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يِّئَ  نْ سَ مِ نَا، وَ سِ ورِ أَنْفُ ُ نْ رشُ وذُ بِاهللاَِّ مِ نَعُ هُ وَ رُ فِ تَغْ نَسْ ينُهُ وَ تَعِ نَسْ هُ وَ دُ مَ دَ هللاَِِّ نَحْ َمْ هِ اهللاَُّإنِ احلْ ْدِ نْ هيَ لِنَا مَ امَ  فَال اتِ أَعْ

َمَّ  أَنَّ حمُ هُ وَ يكَ لَ ِ هُ ال رشَ دَ حْ هَ إِال اهللاَُّ وَ دُ أَنْ ال إِلَ هَ أَشْ ، وَ هُ ادِيَ لَ لِلْ فَال هَ نْ يُضْ مَ هُ وَ لَّ لَ ضِ :مُ هُ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ  دً

نْتمْ  ﴿
َ
َّ إِ� و� ُن � ُن َُ تِِِِ َو�  ََ ُن  ّّ َ َق َّ ّ ّ� َن ُّ ََ َُو ن�ّ ّ َ�ت ّّنِآ  ا

َ
�نَ  آَت � ُن ْسلِ  ﴾ من

﴿  َُ َّ ِو ْ�ن ََ َ�ت َو ََ ْو ََ َّ ِو َْ�ت  لَ ََ ٍ  َو ََ ٍ  َوِّق ْْ ََ  َْ ْم ِو ُن ََ لَ ََ من ّّنِ   ُن َّ ََ  ّ� َن ُّ َ�ت ُّّت�ن ّ  ا
َ
تً� َكثًِ�ّ َو�َِستًء آَت � ََ ت َِ

َ َ�َن َعلَيْ  َّ ََْقتَ  إِّن ّ ن�َن هِِِ َوّْ َ ّّنِ  سََستَءو َّ ّ ّ� َن ُّ ََ�ِيًبتَوّ ْم   ﴾ ُن

﴿ ّ ًَ آ َِ ن�ّ قَْ�ً� َس َ َوقن�و َّ ّ ّ� َن ُّ ََ َُو ن�ّ ّ َ�ت ّّنِآ  ا
َ
َ  .آَت � َّ ّ ِِ ِِ َْ آن ْم َوَو ُن ََ ُننن� ْم  ُن ََ ْْ ِْْْ ََ ْم َو ُن تََ َُ ْْ

َ
ْم َ ُن ََ ْْ لِ ْْ آن

ت ًُ ًَّ َعِظي ََ فَْ� َْ فَت ََ �َ�ن َ� ََسن  ﴾ َو
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 متهيد

 

عقيدتنا اجلهادية، انحرافات يف احلركة اإلسالمية، ( فكار واملوضوعات التي طُرحت يف: الً لألاميأيت هذا البحث استك

 -والفضل من اهللا  -، وقد ناقشت فيه ) منازعة أويل األمر، وإن رضب ظهرك، معامل يف الثورة، الثورة اإلسالمية... إلخ

 هذه املوضوعات:

 .، وقراءة تارخيية لواقع هذه الفتوملمتنعةيف الطوائف ا -رمحه اهللا  -مة ابن تيمية فتو العالّ  -

 قضية مانعي الزكاة، والتحليل التارخيي هلا، وموقف املذاهب الفقهية من قضية مانعي الزكاة. -

 حد اخلوارج، وحد املرجئة. -

 السلوك النفيس للخوارج واملرجئة. -

 اإليامن، والتكفري. موضوع -

 أحوال املنافقني. -

 رشعية احلكم، وملن تكون؟ -

 ورشعية مواجهة الفئة الباغية. رضورة -

 مواجهة الفئة الباغية. أثناءالثوابت واملحاذير  -

الشباب احلر الذي حيرتق لنرصة دينه  ة راشدة عىل طريق الصواب، وأن ينفع بهاهللا أسأل أن يكون هذا البحث خطوو

 وأمته.

 واهللا من وراء القصد وهو هيدي السبيل.
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 ةو ابن تيميالطائفة املمتنعة، وفت

 بعض ما جاء فيها:، وهذا للعالّمة ابن تيمية فتو شهرية ضد التتار

 مسألة أجناد يمتنعون عن قتال التتار"

الصواب أن هؤالء ليسوا من البغاة املتأولني، فإن هؤالء ليس هلم تأويل سائغ أصال، وإنام هم من جنس اخلوارج املارقني، 

م ممن قوتلوا عىل ما خرجوا عنه من رشائع اإلسالم، وهذا موضع اشتبه ومانعي الزكاة، وأهل الطائف، واحلرمية، ونحوه

عىل كثري من الناس من الفقهاء املصنفني يف قتال أهل البغي جعلوا قتال مانعي الزكاة، وقتال اخلوارج، وقتال عيل ألهل 

ذلك تفريع من ير ذلك بني البرصة، وقتاله ملعاوية وأتباعه من قتال أهل البغي وذلك كله مأمور به، وفرعوا مسائل 

الناس، وقد  غلطوا بل الصواب ما عليه أئمة احلديث، والسنة، وأهل املدينة النبوية، كاألوزاعي، والثوري، ومالك، وأمحد 

صىل اهللا عليه  -بن حنبل، وغريهم، أنه يفرق بني هذا وهذا، فقتال عيل للخوارج ثابت بالنصوص الرصحية عن النبي 

 ]560، ص 3[الفتاو الكرب البن تيمية، ج "ملسلمني.باتفاق ا -وسلم 

والعلامء هلم يف قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان: منهم من ير قتال عيل يوم حروراء، ويوم اجلمل، "

نتسبني وصفني، كله من باب قتال أهل البغي، وكذلك جيعل قتال أيب بكر ملانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من امل

إىل القبلة، كام ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أيب حنيفة، والشافعي، ومن وافقهم من أصحاب أمحد وغريهم، وهم 

 متفقون عىل أن الصحابة ليسوا فساقا بل هم عدول.

فقالوا: إن أهل البغي عدول مع قتاهلم، وهم خمطئون خطأ املجتهدين يف الفروع، وخالفت يف ذلك طائفة كابن عقيل 

 وغريه.

فذهبوا إىل تفسيق أهل البغي، وهؤالء نظروا إىل من عدوه من أهل البغي يف زمنهم، فرأوهم فساقا، وال ريب أهنم ال 

يدخلون الصحابة يف ذلك، وإنام يفسق الصحابة بعض أهل األهواء من املعتزلة ونحوهم، كام يكفرهم بعض أهل األهواء 

ألئمة والفقهاء أهل السنة واجلامعة، وال يقولون: إن أمواهلم معصومة كام من اخلوارج والروافض وليس ذلك من مذهب ا

كانت، وما كان ثابتا بعينه رد إىل صاحبه، وما أتلف يف حال القتال مل يضمن، حتى إن مجهور العلامء يقولون: ال يضمن ال 

 هؤالء وال هؤالء.
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متوافرون، فأمجعوا أن كل مال أو دم أصيب  -يه وسلم صىل اهللا عل -كام قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول اهللا 

بتأويل القرآن فإنه هدر، وهل جيوز أن يستعان بسالحهم يف حرهبم إذا مل يكن إىل ذلك رضورة عىل وجهني يف مذهب أمحد 

هم إذا جيوز واملنع قول الشافعي والرخصة قول أيب حنيفة، واختلفوا يف قتل أرسهم واتباع مدبرهم والتذفيف عىل جرحي

كان هلم فئة يلجئون إليها، فجوز ذلك أبو حنيفة، ومنعه الشافعي، وهو املشهور يف مذهب أمحد ويف مذهبه وجه أنه يتبع 

مدبرهم من أول القتال، وأما إذا مل يكن هلم فئة، فال يقتل أسري، وال يذفف عىل جريح، كام رواه سعيد وغريه عن مروان بن 

يوم اجلمل، ال يقتلن مدبر، وال يذفف عىل جريح ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى احلكم قال: خرج صارخ، لعله 

 السالح فهو آمن.

فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤالء التتار من أهل البغي املتأولني وحيكم فيهم بمثل هذه األحكام، كام أدخل من 

 ا التوهم إن شاء اهللا تعاىل.أدخل يف هذا احلكم مانعي الزكاة واخلوارج وسنبني فساد هذ

والطريقة الثانية أن قتال مانعي الزكاة، واخلوارج، ونحوهم: ليس كقتال أهل اجلمل وصفني، وهذا هو املنصوص عن 

مجهور األئمة املتقدمني وهو الذي يذكرونه يف اعتقاد أهل السنة واجلامعة، وهو مذهب أهل املدينة: كاملك، وغريه، 

أمحد وغريه، وقد نصوا عىل الفرق بني هذا وهذا يف غري موضع حتى يف األموال فإن منهم من أباح ومذهب أئمة احلديث ك

 ]537، ص 3[الفتاو الكرب البن تيمية، ج "غنيمة أموال اخلوارج.

وقد اتفق الصحابة واألئمة بعدهم عىل قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون اخلمس ويصومون شهر رمضان وهؤالء مل "

0Fهلم شبهة سائغة يكن

[الفتاو الكرب البن  "، فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون عىل منعها، وإن أقروا بالوجوب كام أمر اهللا.)1(

 ]541، ص 3تيمية، ج

وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كوهنم يصومون ويصلون، ومل يكونوا يقاتلون مجاعة املسلمني، "

اء اهللا ورسوله قاتال للمسلمني مع أنه والعياذ باهللا لو استوىل هؤالء املحاربون هللا ورسوله املحادون فكيف ممن صار مع أعد

هللا ورسوله املعادون هللا ورسوله، عىل أرض الشام ومرص. يف مثل هذا الوقت ألفىض ذلك إىل زوال دين اإلسالم ودروس 

 رشائعه.

                                                           
قد يُفهم منها اعتقاده أنه يف حالة الشبهة ال يكونوا  "ومل يكن هلم شبهة سائغة" عىل أن قول العالّمة ابن تيمية: -إن شاء اهللا  -كان هلم شبهات وتأويالت سنبينها الحقاً  )1(

 مرتدين.



 

6 

وقت املقاتلون عن دين اإلسالم، وهم من أحق الناس دخوال يف الطائفة أما الطائفة بالشام ومرص ونحومها فهم يف هذا ال

 ]548، ص 3[الفتاو الكرب البن تيمية، ج "بقوله يف األحاديث الصحيحة املستفيضة عنه ☺املنصورة التي ذكرها النبي 

 ينظر إليهم من زاويتني: هم التتار املحاربون، وكان  -رمحه اهللا  -فالطائفة املمتنعة يف فكر العالّمة ابن تيمية 

زوا بالد املسلمني، وفتكوا بأهل : أهنم غةئع اإلسالم بيشء. والثانياألوىل: أهنم نطقوا الشهادتني، ومل يلتزموا من رشا

 ؟هل تقاتل كقتال أهل البغي أم أهل الردة قتال هذه الفئة "مرشوعية"اإلسالم بام مل يفعله الكفار ! فجاء السؤال له عن 

ورسالته  "ملا قدم التتار إىل حلب"ياره أهنم أهل ردة ! جيب قتاهلم حتت راية املامليك حينها، كام جاء يف رسالته فكان اخت

للملك النارص حممد بن قالوون، وقد أوجب ابن تيمية قتال هؤالء التتار دفاعاً عن اإلسالم وأرضه، وكان يسمي التتار 

 ."العدو املفسد اخلارج عن ملة اإلسالم"

كتيبة "و "الطائفة املنصورة"أثنى ثناء محيداً عىل أهل مرص والشام، وحثهم عىل قتال التتار، وجعلهم هم  وقد

 وحصن الدفاع األخري عنه من هجامت التتار. )1F)1"اإلسالم

 -سواء أكان مكرهاً أم غري مكره  -إىل التتار بزعم أهنم مسلمون  [من املامليك] وحكم عىل من يذهب من جند املسلمني

وقد استنكر بشدة عىل  ."نحن علينا أن نقاتل العسكر [ التتار ] مجيعه إذ ال يتبني املكره من غريه"نه واجب قتاهلم، وقال: بأ

 ."طائفة بغي"من يقول عن التتار أهنم 

 ولو أردنا وضع فتو ابن تيمية يف سياقها السيايس والتارخيي:

 بقيادة النارص حممد بن قالوون. "املامليك"بقيادة حممود غازان، وبني  "ارالتت -املغول "نجد أن املعركة كانت تدور بني 

  حممود غازان:

]، ال يتعصب  "شامانية"امللوك، درس العديد من األديان ( البوذية، واملسيحية، وديانات آسيا القديمة  سالسةهو من 

قال أنه لدين،  ، مل يفهم رسالة اإلسالم عىل وجهها الصحيح، ال اً يف نرصة بعض قادة املغول املسلمنيعمدخل اإلسالم طيُ

                                                           
 ]534، 531، ص28[الفتاو: ج )1(
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ير أمهية كبرية لرشيعة اإلسالم يف األمور السياسية واحلربية، وال يعرف مقاصد هذه الرسالة، سريته سرية ملك يسعى 

الشام  لتوسيع رقعة ملكه دون النظر يف مسألة احلالل واحلرام، لذا فقد سعى بكل قوة للتحالف مع الصليبيني لغزو بالد

وبني ابن تيمية يطالبه فيه بالكف عن دماء  ه هم املامليك، وقد حصل لقاء بني وزيرهومرص وهو مسلم !، وكان ألد أعداء

 املسلمني، وعدم الفتك هبم.

يسعى بكل برامجاتية ميكافيلية لرتسيخ وتوسيع رقعة  "ملك علامين"تنا املعارصة أنه افنستطيع أن نطلق عليه بمصطلح

ال يتوقف عند حدود احلالل واحلرام  -وقد بنى مسجداً باسمه !  -لامين ال ير يف اإلسالم سو بعض الشعائر ملكه، وع

 فيام خيص سياسته يف احلكم أو يف احلرب.

هذه الشخصية تكاد تكون متكررة كثرياً جداً يف صفحات التاريخ، ونجد بعض أمثاهلا يف األندلس كام حكى العالمة ابن 

اللهم إنا نشكو إليك تشاغل أهل املاملك من أهل ملتنا  "فقال عن سالطني عرصه:  هـ) 456(املتوىف:  -اهللا رمحه  -حزم 

عن عامرة رشيعتهم الالزمة هلم يف معادهم ودار قرارهم،  -يرتكوهنا عام قريب  -بدنياهم عن إقامة دينهم، وبعامرة قصور 

وعوناً ألعدائهم عليهم عن حياطة ملتهم التي هبا عزوا يف هاجلتهم  وبجمع أموال ربام كانت سبباً إىل انقراض أعامرهم

وهي فتنة سوء أهلكت األديان إال من وقى اهللا تعاىل من وجوه كثرية يطول هلا " "وهبا يرجون الفوز يف آجلتهم ... 

 تعاىل ورسوله اخلطاب. وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن يف يشء من أندلسنا هذه أوهلا عن آخرها حمارب هللا

وساع يف األرض بفساد، والذي ترونه عياناً من شنهم الغارات عىل أموال املسلمني من الرعية ... وإباحتهم جلندهم قطع 

الطريق ... ضاربون للمكوس واجلزية عىل رقاب املسلمني، مسلطون لليهود عىل قوارع طرق املسلمني يف أخذ اجلزية 

هم.... ثم يقول: ضهم فيها استدام نفاذ أمرهم وهنيرون برضورة ال تبيح ما حرم اهللا، غروالرضيبة من أهل اإلسالم، معتذ

واهللا لو علموا أن يف عبادة الصلبان متشية أمورهم لبادروا إليها، فنحن نراهم يستمدون النصار فيمكنوهنم من حرم  "

هم املدن والقالع طوعاً فأخلوها من اإلسالم املسلمني وأبنائهم ورجاهلم حيملوهنم أسار إىل بالدهم.... وربام أعطو

 [رسائل ابن حزم] "وعمروها بالنواقيس، لعن اهللا مجيعهم وسلط عليهم سيفاً من سيوفه 

 وفتنته. "شهوة املُلك"فهذه الشخصية حلمها ودمها وقوام وجودها واملوجه هلا يف كل حياهتا هو 

 "ع التواريخامج"اين يف كتابه فضل اهللا اهلمذيره رشيد الدين ازان كتبها وزغناك كتابات أخر تدافع عن حممود وه

) بدأ عرص جديد يف تاريخ 1295هـ= 694بتويل السلطان حممود غازان عرش الدولة اإلخلانية سنة (": بعضها فتقول
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مائة ألف املغول؛ حيث كان أول مرسوم يصدره ينص عىل أن اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة، وبإسالمه أسلم أكثر من 

 شخص يف فرتة قصرية، وانقطعت الروابط التي كانت تربطه ببالط اخلاقان األعظم للمغول يف الصني. 

وأدى اعتناق حممود غازان اإلسالم عن إيامن وإخالص إىل قيامه بعدد من اإلصالحات، تناولت شئون اإلدارة وا�ال 

السمه مكاًنا بارًزا يف أ�طال التاريخ وكبار املصلحني وصناع واالقتصاد والقضاء والعمران والتشييد يف بالده، وأفسحت 

 احلضارة.

واشتهر غازان بحبه للثقافة واملعرفة، وشغفه بالتاريخ، وإتقانه للفارسية، وعنايته بالفنون والصناعات اليدوية، واشتغل 

تبه وجتاربه، ومن أعامله التي تدل عىل يف فرتة من حياته بالكيمياء، وكان له معمل يف قرصه يقيض فيه أوقاًتا طويلة بني ك

حبه للعامرة والبناء قيامه بتجميل عاصمة مملكته "تربيز" بأ�نية فخمة تشمل مسجًدا عظيًام، ومدرسة كبرية، ودارا للكتب، 

 وداًرا حلفظ الدفاتر والقوانني التي استنها، ومرصدا فلكًيا، وبستاًنا، ومستشفى وخانقاة للمتصوفة.

حتول فاصلة يف تاريخ الدولة اإليلخانية التي أسسها هوالكو يف إيران والعراق؛ حيث انتهت بإسالمه فرتة غازان نقطة ف

حكم السالطني الوثنيني للدولة، وانقطعت الروابط التي كانت تربط دولتهم ببالط اخلاقان األعظم يف الصني، وغدا 

وال ختلو هذه الكتابات من  "م).1355هـ=756سنة (اإلسالم الدين الرسمي للدولة حتى اهنيار أرسة اإليلخانات 

  التحيز والتعصب والتربير للجرائم التي حصلت.

إنه ال خيفى عىل اجلميع أن غايتنا من تنفيذ هذه األوامر ليست إال رعاية جانب "يقول رشيد الدين عىل لسان غازان: 

ويف قراره القايض بتحريم  "ط العدل وراحة الرعيةوبس -ال زال معظامً  -وتقوية الرشع اإلسالمي  -جل وعال  -احلق 

إن اهللا تعاىل ورسوله عليه السالم يعلامن مصالح العامل أفضل منا. "التعامل بالربا، كان يرد غازان عىل معارضيه بقوله: 

 [جامع التواريخ، رشيد الدين اهلمذاين] "وهذا ما أمر به اهللا ورسوله، ولن أسمع قط كالماً خيالف ذلك

لُوسه عىل ختت املْلك سنة " إننا نجد للعالّمة ابن حجر كالماً قريباً من ذلك، فيقول: عىل انَ جُ ائِبه  693كَ هُ نَ حسن لَ وَ

م فَأسلم يفِ سنة  الَ سْ ِ انَ  94نوروز اإلْ كَ م يفِ التتار وَ الَ سْ ِ ا بذلك اإلْ فَشَ س النَّاس وَ ؤْ ة واللؤلؤ عىل رُ ضَّ فِ الْ ب وَ هَ  يفونثر الذَّ

ْلَكَ  ان بأرسها والعرفان وفارس وته خُ ممَ اسَ يم بن  واجلزيرة وكان وأذربيجانالروم رَ اهِ رَ ين إِبْ يْخ صدر الدّ د الشَّ مه عىل يَ الَ إِسْ
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مج امم فاغتسل وَ ظِيام دخل احلْ ا عَ مً وْ مه يَ الَ م إِسْ وْ انَ يَ كَ ونَ سنة وَ ُ عِرشْ مئِذٍ بضع وَ وْ ع سعد اهللا بن محويه اجليوينى وعمره يَ

ْلِسا بَان سنة  جمَ لِكَ يفِ شعْ ذَ ة وَ ظِيمَ انَ ملن حرض ضجة عَ ام فَكَ عَ ق يفِ املَْأل الْ ة احلْ ادَ هَ شهد شَ آن  4وَ رْ قُ يْئا من الْ ولقنه نوروز شَ

هُ  ال لَ قَ ا يُ يفهم أَكثر مَ عَ خواصه وَ يَّةِ مَ سِ ارِ فَ لَّم بِالْ انَ غازان يتَكَ كَ نة وَ ان كل السّ ضَ مَ امَ رَ صَ ة وَ الَ علمه الصَّ ّ  وَ يبِ رَ عَ انِ الْ بِاللِّسَ

ملا ملك أَخذ ن ة العساكر وسد الوَ امَ رصف مهته إِىلَ إِقَ ان وَ ىلَ جنكز خَ َعْ يق جده األْ د والكف عفسه بطرِ بِالَ ة الْ عامرَ ن ثغور وَ

اء... ثمَّ طرق  مَ د الشامية يفِ سنة سفك الدِّ بِالَ ة فهـ  699الْ عَ قْ وَ انَت الْ الظ العظيمةكَ دخل بوادي اخلزندار وَ فر لغازان وَ

حصل  ب وَ جَ ِنْربَ واستمرت من ربيع اآلخر إِىلَ رَ هُ عىل املْ رم  يفدمشق وخطب لَ ام من سبي احلْ ة ألهل الشَّ قْعَ وَ لِك الْ ذَ

 سنة  رَ ة أُخْ اد مرّ عَ ثمَّ عَ جَ اب واجلوع ثمَّ رَ ذَ عَ هلك خالئق من الْ اال يُوصف وَ بَب املَال مَ لق بِسَ والذرية وتعذيب اخلْ

بْ  لَامَّ حرض وجد سَ َاوز محص فَ أمره أَن الَ جيُ د حلب أشهرا ثمَّ جهز قطلوشاه بالعساكر ليغزهيم عىل حلب وَ ئة فأوقع بِبِالَ عامِ

يْهِ يفِ وقْ  لَ ة عَ ظِيمَ عَ انَت الكرسة الْ تمرّ طَالبا مرص فَكَ اسْ د إِىلَ أَن وصل إِىلَ دمشق وَ بِالَ از الْ ة شقحب العساكر قد تقهقرت فَجَ عَ

ذَ  لِك فلم يلبث أن ماتمحل غازان عىل نَفسه بِ و، 702يفِ سنة  كلِ وَ بَب ذَ  [الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ابن حجر العسقالين] "سَ

كي "مة الذهبي فيقول: وأما العالّ  م قازانُ بْنُ أرغون بْن أبغا بْن هوالكو ملك التّتار بوساطة نوروز الرتُ الَ سْ دخل يف اإلِ

يْخ الكبري املحدث صدر وزيره ومد راسان عىل يد الشَّ ته واسمه بالعريبّ حممود. أسلم يفِ شعبان بخُ بّر مملكته وزوج عمّ

ا  ا عامّ م وجلس جملسً يّ بعد خروجه من احلامّ . وذلك بقرب الرّ ُوينيّ ه اجلْ يْ ووَ الدين إبراهيم ابن الشيخ سعد الدين ابن محَ

ظ بشهادة احلق وهو يتبسم ووجهه ي ا، له إذ ذاك بضعٌ وعرشون سنة. وضجّ فتلفّ ا، أشقر، مليحً ستنري ويتهلّل. وكان شابّ

ا.  ا مشهودً هب واللؤلؤ. وكان يومً ة عظيمة من املُغل والعجم وغريهم ونثر عىل اخلْلق الذّ املسلمون حوله عندما أسلم ضجّ

ا صحيح اإلسال ً م يفِ جيشه بحرص نوروز فإنّه كان مسلام خريّ الَ سْ قائق واألذكار. وفشى اإلِ ا من القرآن والرّ م، حيفظ كثريً

ي حصل له من  ن امللك غازان شيئًا من القرآن وجيتهد عليه. ودخل رمضان فصامه ولوال هذا القدر الَّذِ ثُمَّ رشع نوروز يلقّ

ام ملّا غلب عليه، فلله احلمد واملِنّة.  ]690، ص51[تاريخ اإلسالم للذهبي، ج "اإلسالم واال كان قد استباح الشَّ

*** 

ومن األمهية بمكان أن نذكر نوعية الرسائل التي دارت بني حممود غازان، وبني السلطان حممد بن قالوون حينها 

 :للوقوف عن يشء من شخصية كل منهام
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 هـ):821(املتوىف: القلقشندي ألمحد  "صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء" جاء يف كتاب

 بسم اهللا الرمحن الرحيم"

ة اهللا دية فرمان السلطان حممود غازان ليعلم البقوّ م املايض، سلطان امللك النارص، أنه يف العا تعاىل وميامني امللّة املحمّ

بعض عساكرهم املفسدة دخلوا أطراف بالدنا، وأفسدوا فيها لعناد اهللا وعنادنا، كامردين ونواحيها، وجاهروا اهللا باملعايص 

يعة، فأنفنا فيمن ظفروا به من أهليها، وأقدموا عىل  أمور بديعة، وارتكبوا آثاما شنيعة، من حماربة اهللا وخرق ناموس الرشّ

مهم، وأخذتنا احلميّة اإلسالمية فجذبتنا إىل دخول بالدهم، ومقابلتهم عىل فسادهم، فركبنا  مهم، وغرنا من تقحّ من هتجّ

هنا بمن اتفق منهم أنّه حارض، وقبل وق وع الفعل منا، واشتهار الفتك عنا، سلكنا سنن بمن كان لدينا من العساكر، وتوجّ

مني، واقتدينا بقول اهللا وأنفذنا صحبة  }بعد الرسللئال يكون للناس عىل اهللا حجة { :سيّد املرسلني، واقتفينا آثار املتقدّ

من دون اهللا  آلزفة ليس هلايعقوب السكرجي مجاعة من القضاة، واألئمة الثّقات، وقلنا هذا نذير من النذر األوىل أزفت ا

لوك، كاشفة  فقابلتم ذلك باإلرصار، وحكمتم عليكم وعىل املسلمني باإلرضار، وخالفتم سنن امللوك، يف حسن السّ

منوا مكر اهللا فال يأمن وصربنا عىل متاديكم يف غيّكم، وخلودكم إىل بغيكم، إىل أن نرصنا اهللا، وأراكم يف أنفسكم قضاه أفأ

قوا كنه احلال، وآل هبم األمر إىل ما آل، أهنم تداركوا الفارط من أمرهم، ورتقوا ما فتقوا وظننّا أهنم حيث حتمكر اهللا  قّ

يار املرصية، رسالً  وا إلينا حال دخوهلم إىل الدّ ه إلينا وجه عذرهم، فإهنم ربام سريّ قضية، إلصالح تلك ال بغدرهم، ووجّ

نني، فصدّ فبقينا بدمشق غري مثحثحني هم عن السعي يف صالح حاهلم التّواين، وعلّقوا نفوسهم عن ، وتثبّطنا تثبّط املتمكّ

، وراموا جرب ما أوهنوا من اإلسالم،  اليقني باألماين، ثم بلغنا بعد عودنا إىل بالدنا أهنم ألقوا يف قلوب العساكر والعوامّ

كر وتوجهنا للقاهم، ووصلنا أهنم فيام بعد يلقوننا عىل حلب والفراه، وأنّ عزمهم مرصّ عىل ذلك ال سواه، فجمعنا العسا

الفرات مرتقبني ثبوت دعواهم، وقلنا لعلّ وعساهم، فام ملع هلم بارق، وال ذرّ شارق، فقدمنا إىل أطراف حلب، وعجبنا 

منا بعساكرنا الباهرة، ومجوعنا العظيمة القاهرة، ربّام أخرب البالد  من تبطّيهم غاية العجب، وفكرنا يف أنه متى تقدّ

امتهم فيها فسدت أمورها، وعمّ الرضر العباد، واخلراب البالد، فعدنا بقيا عليها، ونظرة لطف من اهللا إليها. مرورها، وبإق

ون بجمع العساكر املنصورة، ومشحذون غرار عزائمنا املشهورة، ومشتغلون بصنع وآالت  املجانيق وها نحن اآلن مهتمّ

نا حاميل هذا الكتاب األمري الكبري نارص  }عث رسوالوما كنا معذبني حتى نب{ر احلصار، وعازمون بعد اإلنذا وقد سريّ

الدين عيل خواجا، واإلمام العامل ملك القضاة مجال الدين موسى بن يوسف، وقد محّلنا مها كالما شافهنا مها به، فلتثقوا بام 

منا به إليهام فإهنام من األعيان، املعتمد عليهام يف الديوان، كام قال اهللا تعاىل ة البالغة فلو شاء هلداكم فلله احلج{ :تقدّ
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وا لنا اهلدايا والتّحف، فام بعد اإلنذار من عاذر، وإن مل تتداركوا األرض فدماء املسلمني وأمواهلم مطلولة  }أمجعني فلتعدّ

 بتدبريهم، ومطلوبة عند اهللا يف طول تقصريهم.

ة فاحتجب دون «وسلّم فليمعن السلطان لرعيّته النظر يف أمره، فقد قال صىلّ اهللا عليه  ه اهللا أمرا من أمور هذه األمّ من والّ

الم عىل» . حاجتهم وخلّتهم، احتجب دون حاجته وخلّته وفقره ر، والسّ من اتبع  وقد أعذر من أنذر، وأنصف من حذّ

الم عىلبجبال األكراد، واحلمد هللا ربّ العاملني، والصالة و -من شهر رمضان سنة سبعامئة يف العرش األوسط -اهلد  السّ

 ]70، ص8[صبح األعشى، ج "املصطفى وآله وصحبه وعرتته الطاهرين. سيدنا حممد

 عليه كالتايل: -رمحه اهللا  -وكان جواب السلطان حممد بن قالوون 

م سنة إحد وسبعامئة وهي:"  مما كتب به عن السلطان امللك النارص حممد بن قالوون، يف املحرّ

حيم بق محن الرّ لني، اهلادين بسم اهللا الرّ ا بعد محد اهللا الذي جعلنا من السابقني األوّ ة اهللا تعاىل وميامني امللّة املحمدية أمّ وّ

املهتدين؛ التابعني لسنّة سيد املرسلني، بإحسان إىل يوم الدين؛ والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه الذين 

ل اهللا من سبق منهم إىل اإليامن يف كتابه امل بُونَ {كنون. فقال سبحانه وتعاىل: فضّ رَّ ونَ أُولئِكَ املُْقَ ابِقُ ونَ السَّ ابِقُ السَّ  }وَ

 بإقبال دولة السلطان امللك النارص كالم حممد بن قالوون.

يناه فليعلم السلطان املعظّم حممود غازان  أنّ كتابه ورد، فقابلناه بام يليق بمثلنا ملثله من اإلكرام، ورعينا له حقّ القصد فتلق

ن مؤاخذات بأمورهم باملؤاخذة عليها  م لدقائقه، املستكشف عن حقائقه؛ فألفيناه قد تضمّ ل املتفهّ لناه تأمّ منّا بسالم؛ وتأمّ

، واهللا تعاىل يقول:  ي بام جعله ذنوبا لبعض طالب هبا الكلّ ر{أحر، معتذرا يف التعدّ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ رُ وازِ زِ ال تَ ا  }وَ أمّ

نيعة؛ وقوهلم: إهنم حديث من أغار عىل فة وما نسبوه إليهم من األمور البديعة، واآلثام الشّ  ماردين من رجالة بالدنا املتطرّ

حنا هذه الصورة التي أقاموها  مهم؛ واقتضت احلميّة ركوهبم يف مقابلة ذلك، فقد تلمّ مهم، وغاروا من تقحّ أنفوا من هتجّ

مل حيصل من  عن ذلك أنّ الغارات من الطّرفني ومن طغيان؛ واجلواب عذرا يف العدوان، وجعلوها سببا إىل ما ارتكبوه 

ة؛ وقد كان آباؤكم وأجدادكم عىل ما علمتم من الكفر  ة، وال يفرتّ مهمها املستعدّ املهادنة واملوادعة ما يكفّ يدنا املمتدّ

ذين ما  قاق، وعدم املصافاة لإلسالم والوفاق؛ ومل يزل ملك ماردين ورعيّته منفّ يصدر من األذ للبالد والعباد والشّ

مْ {عنهم، متولّني كرب نكرهم؛ واهللا تعاىل يقول:  نْهُ هُ مِ إِنَّ مْ فَ نْكُ ُمْ مِ هلَّ تَوَ نْ يَ مَ وحيث جعلتم هذا ذنبا للحميّة اجلاهليّة،  }وَ

تكم به مليّة؛ فقد كان هذا القصد الذي ادّعيتموه يتمّ باال نتقام من أهل تلك وحامال عىل االنتصار الذي زعمتم أنّ مهّ

ثْلُها{ممن ثار، اتباعا لقوله تعاىل:  الثأراألطراف التي أوجب ذلك فعلها، واالقتصار عىل أخذ  يِّئَةٌ مِ يِّئَةٍ سَ زاءُ سَ جَ ال أن  }وَ
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لبان؛ وتنتهكوا حرمة البيت  قة عىل اختالف األديان، وتطأوا البقاع الطاهرة بعبدة الصّ تقصدوا اإلسالم باجلموع امللفّ

س الذي هو ثاين بيتا  ملقدّ

هيم  اهللا احلرام، وشقيق مسجد رسول اهللا عليه الصالة والسالم؛ وإن احتججتم بأنّ زمام تلك الغارة بيدنا، وسبب تعدّ

لح واملوادعة أوجب سلوك هذه املسالك.  من سنّتنا؛ فقد أوضحنا اجلواب عن ذلك، وأنّ عدم الصّ

ورة، وفهمنا ما وأما ما ادّعوه من سلوك سنن املرسلني، و ال، فقد تلمحنا هذه الصّ سل أوّ مني، يف إنفاذ الرّ اقتفاء آثار املتقدّ

سل ما وصلوا إلينا إال وقد دنت اخليام من اخليام، وناضلت  أوردوه من اآليات املسطورة؛ واجلواب عن ذلك أنّ هؤالء الرّ

هام، وشارف القوم، ومل يبق للّقاء إال يوم أو بعض يوم؛  وأرشعت األسنّة من اجلانبني، ورأ كلّ خصمه رأ السهام السّ

إِنْ {العني؛ وما نحن ممن الحت له رغبة راغب فتشاغل عنها، وال ممن يسامل فيقابل ذلك بجفوة النّفار، واهللا تعاىل يقول:  وَ

ا نَحْ هلَ لْمِ فَاجْ وا لِلسَّ نَحُ ما أضمر إنسان «هللا عنه يقول: كيف والكتاب بعنوانه! وأمري املؤمنني عيلّ بن أيب طالب ريض ا }جَ

يوف وادعة يف أغامدها، واألسنّة » . شيئا إال ظهر يف صفحات وجهه وفلتات لسانه ولو كان حضور هؤالء الرسل والسّ

قة، واألعنّة غري مطلقة؛ لسمعنا خطاهبم، وأعدنا جواهبم. هام غري مفوّ  مستكنّة يف أعوادها؛ والسّ

بدوه من غليظ كلمهم؛ يف قوهلم: فصربنا عىل متاديكم يف غيّكم، وإخالدكم إىل بغيكم؛ وأما ما أطلقوا به لسان قلمهم، وأ

يار، قبل ما زعمه من اإلعذار  فأيّ صرب ممن أرسل عنانه إىل املكافحة، قبل إرسال رسل املصاحلة؛ وجاس خالل الدّ

روا يف هذه األسباب، ونظروا ما صدر عنهم من خطاب، علموا ا ر إال واإلنذار؟ وإذا فكّ لعذر يف تأخري اجلواب، وما يتذكّ

 أولوا األلباب.

لوا ما  ة؛ فلو تأمّ حوا به مما اعتقدوه من نرصة، وظنّوه من أنّ اهللا جعل هلم عىل حزبه الغالب يف كلّ كرة الكرّ ا ما تبجّ وأمّ

هلم كان  حققوا أنّ الذي اتّفقظنّوه ربحا لوجدوه هو اخلرسان املبني، ولو أنعموا النظر يف ذلك ملا كانوا به مفتخرين؛ ولت

امً {غرما ال غنام، وتدبّروا معنى قوله تعاىل:  وا إِثْ دادُ ُمْ لِيَزْ يلِ هلَ ومل خيف عنهم ما نالته السيوف اإلسالمية منهم، وقد  }إِنَّام نُمْ

تح ملكنا، ومبتدإ أمرنا، رأوا عزم من حرض من عساكرنا التي لو كانت جمتمعة عند اللّقاء ما ظهر خرب عنهم؛ فإنا كنّا يف مفت

قنا خربكم، وقفونا أثركم؛ بادرنا نقدّ أديم األرض سريا، وأرسعنا لندفع  حللنا بالشام للنظر يف أمور البالد والعباد؛ فلام حتقّ

بِّ { عن املسلمني رضرا وضريا، ونؤدّي من اجلهاد السنّة والفرض، ونعمل بقوله تعاىل: نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ وا إِىل مَ عُ سارِ نَّةٍ وَ جَ مْ وَ كُ

ضُ  َرْ األْ امواتُ وَ ا السَّ هَ ضُ رْ لَبَتْ {فاتفق اللّقاء بمن حرض من عساكرنا املنصورة، وثوقا بقوله تعاىل:  }عَ ةٍ غَ لِيلَ نْ فِئَةٍ قَ مْ مِ كَ

ةً  ريَ
ثِ ار فكتب هلا عم }فِئَةً كَ ل صالح، وإال فأكابركم يعلمون وقائع اجليوش اإلسالميّة التي كم وطئت موطئا يغيظ الكفّ

قتم الفكر فيها ألزالت ما حصل عندكم  دت أيام نرصهتا التي لو دقّ وسارت يف سبيل اهللا ففتح عليها أبواب املناجح؛ وتعدّ
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من لبس، وملا قدرتم أن تنكروها ويف تعب من ينكر ضوء الشمس، وما زال اهللا نعم املوىل ونعم النصري، وإذا راجعتموهم 

وا عليكم نبأ االستظهار  بِريٍ وَ {قصّ ثْلُ خَ نَبِّئُكَ مِ ؛ وما زالت تتّفق الوقائع بني امللوك واحلروب، وجتري املواقف التي }ال يُ

هي بتقدير اهللا فال فخر فيها للغالب وال عار عىل املغلوب؛ وكم من ملك استظهر عليه ثم نرص، وعاوده التأييد فجرب بعد 

ين، فإنّ اهللا تعاىل تكفّ  تَّقِنيَ {ل هلم بحسن العقبى فقال تعاىل: ما كرس؛ خصوصا ملوك هذا الدّ الْعاقِبَةُ لِلْمُ  }وَ

وأما إقامتهم احلجة علينا، ونسبتهم التفريط إلينا؛ يف كوننا مل نسريّ إليهم رسوال عند ما حلّوا بدمشق، فنحن عندما وصلنا 

ينا ومجعنا جيوشنا من كل مكان، وبذلنا يف  إىل الديار املرصية مل نزد عىل أن االستعداد غاية اجلهد واإلمكان؛ وأنفقنا اعتدّ

ثَلِ { جزيل األموال يف العساكر واجلحافل، ووثقنا بحسن اخللف لقوله تعاىل: مَ بِيلِ اهللاَِّ كَ ُمْ يفِ سَ واهلَ ونَ أَمْ قُ نْفِ ينَ يُ ذِ ثَلُ الَّ مَ

نابِلَ  بْعَ سَ بَتَتْ سَ نْ بَّةٍ أَ فنا وملّا خرجنا من الديار املرصية، بلغنا خروج امل }حَ لك من البالد، ألمر حال بينه وبني املراد؛ فتوقّ

ةً {عن املسري توقّف من أغنى رعبه عن حثّ الركاب، وتثبّتنا تثبّت الراسيات  دَ بُها جامِ ْسَ بالَ حتَ  اجلِْ تَرَ رَّ  وَ ُرو مَ يَ متَ هِ وَ

حابِ  مت فتخطّفت من محله وبعثنا طائفة من العساكر ملقاتلة من أقام بالبالد فام الح لنا منهم ب }السَّ ارق وال ظهر، وتقدّ

ر الغرر، ووصلت إىل الفرات فام وقفت للقوم عىل أثر.  عىل التأخّ

ونا عىل حلب أو الفرات، وأهنم مجعوا العساكر ورحلوا  وأما قوهلم: إننا ألقينا يف قلوب العساكر والعوامّ أهنم فيام بعد يتلقّ

لك أهنم من حني بلغنا حركتهم جزمنا، وعىل لقائهم عزمنا؛ وخرجنا إىل الفرات وإىل حلب مرتقبني؛ فاجلواب عن ذ

وخرج أمري املؤمنني احلاكم بأمر اهللا ابن عم سيدنا رسول اهللا صىلّ اهللا عليه وسلّم الواجب الطاعة عىل كلّ مسلم، املفرتض 

، باذلني يف القيام بام أمرنا اهللا تعاىل غاية املبايعة واملتابعة عىل كل منازع ومسلّم؛ طائعني هللا ولرسوله يف أداء مفرتض اجلهاد

ه، ومن عانده أو عاند من  االجتهاد؛ عاملني بأنه ال يتمّ أمر دين وال دنيا إال بمشايعته، ومن وااله فقد حفظه اهللا تعاىل وتوالّ

هل واجلبل، وتب مت عساكرنا متأل السّ ه اهللا؛ فحني وصلنا إىل البالد الشامية تقدّ ة اهللا تعاىل يف النرص أقامه فقد أذلّ لّغ بقوّ

جاء واألمل؛ ووصلت أوائلها إىل أطراف محاة وتلك النواحي فلم يقدم أحد منهم عليها، وال جرس أن يمدّ حتّى وال  الرّ

الطّرف إليها؛ فلم نزل مقيمني حتّى بلغنا رجوع امللك إىل البالد، وإخالفه موعد اللقاء واهللا ال خيلف امليعاد؛ فعدنا 

نْ {عاملني بقوله تعاىل:  اد جيوشنا التي مل تزل تندفع يف طاعتنا اندفاع السيل،الستعد مِ ةٍ وَ وَّ نْ قُ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ ُمْ مَ وا هلَ دو أَعِ وَ

َيْلِ  باطِ اخلْ ا ما جعلوه عذرا يف اإلقامة بأطراف البالد وعدم اإلقدام عليها، وأهنم لو فعلوا ذلك ودخلوا بجيوشهم  }رِ وأمّ

البالد مرورها، وبإقامتهم فسدت أمورها؛ فقد فهم هذا املقصود، ومتى ألفت العباد والبالد منهم هذا  ربام أخرب

 اإلشفاق؟
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ضوا لدار وال جار، وال  ومتى اتّصفت جيوشهم هبذه األخالق؟ وها آثارهم موجودة عىل ملك آل سلجوق وما تعرّ

وا أثرا من اآلثار؛ وال حصل ملسلم منهم رضر، وال أوذي  يف ورد وال صدر؛ وكان أحدهم يشرتي قوته بدرمهه عفّ

 وديناره، ويأبى أن متتدّ إىل أحد من املسلمني يد إرضاره؛ هذه سنّة أهل اإلسالم، وفعل من يريد مللكه الدوام.

ق إىل وأما ما أرعدوا به وأبرقوا، وأرسلوا به عنان قلمهم وأطلقوا؛ وما أبدوا من االهتامم بجمع عساكرهم وهتيئة املجاني

مْ إِيامناً {غري ذلك مما ذكره من التهويل، فاهللا تعاىل يقول:  زادَهُ مْ فَ هُ وْ شَ مْ فَاخْ كُ وا لَ َعُ ُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ مجَ ينَ قالَ هلَ ذِ الَّ

بُ  سْ وا حَ قالُ كِيلُ وَ وَ مَ الْ نِعْ م عن هذا اخلطاب، وأوالهم بأن وأما قوهلم: وإال فدماء املسلمني مطلولة، فام كان أغناه }نَا اهللاَُّ وَ

لح واإلصالح، كيف يقول هذا القول الذي عليه فيه من جهة اهللا تعاىل  ال يصدر إليهم عن ذلك جواب؛ ومن قصد الصّ

ج هبذه الطويّة؟ ومل خيف مواقع زلل هذا القول وخلله، والنبي  ومن جهة رسوله أيّ جناح؟ وكيف يضمر هذه النية، ويتبجّ

ض إليها يكون اهللا له يف » نيّة املرء أبلغ من عمله«وسلّم يقول: صىلّ اهللا عليه  وبأيّ طريق هتدر دماء املسلمني التي من تعرّ

يْهِ {الدنيا واآلخرة مطالبا وغريام، ومؤاخذا بقوله تعاىل:  لَ بَ اهللاَُّ عَ ضِ غَ نَّمُ خالِداً فِيها وَ هَ هُ جَ زاؤُ داً فَجَ مِّ تَعَ ناً مُ مِ ؤْ تُلْ مُ قْ نْ يَ مَ وَ

نَهُ  عَ لَ ظِيامً وَ ذاباً عَ هُ عَ دَّ لَ أَعَ فالبرش ألهل اإلسالم بام نحن عليه من اهلمم املرصوفة إىل  وإذا كان األمر كذلك }وَ

االستعداد، ومجع العساكر التي تكون هلا املالئكة الكرام إن شاء اهللا تعاىل من األنجاد؛ واالستكثار من اجليوش اإلسالمية 

ال «به من قوله صىلّ اهللا عليه وسلّم: ها يف الظّعن واإلقامة، الواثقة تكاثرة املدد؛ املوعودة بالنرص الذي حيفّ املتوفّرة العدد، امل

هم إىل يوم القيامة تي ظاهرين عىل عدوّ املبلّغة يف نرص دين اهللا آماال، املستعدة إلجابة داعي اهللا إذا » . تزال طائفة من أمّ

ثِقا{ال: ق فافاً وَ وا خِ رُ فِ رنا ألجل  }الً انْ وأما رسلهم فالن وفالن فقد وصلوا إلينا، ووفدوا علينا؛ وأكرمنا وفادهتم، وغزّ

مرسلهم من اإلقبال مادّهتم، وسمعنا خطاهبم، وأعدنا عليهم جواهبم؛ هذا مع كوننا مل خيف علينا انحطاط قدرهم، وال 

نوب؛ وما كان ينبغي أن يرسل مثل هؤالء ملثلنا من ضعف أمرهم؛ وأهنم ما دفعوا ألفواه اخلطوب، إال ملا ارتكبوه من ذ

 مثله، وال ينتدب ملثل هذا األمر املهمّ إال من جيمع عىل فصل خطابه وفضله.

ضناهم بأحسن منها، ولو أحتفونا بتحفة،  موا من هداياهم حسنة لعوّ وأما ما التمسوه من اهلدايا والتّحف، فلو قدّ

هم امللك أمحد راسل والدنا الشهيد، وناجى باهلدايا والتّحف من مكان بعيد؛ لقابلناها بأجلّ عوض عنها. وقد كان  عمّ

 ك من املالطفة بأقو ب إىل قلبه بحسن اخلطاب، فأحسن له اجلواب؛ وأتى البيوت من أبواهبا بحسن األدب، ومتسّ وتقرّ

 سبب.

ها، وأدركت األنفة من مقابلة ذلك اخلطاب  غاية قصدها؛ فنقول: إذا جنح امللك واآلن فحيث انتهت األجوبة إىل حدّ

لم جنحنا هلا، وإذا دخل يف امللّة املحمدية ممتثال ما أمر اهللا تعاىل به جمتنبا ما عنه هنى، وانتظم يف سلك اإليامن، ومتسك  للسّ
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ك املترشف بدخوله فيه ال املنّان، وجتنّب التشبّه بمن قال ُ {اهللا تعاىل يف حقهم:  بموجباته متسّ مْ بَلِ قُلْ ال متَ كُ المَ َّ إِسْ يلَ نووا عَ

ِيامنِ  مْ لِإلْ داكُ مْ أَنْ هَ يْكُ لَ نو عَ مُ ار الذين ال حيلّ له أن يتّخذهم حوله؛ وأرسل إلينا  }اهللاَُّ يَ . وطابق فعله قوله، ورفض الكفّ

عَ رسوال من جهته يرتّل آيات الصلح ترتيال، ويروق خطابه وجوابه حتّى يتلو كلّ أحد عند عوده: يا لَ  تُ مَ َذْ يْتَنِي اختَّ

بِيالً  ولِ سَ سُ ته مركبة عىل من خالف ذلك، وكلمتنا وكلمته قامعة أهل الرشك يف سائر املاملك؛  الرَّ تنا وحجّ صارت حجّ

نْتُمْ {ومظافرتنا له تكسب الكافرين هوانا، والشاهد ملصافاتنا مفاد قوله تعاىل:  مْ إِذْ كُ يْكُ لَ تَ اهللاَِّ عَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ أَلَّفَ  وَ داءً فَ أَعْ

واناً  تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ مْ فَ لُوبِكُ َ قُ وينتظم إن شاء اهللا تعاىل شمل املصالح أحسن انتظام، وحيصل التمسك من املوادعة  }بَنيْ

لح عىل ما يريض اهللا تعاىل ورسوله عليه أفضل الصالة  واملظافرة بعروة ال انفصال هلا وال انفصام، وتستقرّ قواعد الصّ

 ]265، ص7[صبح األعشى، ج "والسالم.

ويف احلقيقة نحن يف حرية ، فإذا كان وزير غازان املؤرخ الكبري للمغول رشيد الدين اهلمذاين يمكن أن نتهمه بالتحيز أو 

ربام  انوالذي يظهر يل من هذه الرسائل أن امللك حممود غاز  تربير اجلرائم، فامذا يمكن أن نقول يف ابن حجر والذهبي؟!

، أو التأثر بحضارة ، وسموهدخل يف اإلسالم بصورة انتقائية، ربام أعجبته فكرة التوحيد، وأخالق اإلسالم، وتعامليه

ولكن قضية احلكم واملال  -واهللا أعلم بام يف صدور العاملني  - ... إلخأو رغبة يف استقرار شؤون مملكته الداخلية املغلوبني

نه كان ال ير بأساً وإ -يفعل كثري من حكام املسلمني (ومازال)  مثلام كان -يف نظره م هبا ال دخل لإلسالربام رأ أنه 

كنوع من التدبري أو   االنتصار عىل خصومه من املامليك!! بالتحالف مع النصار وتسليمهم القدس الرشيف، من أجل

 الربامجاتية السياسية.

ند األعداء يف يشء، وعىل سنن اجلاهلية يف حروهبا من استباحة املدن أما جنده فقد كانوا جمرد مرتزقة ال ختتلف عن ج

لق.. بل هم عبيد مللكهم، وعبيد للنشأة  وأهلها وأمواهلا، وسبي نساءها، والفجور هبم ! وال يردهم دين، وال يردعهم خُ

 والبيئة التي خروجوا منها.

*** 

 النارص حممد بن قالوون:

املحمودة، الرافع لكثري من مظامل عرصه، اعتربه ابن تيمية من الطائفة املنصورة،  هو سلطان املامليك، صاحب السرية

صاحلهم، وأكرم  -يف النهاية  -وكتيبة اإلسالم، وقد صد كثري من هجامت التتار، وانترص عليهم.. إال إننا نجد أنه 

 !ائل صبح األعشىكام جاء يف رس "طائفة كفر وردة"فيبدو أهنم مل يتعامل معهم عىل أهنم أرساهم، 
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  :السلوكي يف ويف ذلك يقول املؤرخ املقريز

يد إل" ِ ربَ ين كراي عىل الْ ري سيف الدّ َمِ م األْ يْهِ يد بذلك فَخرج إِلَ ِ ات فورد الْربَ رَ فُ حضارهم وقدمت رسل غازان إِىلَ الْ

م الثالث الِث فقدموا دمشق يَوْ ين رجال فأنزل عرشاء ثَ و الْعرشْ ة وهم نَحْ قعدَ م إِىلَ مرص يفِ ذِي الْ نْهُ ثَة مِ محل ثَالَ وا بقلعتها. وَ

يْلَة  ة لَ رَ اهِ قَ ين عىل خواجا ورفيقه فوصلوا إِىلَ الْ ونُس قَايضِ املْوصل ونارص الدّ ى بن يُ وسَ ين مُ ل الدّ امَ ثامن عرشيه وهم كَ

قت ا انَ وَ لَامَّ كَ ام. فَ رَ كْ ِ ة اإلْ ايَ ة وأكرموا غَ جَّ امِس ذِي احلْ ِ خَ نَنيْ ثْ ِ اء اإلْ رَ ُمَ تمعَ األْ اجْ ثَاء سادس عرشه: وَ م الثوالَ وْ لْعَرصْ من يَ

لْطَان  جلسَ السو ر املالبس وَ انِيَّة الكلفيات الزركش والطرز الزركش عىل أَفْخَ لْطَ َبَل وألبست املامليك السو والعسكر بقلعة اجلْ

قد وقفت املامل هِ ألف شمعة تعد وَ يْ دَ بَني يَ ة وَ رَ خِ اء اآلْ يك من بَاب القلعة من بَاب اإليوان صفّني. وأحرضت بعد الْعشَ

لْطَان ولغاز لْح ودعا للسو بَة بليغة وجيزة يفِ معنى الصو طب خطْ أسه طرحة فَخَ ىل رَ امَ قَايضِ املْوصل وعَ قَ وا وَ لمُ ل فَسَ سُ ان الرو

أخرج بالرسل إِىلَ مكاهنم  ا فَلم يفتح. وَ ْتُومً أخرج كتابا من غازان خمَ ي من ولألمراء وَ يس فَفتح الْكتاب الَّذِ َمِ يْلَة اخلْ إِىلَ لَ

وَ  إِذا هُ ة أهل الدولة فَ َ رضْ د بِحَ غَ ئَ من الْ رِ قُ وَ باخلط املغيل فعرب وَ إِذا هُ ادِيّ فَ دَ بَغْ وَ يفِ قطع نصف الْ هُ نْد غازا وَ ن أَن عِ مَّ  يتَضَ

ده وأفسدت فَ  اف بِالَ ام املَْايضِ أَطْرَ عَ اكِر مرص دخلت يفِ الْ سَ اد فَلم عَ هزمَ العساكر ثمَّ عَ ام وَ قدم إِىلَ الشَّ لِك وَ أَنف من ذَ

َمِ  ابه وجهز األْ وَ لْح فَكتب جَ أَنه مستعد للحرب ودعا إِىلَ الصو د لِئَالَّ خترب وَ بِالَ اء عىل الْ قَ يْهِ أحد فَرجع إبْ ري شمس خيرج إِلَ

يز  زِ عَ ين عىل بن عبد الْ د بن التيتي وعامد الدّ َمَّ ين حمُ َاكِم الدّ امع احلْ ي خطب جَ َن بن عبد الْعيل بن السكرِ محْ بن عبد الرَّ

نْد غازان. ل الواصلني من عِ سُ عَ الرو ابِ مَ َوَ فر بِاجلْ ين أزدمر املجريي للسَّ  [السلوك ملعرفة امللوك، للمقريزي] "واألمري حسام الدّ

ين عىل بن ع " ين أزدمر املجريي وعامد الدّ ري حسام الدّ َمِ قدم األْ َن بن عبد الْعيل بن معرف بن وَ محْ يز بن عبد الرَّ زِ عَ بد الْ

ابِع  د الرشق إِىلَ دمشق يفِ رَ ي من بِالَ ان ومعهام كتاب خر بندا وهديته فتضمن  عرشالسكرِ ضَ مَ ة أول رَ رَ اهِ قَ بَان ودخال الْ شعْ

لْطَان باأل ود غازان وخاطب السو ْمُ يه حمَ لُوسه عىل ختت املْلك بعد أَخِ قَالَ يفِ كِتَابه جُ لْح وَ طلب الصو تَن وَ فِ أَلَ إمخاد الْ سَ خوة وَ

وله سُ رم رَ أكْ ة وَ يَّ َدِ هُ اهلْ يب وجهزت لَ أُجِ . فَ نْهُ اد فينتقم اهللا مِ من عَ امَّ سلف وَ فا اهللا عَ مه: عَ الَ  [السلوك ملعرفة امللوك، للمقريزي] "آخر كَ

 الياسق بني التتار واملامليك:

وقد كان التتار حيكمون به حتى بعد  -ملك املغول -زخان كلوضعية التي كتبها جينالياسق هو بعض الترشيعات ا

جعلهم ال يرون بأساً األمر الذي وقد رأينا ما سبق من شكل هذا اإلسالم، واجلهل بطبيعته وحقيقته ورشيعته،  !إسالمهم

مي - "الياسة"أو  "الياسق"بالتحاكم إىل هذا  ، وقيل إهنا "الياسا الغازانية"ت بـ وقد عدل بعضها السلطان غازان وسُ

دلت لتتوافق مع الرشيعة اإلسالمية! إال إننا نجد عىل اجلانب اآلخر تأثر املامليك أيضاً بترشيعات الياسق هذا، فيقول  - عُ
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يف فلام كثرت وقائع الترت يف بالد املرشق والشامل وبالد القبجاق، وأرسوا كثريا منهم وباعوهم، تنقلوا  ": املقريزي

هلم املعز  األقطار، واشرت امللك الصالح نجم الدين أيوب مجاعة منهم سامهم البحرية، ومنهم من ملك ديار مرص، وأوّ

أيبك. ثم كانت لقطز معهم الواقعة املشهورة عىل عني جالوت، وهزم التتار وأرس منهم خلقا كثريا صاروا بمرص والشام، 

بيربس وملؤوا مرص والشام، وخطب للملك بركة بن يويش بن جنكز خان عىل ثم كثرت الوافدية يف أيام امللك الظاهر 

منابر مرص والشام واحلرمني، فغصت أرض مرص والشام بطوائف املغل، وانترشت عاداهتم هبا وطرائقهم، هذا وملوك 

تعظيمهم، مرص وأمراؤها وعساكرها قد ملئت قلوهبم رعبا من جنكز خان وبنيه، وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم و

نوا القرآن وعرفوا أحكام امللة املحمدية، فجمعوا بني احلق والباطل، وضموا اجليد إىل  وا بدار اإلسالم ولقّ وكانوا إنام ربّ

ضوا القايض القضاة كل ما يتعلق باألمور الدينية من الصالة والصوم والزكاة واحلج، وناطوبه أمر األوقاف  الرديء، وفوّ

النظر يف األقضية الرشعية، كتداعي الزوجني وأرباب الديون ونحو ذلك، واحتاجوا يف ذات  واأليتام، وجعلوا إليه

أنفسهم إىل الرجوع لعادة جنكز خان واالقتداء بحكم الياسة، فلذلك نصبوا احلاجب ليقيض بينهم فيام اختلفوا فيه من 

اسة، وجعلوا إليه مع ذلك النظر يف قضايا عوايدهم، واألخذ عىل يد قوهيم، وانصاف الضعيف منه عىل مقتىض ما يف الي

ت عليه أوضاع الديوان وقواعد احلساب، وكانت  الدواوين السلطانية عند االختالف يف أمور اإلقطاعات، لينفذ ما استقرّ

عوا يف الديوان ما مل يأذن به اهللا تعاىل،  من أجلّ القواعد وأفضلها حتى حتكم القبط يف األموال وخراج األرايض، فرشّ

ليصري هلم ذلك سبيال إىل أكل مال اهللا تعاىل بغري حقه، وكان مع ذلك حيتاج احلاجب إىل مراجعة النائب أو السلطان يف 

 معظم األمور.

هذا وسرت احلياء يومئذ مسدول، وظلّ العدل صاف، وجناب الرشيعة حمرتم، وناموس احلشمة مهاب، فال يكاد أحد أن 

احلياء، إن مل يكن له وازع من دين، كان له ناه من عقل. ثم تقلص ظلّ العدل، وسفرت  يزيغ عن احلق، وال خيرج عن قضية

ت  أوجه الفجور، وكرشّ اجلور أنيابه، وقلت املباالة، وذهب احلياء واحلشمة من الناس، حتى فعل من شاء ما شاء، وتعدّ

كموا باجلور حتكام خفي معه نور اهلد، منذ عهد املحن التي كانت يف سنة ست وثامنامئة احلجاب، وهتكوا احلرمة، وحت

 وتسلطوا عىل الناس مقتا من اهللا ألهل مرص وعقوبة هلم بام كسبت أيدهيم، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

ل ما حكم احلجاب يف الدولة الرتكية بني الناس بمرص، أن السلطان امللك الكامل شعبان بن النارص حممد بن  وكان أوّ

، نائب طرابلس، ليوليه نيابة السلطنة بديار مرص عوضا عن األمري قالون،  استدعى األمري شمس الدين آق سنقر النارصيّ

سيف الدين بيغوا، أمريا حاجبا كبريا، حيكم بني الناس، فخلع عليه يف مجاد األوىل سنة ست وأربعني وسبعامئة، فحكم 

ديه موقعان من موقعي السلطان ملكاتبة الوالة باألعامل ونحوهم، بني الناس كام كان نائب السلطنة حيكم، وجلس بني ي
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فاستمرّ ذلك. ثم رسم يف مجاد اآلخرة منها أن يكون األمري رسالن يصل حاجبا مع بيغوا حيكم بالقاهرة عىل عادة 

اي نائب السلطنة، احلجاب، فلام انقضت دولة الكامل بأخيه امللك املظفر حاجي بن حممد، استقرّ األمري سيف الدين أرقط

فعاد أمر احلجاب إىل العادة القديمة، إىل أن كانت والية األمري سيف الدين جرجي احلجابة يف أيام السلطان امللك الصالح 

ث يف أرباب الديون ويفصلهم من غرمائهم بأحكام السياسة، ومل تكن عادة  صالح بن حممد بن قالون، فرسم له أن يتحدّ

م أن  حيكموا يف األمور الرشعية، وكان سبب ذلك ووقوف جتار العجم للسلطان بدار العدل يف أثناء سنة احلجاب فيام تقدّ

ثالث ومخسني وسبعامئة، وذكروا أهنم ما خرجوا من بالدهم إالّ لكثرة ما ظلمهم التتار وجاروا عليهم، وأن التجار 

ة بضائع وأكلوا أثامهنا، ثم هم يثبتون عىل  يد القايض احلنفيّ أعسارهم، وهم يف سجنه، وقد بالقاهرة اشرتوا منهم عدّ

أفلس بعضهم فرسم لألمري جرجي بإخراج غرمائهم من السجن وخالص ما يف قبلهم للتجار، وأنكر عىل قايض القضاة 

ر من مجال الدين عبد اهللا الرتكامينّ احلنفيّ ما عمله، ومنع من التحدث يف أمر التجار واملدينني، فأخرج جرجي غرماء التجا

السجن وعاقبهم، حتى أخذ للتجار أمواهلم منهم شيئا بعد يشء، ومتكن احلجاب من حينئذ من التحكم عىل الناس بام 

 ]387، ص 3[املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، للمقريزي، ج "شاؤوا.

وقف االجتهاد الفقهي ومجوده، تو، اجلهل بالرشعوالتأثر بالثقافة والرتبية، وولعل سبب ذلك: الولع بتقليد املنترص، 

 امللك... إلخ.االفتتان باحلفاظ عىل السلطة ووتباع اهلو، إو

بني الترشيعات التعبدية، وترشيعات املعامالت، فالترشيعات  الذي حصل ولعل من أهم تلك األسباب هو االنفصال

والطالق.. إلخ ) مل خترج عن يد القضاة  التعبدية من ( أحكام الصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، واملرياث، والزواج

الرشعيني واملذاهب الفقهية.. بينام ترشيعات املعامالت من ( أصول احلكم، واملال، والسياسة، واحلرب، وتنظيم شؤون 

 ... إلخ ) فقد كانت يف يد السلطان ووزراءه، وكان اهلم األكرب فيها هو احلفاظ عىل امللك والثروة يف يد احلاكممةاأل

 "ك العضوضرسوخ املل"، وقد كان االنحراف يف سلطة احلكم واملال مبكراً جداً يف التاريخ اإلسالمي، وساعد حاشيتهو

 عن أصول الرشيعة فيهام. يف االنحراف شيئاً فشيئاً 

الترشيعات  أن ترشيعات املعامالت ليست بنفس حتديدآخر لعله جعلهم يظنون أهنم غري مؤاخذون عليه وهو  أمر

األصول العامة، واإلطار الكيل  -يف الغالب  -دية الثابتة.. فالرشيعة اإلسالمية يف جانب املعامالت مرنة جداً، وتضع التعب

لشؤون احلكم والسياسة واالقتصاد واحلرب... إلخ، وترتك التفصيالت لطبيعة العرص وظروفه وحتدياته وتطوره 
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وكوهنا مرنة ال  يه، وإقامة احلق املطلق من املحاباة عىل اجلميع.احلضاري، دون اخلروج عن حتقيق العدل واالستقامة عل

يعني اخلروج عن إطارها العام، بل يعني االجتهاد يف حتقيق هذه املبادئ قدر الوسع والطاقة، واإلخالص والتجرد فيها، 

لص اإلنسان يف صال لص أمر السياسة واته وصيامه وحجه هللا وحده، ففمثلام خيُ حلكم واحلرب واملال هللا كذلك جيب أن خيُ

 السلطان.وحده كذلك، فرب الصالة هو رب املال و

اذ هي ما جعلتهم يتهاونون يف أمر الرشيعة يف جانب املعامالت، ولقد أملح لذلك األست -وغريها  -لعل هذه األسباب 

لق بشعائر تعبدية ال تتأثر بتوايل الفقه اخلاص بالعبادات أكثر ثباتاً واستقراراً، ألنه يتع"فقال:  -رمحه اهللا  -سيد قطب 

العصور واألجيال، وأما الفقه اخلاص باملعامالت، فهو أكثر تطوراً، ألنه أشد تأثراً باحلاجات البرشية املتجددة التي ال 

تستقر عىل وضع معني، بحكم تشابك العالقات، وتغري األحوال، وبروز أوضاع وعالقات اجتامعية جديدة مل تكن من قبل 

ساب... وشيئاً فشيئاً كان نمو الفقه اإلسالمي يتقلص كذلك عن هذه النواحي، بينام يستمر هذا النمو ويزداد يف يف احل

 النواحي الطليقة التي تركت احلكومات املنحرفة للناس والفقهاء أن يتحدثوا فيها.

ه النظم االجتامعية؛ ألن جمال ومن هنا نشأ ذلك التضخم يف فقه العبادات يف العصور املظلمة وذلك االنكامش يف فق

العبادات كان هو املجال املأمون الذي ال تؤذي فيه الثرثرة، بل ربام تفيد ألهنا تشغل أذهان الرعية باجلدل الفقهي عن مناقشة 

 ، سيد قطب]"كيف نستوحي اإلسالم"[نحو جمتمع إسالمي، فصل  "!!األوضاع االجتامعية السائدة يف تلك العصور 

*** 

 ال أنظمة احلكم يف بالدنا ؟حكحاهلم  -الذين حكم ابن تيمية بكفرهم وردهتم  -تتار الغزاة فهل ال

بينهم وبني التتار، وكل فتو جيب أن تُوضع يف إطار عرصها السيايس  "اختالف"و "اتفاق"احلقيقة هناك أوجه 

 واالجتامعي والتطور التارخيي احلاصل. 

أن حكام اليوم هم كاملامليك وليسوا كالتتار..  ".. جذور وحواراتالفريضة الغائبة"يُرجح يف كتابه فالدكتور حممد عامرة 

ولكن يُضعف هذا القول هو جهاد املامليك ضد الصليبيني والتتار، وحفاظهم عىل الوجود احلضاري والتارخيي لإلسالم، 

نة ميمون استقالل بالدنا، وهي حتت اهلعيز -يف بالدنا  -بينام حكام اليوم  ،"امللك العضوض"وإن كانوا عىل سرية وسنن 
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العاملية، وعليها الذلة والصغار! ومن حكام بالدنا من يتفاخر بعلامنيته، ومن يتفاخر بمحاربة احلركات اإلسالمية الساعية 

رية املمنهجة ، باإلضافة إىل الساإلسالم لدفة التوجيه والقيادة وحترير األمة من الذلة واخلضوع لقيادة العامل الصليبي لعودة

، وقبل هذا وذاك تنحية رشيعة اإلسالم عن قيادة وحكم لإلفساد والبغي والعدوان، وتدمري إنسانية اإلنسان وكرامته

 .األمة

ألن الظرف تدمري بالد املسلمني ومن جانب آخر: نستطيع أن نقول إهنم مل يرتكبوا مثل جرائم التتار يف الغزو والسبي و

2Fاحلضاري اآلن يمنع ذلك

 وأحسب أنه لو عاد الزمان، لكانت سريهتم أشد وحشية من التتار لو فُتح هلم الباب. )1(

 بعض الذي كان يتحاكم إليه -كام يُرجح كذلك الدكتور عامرة أن تكفري ابن تيمية هلم ليس بسبب التحاكم إىل الياسق 

تعدهيم وغاراهتم وغزواهتم التي أهلكوا فيها " وإنام بسبب -اعتربهم ابن تيمية الطائفة املنصورة  الذيناملامليك أيضاً و

 ."احلرث والنسل وهددوا احلضارة اإلسالمية بالدمار

3Fخملفات االستعامروالذي نرجحه أهنم ليسوا كالتتار، وليسوا كاملامليك.. إنام هم 

، وجدهم االستعامر (احلمالت )2(

لألسياد يف النظام  واالرهتان واخلدمة وحقيقة التبعية "صورة اإلسالم"الصليبية ) مسلمون ومن بني جلدتنا.. فأبقى هلم 

جيب الثورة  "أهل بغي"فال نقول بكفرهم وردهتم، وإنام نقول إهنم الدويل ونجد حاهلم كملوك الطوائف يف األندلس.. 

 عليهم وحترير األمة منهم.

 

 

*** 

                                                           
علم أهنم أوغاد، ء احلكام: نومنهم من يفعل أشد مما فعل التتار، ويبارك جرائمهم العامل احلر الذي يزعم احلرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان، ويقولون عن مثل هؤال  )1(

 ولكنهم أوغادونا. أي: جمرمون توابع لنا !!

عندما ترحل بريطانيا البد أن ترتك ورائها حكومات ديكتاتورية تريح أوروبا من احتامالت الفوىض أو احتامالت احلكم االسالمي يف مرص، "قال اللورد كرومر:  )2(

 اللورد كرومر من كتاب مرص احلديثة ") ت التي ال تتوافق مع القيم األوروبية، وأهم يشء فيها هو (االستقرارومقابل هذا البد أن نطلق يدها ونسمح هلا ببعض املامرسا

 .1908طبعة ماكميالن، لندن 
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 حروب الردة ومانعي الزكاة

 

التنظيامت اجلهادية يف حرهبا ضد  كافةالطوائف املمتنعة، والتي اعتمدهتا مة ابن تيمية حول يف الفتو الشهرية للعالّ 

ن موومانعي الزكاة مرتدين مع كوهنم يصإن السلف سموا "، قال ابن تيمية: األنظمة احلاكمة عىل أهنا أنظمة ردة وكفر

والثوري  ديث، ومذهب أمحدإن هذا هو مذهب مالك وأهل احل :ويقول )4F)1"ويصلون، ومل يكونوا يقاتلون مجاعة املسلمني

 واألوزاعي.

وملا كان موضوع هذا البحث هو احلديث عن طبيعة وكيفية مواجهة األنظمة احلاكمة يف بالدنا، واستكامالً لبحث 

النظرة التارخيية، واإلمجاع  :كان ال بد من تفصيل أمر حروب الردة وحتقيق األمر بدقة من حيث "عقيدتنا اجلهادية"

 الفقهي.

*** 

 روب الردةح

بيل وفاة النبي   وقد والنبوة، الرسالة يف ☺الكذاب أنه رشيك للنبي  مسيلمة زعم حينام ،☺ظهرت بوادر الردة قُ

 حدث.. ☺مات النبي  اومل - ☺بعد فتح مكة، وخضوع قريش للنبي  -سالم طوعاً وكرهاً اإل دين يف العرب دخلت

 ! العرب ارتداد هو العربية، اجلزيرة يف كبري زلزال

5Fكتاب الردة :وسنعتمد فيام نذكره من أحداث تارخيية عىل

6Fللواقدي )2(

، والطبقات الكرب البن سعد، ومصنف عبد )3(

  .تاريخ اإلسالم للذهبيوتاريخ الطربي، وتاريخ خليفة بن خياط، ومصنف ابن أيب شيبة، والرزاق الصنعاين، 

                                                           
 ] 548، ص 3[جمموع الفتاو: ج )1(
ؤرخني من هذا الكتاب وذكروا بعض نصوصه خمترصة من مثل وهو املصدر األول واألقدم بني أيدينا، والذي يرويه عنه ابن اسحاق إمام املغازي، وقد اقتبس بعض امل )2(

 .ابن سعد يف الطبقات، والطربي يف تارخيه، وعبد الرمحن بن حبيش يف كتابه املغازي، وابن حجر يف اإلصابة، وغريهم
حات والسري، ويعترب مصدراً كبرياً اعتمد عليه كثري من وبخصوص توثيق الواقدي: فالذي نراه بعد االطالع عىل كتب اجلرح والتعديل: أنه ثقة يف املغازي والفتو )3(

 املؤرخني بعده، ولكنه ضعيف احلديث، وقد رو عنه اإلمام الشافعي ومات قبله، ووثقه تلميذه حممد بن سعد صاحب الطبقات.
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 التايل: -يف هذه الفرتة  -تبني بعد متابعة أحداث الردة 

 أهل الردة مل يكونوا عىل صورة واحدة بل صور كثرية منها: إن

  الكذاب، وطليحة بن خويلد ]. مسيلمة) قوم ارتدوا، وادعوا النبوة. [ 1(

 [عيينة بن حصن، ومال إىل طليحة ] ) قوم ارتدوا، ومنعوا الزكاة.2(

 [ أهل البحرين ]. "الفرس") قوم ارتدوا، وحتالفوا مع العدو اخلارجي 3(

 قوم بقوا عىل اإلسالم، ومنعوا الزكاة. [ مالك بن نويرة ]. )4(

 [أهل اليمن ] ) قوم بقوا عىل اإلسالم، ولكنهم أعلنوا العصيان، ومنعوا الزكاة، واخلروج عىل احلاكم.5(

ثَم اقرتن وكان منع الزكاة دليالً عىل عدم الطاعة، واخلروج من اجلامعة، وعدم اخلضوع لسلطة املسلمني يف املدينة، ومن 

اسم حروب الردة مع منع الزكاة، ومنه اعتقد بعض العلامء والفقهاء أن الردة ومنع الزكاة عىل درجة واحدة، وليس ذلك 

 بصحيح كام سنُبني إن شاء اهللا.

النبوة يف حالة،  وادعاء، بل ☺ نجد يف الفئات الثالثة األوىل أن األصل فيها هو إعالن الردة، والكفر بدين حممد

يف حالة أخر، واالرتداد عن الدين، ومن ثم عدم اخلضوع ألحكامه سواء  -وهم الفرس  -ستعانة بالعدو اخلارجي واال

 يف أمر الزكاة أو غريها من األمور.

وكان هناك حتفظ من حماربة املرتدين، وحماربة من خلع الطاعة، وفارق اجلامعة، عىل  -ريض اهللا عنه  -د عزم أبو بكر وق

وأما من ارتدت من هؤالء العرب، فمنهم من "، فقال عمر: وناقش أيب بكر يف أمرهم -ريض اهللا عنه  -طاب عمر بن اخل

ال يصيل وقد كفر بالصالة، ومنهم من يصيل وقد منع الزكاة، وال واهللا يا أبا حفص ما أفرق بني الصالة والزكاة ألهنام 

 مقرونتان.

ت وجتافيت عن زكاة هؤالء العرب يف عامك هذا ورفقت هبم، لرجوت أن فقال له عمر: يا خليفة رسول اهللا، فلو أغمض

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال (يرجعوا عن ما هم عليه، فقد علمت أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم كان يقول: 

، وحساهبم عىل اهللا)، قال فقال إله إال اهللا وإين حممد رسول اهللا، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحقها
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مما كان يأخذ منهم النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه أبدا  أبو بكر ريض اهللا عنه: واهللا لو منعوين من الزكاة عقاالً 

 الذين وعد اهللا {وقوله صدق ال خيلف له:   وعده ويفي لنا عهده، فإنه قالولو ما حييت، ثم لنحاربنهم أبدا حتى ينجز اهللا

آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كام استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتىض هلم 

 .}ني ال يرشكون يب شيئا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون

 قال، فقال عمر: يا خليفة رسول اهللا، إنام قد رشح اهللا صدرك لقتال القوم، فسمع وطاعة.

 [كتاب الردة للواقدي] "ال: وتتابع الناس عىل رأي أيب بكرق

ن أيب هريرة قال: "وهذا نصه:  : رواه البخاري ومسلم وغريمها، بأسانيد صحيحة،قولوهذا ال ولُ اهللاَِّ "عَ سُ َ رَ يفِّ ملََّا تُوُ

☺  ، بِ نْ الْعَرَ رَ مِ فَ نْ كَ رَ مَ فَ كَ نْهُ وَ َ اهللاَُّ عَ
يضِ رٍ رَ انَ أَبُو بَكْ كَ ولُ وَ سُ الَ رَ دْ قَ قَ ؟ وَ اتِلُ النَّاسَ قَ يْفَ تُ : كَ نْهُ َ اهللاَُّ عَ

يضِ رُ رَ مَ الَ عُ قَ فَ

، وَ  :☺اهللاَِّ  الَهُ نِّي مَ مَ مِ صَ قَدْ عَ ا فَ اهلََ نْ قَ مَ ولُوا الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ، فَ قُ تَّى يَ اتِلَ النَّاسَ حَ تُ أَنْ أُقَ رْ اأُمِ سَ حِ ، وَ هِ قِّ هُ إِالَّ بِحَ سَ فْ ىلَ نَ بُهُ عَ

، وَ  قُّ املَْالِ اةَ حَ كَ إِنَّ الزَّ اةِ، فَ كَ الزَّ ةِ، وَ الَ َ الصَّ قَ بَنيْ رَّ نْ فَ اتِلَنَّ مَ ُقَ اهللاَِّ ألَ : وَ الَ قَ ولِ اهللاَِّ، فَ سُ َا إِىلَ رَ دُّوهنَ ؤَ انُوا يُ ا كَ نَاقً نَعُوينِ عَ اهللاَِّ لَوْ مَ

الَ عُ  ☺اهللاَِّ  ا، قَ نْعِهَ ىلَ مَ مْ عَ تُهُ لْ اتَ نْهُ لَقَ َ اهللاَُّ عَ
يضِ رٍ رَ كْ رَ أَيبِ بَ دْ حَ اهللاَُّ صَ َ دْ رشَ وَ إِالَّ أَنْ قَ ا هُ اهللاَِّ مَ وَ : فَ نْهُ َ اهللاَُّ عَ

يضِ رُ رَ ، مَ فْتُ رَ عَ ، فَ

قُّ  هُ احلَْ نَّ  ]1400[صحيح البخاري/  "أَ

أمرت أن أقاتل "حديث: ويصلون، وبذلك عىل فهمه من  "ال إله إال اهللا"ووجه استشكال عمر هو أهنم قوم يقولون 

 أنه بكر أبو يذكر ومل "الزكاة يمنع"جيوز قتاهلم، ولكن رد أبو بكر بأنه سيقاتل من  أن مثل هؤالء القوم ال )7F)1"الناس

 يف القبائل ويراجع األذان، سمع إذا القتال لألجناد رسالته يف منع قد إنه بل ،☺ ورسوله باهللا كفروا ألهنم سيقاتلهم

الن الردة عن اإلسالم فكل هؤالء استع وال بعده، من للنبوة إدعاء وال حممد، بدين كفراً  ليس الزكاة منع نم فهناك أمرها،

 اإلسالم، والصالة ولكنهم منعوها ال شك يف كفرهم، ومل خيتلف أحد يف أمرهم.. إنام اجلدال يف أولئك الذين بقوا عىل

وإنام القتال  "كفر مانعي الزكاة"ال يعني  قولاملذكور يف هذا الفالقتال  ضا ببيعة أيب بكر؛أنفة، أو شحاً وبخالً أو عدم الر

فقد  -ريض اهللا عنه  -للدخول يف الطاعة، والتزام اجلامعة، فقد منع مالك بن نويرة الزكاة، وملا قُتل، دفع ديته أبو بكر 

جه أخته، األشعث بن قيس وزوّ عن أبو بكر كذلك . وعفى ريض اهللا عنهم كم بإسالمه هو وعمر وابن عمر وقتادةحَ 

  ن ذلك تفصيالً.اكام سيأيت بي وكان قد منع الزكاة،

                                                           
 .عقيدتنا اجلهاديةرشحه يف بحث:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2017/05/blog-post_16.html
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اتفاق أكثر الصحابة عىل امتناع قتال مانعي الزكاة مع خالف أيب بكر هلم.. [ثم] اتفقوا عىل قتال مانعي الزكاة "كان وقد 

يام بينهم واستمرار كل واحد من املجتهدين عىل ، وقتال مانعي الزكاة مل يكن بعد استقرار اخلالف فبعد اختالفهم يف ذلك

اجلزم بام ذهب إليه، بل إنام كان ذلك اخلالف عىل طريق املشورة كام جرت به العادة يف حالة البحث عام ينبغي أن يعمل بني 

 مدي]اإلحكام يف أصول األحكام لأل[ "العقالء بخالف ما وقع النزاع فيه.

*** 

يف حروب املرتدينمن سرية ونلحظ  : أن من طلب األمان قُبل منه، ومن طلب العفو أُجيب إليه، ومن طلب الصلح وُ

عليه، ومن أبى إال القتال.. كان القتال حتى يدخل يف اإلسالم، والطاعة إليه، ومن اعتذر قُبل عذره، ومن تاب تاب اهللا 

 واجلامعة.

هم أبو بكر بني نْ  "السلم املخزية أو احلرب املجلية  وقد خريّ انَ عَ فَ طَ غَ ، وَ دٍ ةَ أَسَ اخَ زَ دُ بُ فْ اءَ وَ : جَ ، قَالَ ابٍ هَ قِ بْنِ شِ 8Fطَارِ

)1( 

زِ  لْمِ املُْخْ لِيَةِ أَوِ السَّ بِ املُْجْ َرْ َ احلْ رٍ بَنيْ مْ أَبُو بَكْ هُ َ ريَّ ، فَخَ لْحَ ونَهُ الصو أَلُ سْ رٍ يَ ةِ إىلَ أَيبِ بَكْ لِيَةُ "يَ بُ املُْجْ َرْ ا احلْ ذَ الُوا: هَ قَ : فَ دْ ، قَالَ قَ

 : رٍ : قَالَ أَبُو بَكْ ؟ قَالَ ةُ يَ زِ لْمُ املُْخْ امَ السَّ ا، فَ نَاهَ فْ رَ   "عَ رَ تَّى يَ بِلِ حَ ِ نَابَ اإلْ ونَ أَذْ تَّبِعُ ا تَ امً ونَ أَقْوَ كُ ُ تَرتْ ، وَ اعَ رَ كُ الْ ةَ وَ َلْقَ دوونَ احلْ تُؤَ

بِيِّهِ  ةَ نَ لِيفَ مْ  ☺اهللاَُّ خَ ونَكُ رُ ذِ عْ ا يَ رً نيَ أَمْ لِمِ املُْسْ ،  وَ مْ يفِ النَّارِ كُ تْالَ قَ َنَّةِ وَ نَا يفِ اجلْ تْالَ قَ ، وَ مْ كُ تْالَ ي قَ الَ نَدِ نَا وَ تْالَ ونَ قَ تَدُ ، وَ بِهِ

مْ  نْكُ بْنَا مِ ا أَصَ نَمُ مَ نَغْ نَّا وَ بْتُمْ مِ ا أَصَ دوونَ مَ رُ تَ : "وَ الَ قَ ، فَ رُ مَ الَ عُ قَ ، أَ  "، فَ لَيْكَ ريُ عَ
نُشِ سَ ا، وَ يً أْ أَيْتَ رَ دْ رَ ةَ قَ َلْقَ وا احلْ دو ؤَ ا أَنْ يُ مَّ

يَ اهللاَُّ  رِ تَّى يُ بِلِ حَ ِ نَابَ اإلْ ونَ أَذْ تَّبِعُ ا يَ امً وَ وا أَقْ كُ ُ رتْ ا أَنْ يَ أَمَّ ، وَ أَيْتَ ا رَ مَ مَ نِعْ اعَ فَ رَ كُ الْ بِيِّهِ وَ ةَ نَ لِيفَ ُمْ  ☺ خَ وهنَ رُ ذِ عْ ا يَ رً نيَ أَمْ لِمِ املُْسْ وَ

أَمَّ  ، وَ أَيْتَ ا رَ مَ مَ نِعْ ، فَ مْ يفِ بِهِ هُ تْالَ ا أَنَّ قَ أَمَّ ، وَ أَيْتَ ا رَ مَ مَ نِعْ نَّا، فَ وا مِ ابُ ا أَصَ دوونَ مَ رُ يَ مْ وَ نْهُ بْنَا مِ ا أَصَ نَمَ مَ نَا يفِ ا أَنْ نَغْ تْالَ قَ  النَّارِ وَ

                                                           
دٍ  "األسدي النبوة، قال أبو بكر:  خويلد بن طليحة وأعلن ☺وهم الذين كفروا بدين حممد  )1( نِي أَسَ نْ بَ هُ مِ عَ نْ مَ مَ يِّ وَ دِ لِدٍ األَسَ يْ وَ نِ خُ ةَ بْ يْحَ لَ وَ طُ ْ نَحْ

، رسِ الِدُ ا خَ يَ

صَ  ا وَ رْ إِذَ انْظُ ، وَ ةَ ارَ زَ فَ انَ وَ فَ طَ غَ نْ وَ تُ مْ وَ يْهِ رَ إِلَ ذِ عْ تَّى تَ ا حَ دً نَّ أَحَ اتِلَ قَ ا، فَال تُ انً تَ أَذَ عْ مِ سَ مْ وَ هِ ارِ يَ لْتَ بِدِ زَ نَ مِ وَ وْ قَ نَ املَْالِ لْتَ إِىلَ الْ مْ مِ طِهِ أَعْ مْ فَ افِهِ َ أَرشْ مْ وَ ائِهِ رَ سْ إِىلَ أُمَ سِّ مَّ دَ ، ثُ مْ هُ رَ ذِ

يْ  افَ ا وَ رْ إِذَ انْظُ ، وَ مْ هِ ارِ دَ ىلَ أَقْ ِمْ عَ لْ هبِ زِ كِنْ انْ لَ ، وَ نَ النَّاسِ ا فِيهِ مِ وا مَ مُ لَ عْ يَ ، وَ كَ رَ كَ سْ ا عَ وْ َ ريَ ا فَ َارً ِمْ هنَ نَّ هبِ لَ نْزِ ، فَال تَ مْ ، تَهُ مْ تَكُ لِحَ وا أَسْ كُ رِّ حَ مْ وَ وا إِبِلَكُ عُ مَّ ارْ ، ثُ مْ هِ مِ وْ قْتِ نَ نْدَ وَ يْال عِ لَ

إِنْ  ، وَ تُمْ رْ دَ ا قَ مْ مَ يْهِ لَ وا عَ لُ وِّ هَ الِكِ  وَ ، إِىلَ مَ ِيمٍ ضِ متَ نْ أَرْ بِطَاحِ مِ وَ الْ ْ نَحْ
، فَرسِ ابِهِ حَ أَصْ لِدٍ وَ يْ وَ نِ خُ ةَ بْ يْحَ لَ مُ اهللاَُّ بِطُ كُ رَ  إِنْ أَظْفَ رَ يَةٍ أُخْ نْ نَاحِ يلِّ آتِيكَ مِ عَ لَ ابِهِ وَ حَ أَصْ ةَ وَ رَ يْ وَ نِ نُ بْ

وَّ  ال قُ اءَ اهللاَُّ، وَ ، إِنْ شَ لِكَ ىلَ ذَ ا عَ نَ رْ دَ ظِيمِ قَ عَ ِّ الْ
يلِ عَ هُ  " ويف رسالة أيب بكر هلم قبل حرهبم: "ةَ إِال بِاهللاَِّ الْ تُ رْ أَمَ ، وَ ارِ األَنْصَ ينَ وَ رِ اجِ يْشِ املُْهَ ، يفِ جَ لِيدِ وَ نَ الْ الِدَ بْ مْ خَ يْكُ تُ إِلَ هْ جَّ دْ وَ قَ فَ

رُ إِلَ  ذِ عْ يَ وهُ إِىلَ اهللاَِّ وَ عُ دْ تَّى يَ ا حَ دً اتِلَ أَحَ قَ رِ أَنْ ال يُ عْ انَ يَ ا كَ يَةِ إِىلَ مَ صِ نَ املَْعْ عَ مِ جَ رَ ، وَ ةِ عَ َامَ عَ إِىلَ اجلْ ارَ سَ ةِ وَ لَ يفِ الطَّاعَ خَ نْ دَ مَ ، فَ رُ نْذِ يُ اىلَ يْهِ وَ عَ ، ثُمَّ تَابَ إِىلَ اهللاَِّ تَ المِ نْ دِينِ اإلِسْ فُ مِ

يْهِ  لَ هُ عَ انَ أَعَ ، وَ لِكَ نْهُ ذَ بِلَ اهللاَُّ مِ ًا، قَ احلِ لَ صَ مِ عَ دْ أَمَ وَ قَ ، فَ يْهِ رَ إِلَ ذِ عْ يَ لِيدِ وَ وَ نُ الْ الِدُ بْ هُ خَ وَ عُ دْ دَ أَنْ يَ عْ المِ بَ عَ إِىلَ اإلِسْ جِ رْ نْ أَبَى أَنْ يَ مَ نْ ، وَ هُ مِ عَ نْ مَ مَ هِ وَ سِ ، بِنَفْ تَالِ قِ دَّ الْ هُ أَشَ اتِلَ قَ هُ أَنْ يُ تُ رْ

دً  ك أَحَ ُ رتْ ، ال يَ انِهِ وَ أَعْ ارِ دِينِ اهللاَِّ وَ دْ أَنْصَ قَ ، فَ الَ وَ ذَ األَمْ أْخُ يَ ، وَ اءَ النِّسَ يَّ وَ ارِ رَ بِي الذَّ سْ يَ ا، وَ اقً رَ هُ بِالنَّارِ إِحْ قَ رَ يْهِ إِال أَحْ لَ رَ عَ دَ ال  ا قَ ، وَ نِنيَ مِ بَادِ اهللاَِّ املُْؤْ ىلَ عِ المُ عَ السَّ ، وَ رَ نْ أَنْذَ رَ مَ ذَ أَعْ

ظِيمِ . عَ ِّ الْ
يلِ عَ ةَ إِال بِاهللاَِّ الْ وَّ  اب الردة للواقدي][كت "قُ
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أَ  ، وَ أَيْتَ ا رَ مَ مَ نِعْ ، فَ مْ هُ تْالَ يَ قَ ا أَنْ الَ نَدِ أَمَّ ، وَ أَيْتَ ا رَ مَ مَ نِعْ ، فَ َنَّةِ رِ اهللاَِّ، فَالَ دِيَاتٍ اجلْ نْ أَمْ تِلُوا عَ نَا قُ تْالَ نَا فَالَ قَ تْالَ وا قَ دُ ا أَنْ يَ مَّ

لِكَ  ىلَ ذَ تَتَابَعَ النَّاسُ عَ ، فَ ُمْ  ]33273[مصنف بن أيب شيبة/  "هلَ

*** 

ل ملا يف ذلك من أما الذين بقوا عىل إسالمهم، ولكنهم منعوا الزكاة، وخلعوا الطاعة فكان هلم شأن آخر نذكره بالتفصي

 أمهية بالغة:

(يا بني متيم، إنكم قد علمتم "قال مالك لقومه:  من بقوا عىل إسالمهم، ولكنهم منعوا الزكاة ( مالك بن نويرة وقومه ).ف

بأن حممد بن عبد اهللا كان قد جعلني عىل صدقاتكم قبل موته، وقد هلك حممد ومىض لسبيله وال بد هلذا األمر من قائم 

 يف أموالكم، فأنتم أحق هبا من غريكم) فال تطمعوا أحداً  يقوم به،

فأمر خالد برضب أعناق بني عمه  "وتم القبض عليه هو وزوجته، وبني عمه دون قتال، وذُهب هبم إىل خالد بن الوليد 

م: (أليس قد هناكم ، فقال القوم: (إنا مسلمون فعالم ترضب أعناقنا) ؟ قال خالد: (واهللا ألقتلنكم) ، فقال له شيخ منهبدياً 

(بىل قد أمرنا بذلك، ولكنكم مل تصلوا ساعة قط) . قال: فوثب أبو من صىل إىل القبلة) ، فقال خالد: أبو بكر أن تقتلوا 

9Fقتادة

ذلك) ، قال: (ألين كنت يف إىل خالد بن الوليد، وقال: (إين أشهد أنه ال سبيل لك عليهم) ، قال خالد: (وكيف  )1(

مون، ثم أذنا وصلينا من أنتم، قلنا: نحن املسلمون، فقالوا: ونحن املسلفتهم، فلام نظروا إلينا قالوا: واالتي قد  الرسية

. فقال خالد: (صدقت يا قتادة، إن كانوا قد صلوا معكم فقد منعوا الزكاة التي جتب عليهم، وال بد من وصلوا معنا)

 قتلهم)

 قال: فرفع شيخ منهم صوته يقول:

 ن أمريكم ... أمر الغداة ببعض ما مل يؤمر يا معرش األشهاد إ

 حرمت عليه دماؤنا بصالتنا ... واهللا يعلم أننا مل نكفر

 إن تقتلونا تقتلوا إخوانكم ... والراقصات إىل منى واملشفر 

                                                           
ول اهللا) ، ويف احلديث: أبو قتادة هو احلارث بن ربعي األنصاري اخلزرجي السلمي، صحايب من األبطال الوالة، اشتهر بكنيته (أبو قتادة) وكان يقال له: (فارس رس )1(

 د، ويل مكة زمن عيل بن أيب طالب.(خري فرساننا أبو قتادة) شهد الوقائع مع النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ابتداء من وقعة أح
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أن  قال: فلم يلتفت خالد بن الوليد إىل مقالة الشيخ، فقدمهم ورضب أعناقهم عن آخرهم. قال: وكان قتادة قد عاهد اهللا

 ال يشهد مع خالد مشهدا أبدا بعد ذلك اليوم.

قال: ثم قدم خالد مالك بن نويرة ليرضب عنقه، فقال مالك: (أتقتلني وأنا مسلم أصيل القبلة) ، فقال له خالد: (لو كنت 

ال: (يا خالد، ثم ق . قال: فالتفت مالك بن نويرة إىل امرأته فنظر إليها)نعت الزكاة وال أمرت قومك بمنعها...مسلام ملا م

س ما وأمرك لقومك بحب ،وجفلك إلبل الصدقة ،. فقال خالد: (بل هللا أقتلك برجوعك عن دين اإلسالمهبذا تقتلني)

  ..، قال: ثم قدمه خالد فرضب عنقه صرباً جيب عليهم من زكاة أمواهلم)

 [كتاب الردة] ".فيقال إن خالد بن الوليد تزوج بامرأة مالك

هو املوقف الصحيح، ومل يكن هناك من سبيل خلالد لقتلهم أبداً، فهم مسلمون  - اهللا عنه ريض -فكان موقف قتادة 

مت م قت بغاة، متى سلم املسلمون من عدواهنم، ومتى دخلوا يف الطاعة حرُ  لهم أبداً.دمائهم، ولو كانوا أرس حرُ

لحه  :هو الكذاب وقومه مةملسيلواملوقف اآلخر خلالد واملناقض ملوقفه من مالك بن نويرة أنه يف حربه   -صلح مكر  -صُ

اعة رئيس قومه بالياممة، وخطب ابنته ! فكتب إليه أبو بكر يقول:  أما بعد يا ابن الوليد، فإنك فارغ القلب حسن "مع جمُ

ة العزاء عن املسلمني، إذ قد اعتكفت عىل النساء وبفناء بيتك ألف ومائتا رجل من املسلمني، منهم سبعامئة رجل من محل

القرآن، إن مل خيدعك جماعة بن مرارة عن رأيك أن صاحلك عنه صلح مكر، وقد أمكن اهللا منهم، أما واهللا يا خالد ما هي 

[كتاب  "بنكر، وإهنا شبيهة بفعلك باملك بن نويرة، فسوأة لك وألفعالك هذه القبيحة التي ساءتك يف بني خمزوم والسالم

 . الردة]

نْ ": ويف مصنف عبد الرزاق لِ أَ عَ يْنَا إِىلَ أَهْ تَهَ ا انْ تَّى إِذَ ةِ حَ دَّ نَا يفِ الرِّ جْ رَ : خَ ، قَالَ ةَ تَادَ ا قَ ، أَنَّ أَبَ يِّ رِ هْ نِ الزو ، عَ رٍ مَ عْ ، مَ يَاتٍ بْ

بَ  نُ عِ نَا: نَحْ لْ ؟ قُ نْ أَنْتُمْ وا: مَ الُ قَ ، فَ احَ مَ مُ الرِّ يْهِ نَا إِلَ فْ شَ أَرْ ، فَ وبِ رُ سُ لِلْغُ مْ تِ الشَّ لَعَ تَّى طَ بَادُ اهللاَِّ، حَ نُ عِ نَحْ الُوا: وَ قَ ادُ اهللاَِّ، فَ

تَّى لِيدِ حَ وَ الِدُ بْنُ الْ مْ خَ هُ َ أَرسَ مْ  فَ نَاقُهُ بَ أَعْ َ رَ أَنْ يُرضْ بَحَ أَمَ ا أَصْ : "إِذَ لْتُ قُ : فَ ةَ تَادَ ا ال  "، قَالَ أَبُو قَ ذَ إِنَّ هَ الِدُ ! فَ ا خَ اتَّقِ اهللاََّ يَ

لِسْ  : اجْ ، قَالَ ِلو لَكَ ءٍ  حيَ ْ نْكَ يفِ يشَ يْسَ مِ ا لَ ذَ إِنَّ هَ ابُ "فَ رَ انَ األَعْ كَ : وَ ا، قَالَ دً الِدٍ أَبَ عَ خَ و مَ زُ غْ ْلِفُ ال يَ ةَ حيَ تَادَ و قَ انَ أَبُ : فَكَ ، قَالَ

ةَ  رَ يْ الِكِ بْنِ نُوَ لِكَ يفِ مَ انَ ذَ كَ ، وَ نَائِمِ غَ لِ الْ نْ أَجْ مْ مِ تْلِهِ ىلَ قَ وهُ عَ عُ جَّ ينَ شَ مُ الَّذِ  ]18722[مصنف عبدالرزاق الصنعاين/  "هُ

ويف الطبقات الكرب :" : ، قَالَ ةَ تَادَ نْ أَيبِ قَ يَ أَنَّ  "عَ عِ بِطَاحِ ادو لَ بِالْ لَامَّ نَزَ ةِ، فَ دَّ لِ الرِّ جَ إِىلَ أَهْ رَ نيَ خَ لِيدِ حِ وَ الِدِ بْنِ الْ عَ خَ نَّا مَ كُ

يْهِ  لَ تَجَّ عَ احْ ، وَ تَدَّ ةَ ارْ رَ يْ الِكَ بْنَ نُوَ . مَ لْتُ ال بَدَّ تُ وَ ْ ريَّ ا غَ ، مَ المِ ىلَ اإلِسْ : أَنَا عَ قَالَ ، وَ لِكَ الِكٌ ذَ رَ مَ أَنْكَ ، فَ نْهُ هُ عَ لَغَ المٍ بَ دَ  بِكَ هِ شَ وَ

بَ  َ يَّ فَرضَ دِ رِ األَسَ وَ ارَ بْنَ األَزْ َ
رَ رضِ أَمَ الِدٌ وَ هُ خَ مَ دَّ قَ ، فَ رَ مَ بْدُ اهللاَِّ بْنُ عُ عَ ةَ وَ تَادَ و قَ هُ أَبُ نُ لَ افِيًا عُ ثَ عِلَ أَ الِكٍ فَجُ أْسِ مَ رَ بِرَ أَمَ ، وَ هُ قَ
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بَ  قَ ، وَ ائِهِ وَ تِ النَّارُ إِىلَ شِ لَصَ ا خَ مَ ، وَ نُ خِّ يُدَ هُ لَ أْسَ إِنَّ رَ ا وَ رً عْ ثَرِ النَّاسِ شَ نْ أَكْ انَ مِ كَ ، وَ رٍ دْ هُ لِقِ أَتَ رَ الِدٌ امْ ا ضَ خَ هَ جَ وَّ تَزَ مٍ فَ تَمِّ  "أُمَّ مُ
 ])553:  8(د، الطبقات الكرب البن سع[

: "موقفاً شديداً من خالد يف أمر مالك بن نويرة: بن اخلطاب وكان لعمر  ، قَالَ نٍ وْ نِ ابْنِ عَ تْلُهُ  "فعَ َطَّابِ قَ رَ بْنَ اخلْ مَ لَغَ عُ بَ

. ْهُ مجُ ارْ نَى، فَ دْ زَ : إِنَّهُ قَ رٍ الَ ألَيبِ بَكْ قَ ، فَ هُ أَتَ رَ هُ امْ جُ وو زَ تَ ةَ وَ رَ يْ الِكَ بْنَ نُوَ : فَ  مَ رٍ و بَكْ الَ أَبُ أَ  "قَ طَ أَخْ لَ فَ أَوَّ ، تَ َهُ مجُ نْتُ ألَرْ ا كُ : "مَ .قَالَ

 : .قَالَ هُ تُلْ اقْ ، فَ لِامً سْ تَلَ مُ دْ قَ هُ قَ إِنَّ أَ  "فَ طَ لَ فَأَخْ أَوَّ ، تَ تُلَهُ بِهِ نْتُ ألَقْ ا كُ : "مَ ، قَالَ هُ لْ زِ اعْ : فَ لَّهُ اهللاَُّ  ".قَالَ ا سَ يْفً يمَ سَ نْتُ ألُشِ ا كُ مَ

دً  مْ أَبَ يْهِ لَ  ])553:  8[الطبقات الكرب/  (."ا عَ

يدً  ":ويف تاريخ خليفة بن خياط دِ ا شَ عً زَ لِكَ جَ نْ ذَ عَ مِ زِ ، فَجَ ابِهِ حَ أَصْ الِكٍ وَ تَلِ مَ قْ هُ بِمَ َ ربَ أَخْ رٍ فَ ىلَ أَيبِ بَكْ ةَ عَ تَادَ و قَ مَ أَبُ ا، قَدِ

يْ  لَ مَ عَ دِ قَ ، فَ الِدٍ رٍ إِىلَ خَ تَبَ أَبُو بَكْ دَفَكَ وَ ا، وَ الِدً ر خَ دَّ أَبُو بَكْ رَ أَ. وَ طَ أَخْ لَ فَ أَوَّ ونَ تَ ىلَ أَنْ يَكُ الِدٌ عَ يدُ خَ زِ لْ يَ : هَ رٍ الَ أَبُو بَكْ قَ ، فَ  هِ

ةَ  رَ يْ الِكَ بْنَ نُوَ املَْالَ  مَ بْيَ وَ دَّ السَّ رَ  ])53:  1(تاريخ خليفة بن خياط/ [ "وَ

الد إين واهللا ما ارتددت، وشهد أَبُو قتادة األنصاري أن بني حنظلة وضعوا يقال إن مالكا قَالَ خل": ويف البلدان وفتوحها

ر بْن اخلطاب أليب بكر ريض اهللاَّ عنهام: بعثت رجال يقتل املسلمني ويعذب بالنار مَ ، [البلدان وفتوحها "السالح وأذنوا، فقال عُ

 ])113:  1(: للبالذري

،" :ويف تاريخ الطربي َيْدٍ نَا ابْنُ محُ ثَ دَّ بْدِ  حَ بْدِ اهللاَِّ بْنِ عَ ةَ بْنِ عَ نْ طَلْحَ ، عَ اقَ حَ دُ بْنُ إِسْ َمَّ نَا حمُ ثَ دَّ : حَ ، قَالَ ةُ لَمَ نَا سَ ثَ دَّ : حَ قَالَ

 : هِ أَنْ يُوشِ هِ إِىلَ جُ دِ هْ نْ عَ انَ مِ رٍ كَ ا بَكْ ، أَنَّ أَبَ يقِ دِّ رٍ الصِّ َنِ بْنِ أَيبِ بَكْ محْ نْ دُو "الرَّ ا مِ ارً يتُمْ دَ شِ ا غَ ا إِذَ انً ا أَذَ تُمْ فِيهَ عْ مِ رِ النَّاسِ فَسَ

نووا ا انًا فَشِ وا أَذَ عُ مَ ْ تَسْ إِنْ ملَ وا، وَ مُ ي نَقَ ذِ ا الَّ مْ مَ وهُ أَلُ تَّى تَسْ ا حَ لِهَ نْ أَهْ وا عَ كُ سِ أَمْ الةِ فَ وا لِلصَّ قُ رِّ حَ تُلُوا وَ اقْ ةَ فَ ارَ غَ َّنْ "لْ انَ ممِ كَ ، وَ

المِ أَبُو قَ  دَ ملَِالِكٍ بِاإلِسْ هِ لِيشَ وَ الِدِ بْنِ الْ عَ خَ دَ مَ هَ دَ اهللاََّ أَال يَشْ اهَ انَ عَ دْ كَ قَ ، وَ ةَ لَمَ نِي سَ و بَ بْعِيٍّ أَخُ ثُ بْنُ رِ َارِ ةَ احلْ ا تَادَ دً ا أَبَ بً رْ دِ حَ

مُ ا وْ قَ ذَ الْ أَخَ ، فَ يْلِ ْتَ اللَّ مْ حتَ وهُ اعُ مَ رَ وْ قَ وا الْ شُ ُمْ ملََّا غَ ثُ أَهنَّ َدِّ انَ حيُ كَ ا.وَ هَ دَ عْ نُ بَ نَحْ الُوا: وَ قَ .فَ ونَ لِمُ نَا: إِنَّا املُْسْ لْ قُ : فَ ، قَالَ الحَ لسِّ

نْتُ  إِنْ كُ نَا: فَ لْ ؟ قُ مْ كُ عَ الحُ مَ امَ بَالُ السِّ نَا: فَ وا لَ الُ ؟ قَ مْ كُ عَ الحُ مَ امَ بَالُ السِّ نَا: فَ لْ .قُ ونَ لِمُ : املُْسْ .قَالَ الحَ وا السِّ عُ ولُونَ فَضَ قُ امَ تَ مْ كَ

ا ثُ  وهَ عُ ضَ بَكُ فَوَ احِ الُ صَ ا أَخَ : مَ هُ عُ اجِ رَ وَ يُ هُ هُ وَ هُ قَالَ لَ ، أَنَّ تْلِهِ رُ يفِ قَ تَذِ عْ الِدٌ يَ انَ خَ كَ لُوا وَ صَ يْنَا وَ لَّ ا مَّ صَ ذَ ولُ كَ قُ انَ يَ دْ كَ قَ مْ إِال وَ

ا. قَالَ  ذَ كَ نَاقَ أَ وَ أَعْ هُ وَ نُقَ بَ عُ َ هُ فَرضَ مَ بًا؟ ثُمَّ قَدَّ احِ هُ لَكَ صَ دو عُ ا تَ مَ نْدَ : أَوَ لَّمَ فِيهِ عِ َطَّابِ تَكَ رُ بْنُ اخلْ مَ مْ عُ تْلَهُ لَغَ قَ لَامَّ بَ ، فَ ابِهِ حَ صْ

أَ  ، وَ أَتِهِ رَ ىلَ امْ ا عَ زَ ، ثُمَّ نَ تَلَهُ قَ لِمٍ فَ سْ ئٍ مُ رِ ىلَ امْ  عَ دَ وو اهللاَِّ عَ دُ : عَ قَالَ ، وَ ثَرَ أَكْ رٍ فَ تَّ أَيبِ بَكْ افِال حَ لِيدِ قَ وَ الِدُ بْنُ الْ بَلَ خَ لَ قْ ى دَخَ

تِهِ أَسْ  مَ امَ زَ يفِ عِ رَ هُ قَدْ غَ ةٍ لَ مَ ا بِعِامَ رً تَجِ عْ ، مُ يدِ َدِ أُ احلْ دَ يْهِ صَ لَ هُ عَ يْهِ قِبَاءٌ لَ لَ عَ دَ وَ جِ عَ املَْسْ تَزَ انْ رُ فَ مَ يْهِ عُ امَ إِلَ دَ قَ جِ لَ املَْسْ لَامَّ أَنْ دَخَ ، فَ امً هُ

ا ا، ثُمَّ قَ هَ طَّمَ هِ فَحَ أْسِ نْ رَ مَ مِ هُ الِدُ األَسْ هُ خَ لِّمُ كَ ال يُ ، وَ كَ ارِ جَ َنَّكَ بِأَحْ مجُ اهللاَِّ ألَرْ ، وَ أَتِهِ رَ ىلَ امْ تَ عَ وْ لِامً ثُمَّ نَزَ سْ أً مُ رَ : أرئاء امْ  بْنُ لَ

، فَ  رٍ ىلَ أَيبِ بَكْ لَ عَ تَّى دَخَ ، حَ رَ فِيهِ مَ أْيِ عُ ثْلِ رَ ىلَ مِ رٍ عَ أْيَ أَيبِ بَكْ ظُنو إِال أَنَّ رَ ال يَ لِيدِ وَ وَ رَ الْ تَذَ اعْ َ وَ َربَ هُ اخلْ َ ربَ يْهِ أَخْ لَ لَ عَ لَامَّ أَنْ دَخَ
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بِهِ  رْ انَ يفِ حَ ا كَ نْهُ مَ زَ عَ اوَ َ جتَ رٍ وَ هُ أَبُو بَكْ رَ ذَ عَ ، فَ يْهِ . قَالَ إِلَ ، تِلْكَ دِ جِ الِسٌ يفِ املَْسْ رُ جَ مَ عُ رٍ وَ نْهُ أَبُو بَكْ َ عَ
يضِ نيَ رَ الِدٌ حِ جَ خَ رَ : فَخَ

لُمَّ إِ  : هَ الَ قَ ا ابْنَ أُمِّ فَ َّ يَ . قَالَ يلَ ةَ لَ مْ الِكَ شَ تَلَ مَ ي قَ ذِ انَ الَّ كَ ، وَ يْتَهُ لَ بَ دَخَ هُ وَ لِّمْ كَ لَمْ يُ نْهُ فَ َ عَ
يضِ رٍ قَدْ رَ ا بَكْ رُ أَنَّ أَبَ مَ فَ عُ رَ عَ بْنِ : فَ

. يو دِ رِ األَسَ وَ بْدُ بْنُ األَزْ ةَ عَ رَ يْ  ])140:  3([تاريخ الطربي:  "نُوَ

ا": م للذهبيويف تاريخ اإلسال الِدً َيْتُ خَ إِينِّ هنَ ا، وَ مً الَ ى إِسْ عَ هُ ادَّ أَنَّ دٌ وَ هْ ةَ عَ رَ يْ انَ ملَِالِكِ بْنِ نُوَ هُ كَ لَمُ أَنَّ عْ كَ  قَالَ قتادة: تَ َ فَرتَ

ا أَ  : يَ الَ قَ ، فَ رُ مَ امَ عُ قَ ، فَ نَائِمَ غَ ونَ الْ يدُ رِ ينَ يُ ذِ ابِ الَّ رَ َعْ ادَاتِ األْ هَ ذَ بِشَ أَخَ ، وَ يلِ وْ نْ قَ ْ يَكُ ا ملَ ذَ إِنَّ هَ ا، وَ قً هَ الِدٍ رَ يْفِ خَ رٍ إِنَّ يفِ سَ ا بَكْ بَ

تَمِّ  مَ مُ قَدِ ، وَ ةِ مَ يَامَ الِدٌ قِبَلَ الْ مَىضَ خَ ، وَ رٍ تَ أَبُو بَكْ كَ ، فَسَ هُ يِّدَ قَ يْكَ أَنْ تُ لَ ا عَ قّ إِنَّ حَ ا، فَ قّ ةً نَدَ حَ بَ نْدَ رٍ مَ ا بَكْ دَ أَبَ أَنْشَ ، فَ ةَ رَ يْ بَ مُ بْنُ نُوَ

وَ  هُ رَ وَ مَ قَالَ لِعُ ، وَ بْيَ رٍ السَّ و بَكْ يْهِ أَبُ دَّ إِلَ رَ ، فَ مْ بْيِهِ يفِ سَ يهِ وَ مِ أَخِ هُ يفِ دَ دَ نَاشَ ، وَ اهُ َا أَخَ ، هبِ ولُ ا تَقُ الِدٍ مَ ىلَ خَ يْسَ عَ دِ: لَ وَ قَ دُ يفِ الْ نَاشِ  يُ

أَ  طَ أَخْ لَ فَ أَوَّ بْهُ تَ  . "هَ

سيفه املسلول عىل أعداء اإلسالم، وبالءه احلسن يف اإلسالم، إال أنه برش خيطئ و -ريض اهللا عنه  -فرغم بسالة خالد 

 قتل يف فعله من ☺ويصيب، وما علينا إال مباركة الصواب واالقتداء به، واإلنكار عىل اخلطأ والرباءة منه، كام تربأ النبي 

 !  ودليالً  لنا منهجاً  والعظامء الكبار أخطاء من نجعل أن املصيبة ولكن!  األبرياء بعض

موا الصالة.. وقضية الزكاة طاملا مل يُرفع فيها باإلسالم، وأقا ر وقومهفمقتل مالك بن نويرة كان خطئاً فادحاً، فقد أق

تلوا قتال البغاة، وحرمت دمائهم متى است م القتال، وإذا منعوها بقوة السالح، قُ لموا أو طلبوا العفو سسالح فقد حرُ

 أقوال املذاهب الفقهية يف ذلك. -إن شاء اهللا  - والصلح، وسنذكر الحقاً 

عىل حرمة دماء  -شاهد عىل الواقعة الوهو  -ة دوقتا وابن عمر، وبذلك نجد إمجاع الصحابة الكبار: أبو بكر ، وعمر،

  هذه الفئة.

لرواية فهذا قُتل خطئاً عن طريق جند خالد، وإن صحت هذه ا اً وهناك رواية للطربي عن سيف بن عمر، تقول إن مالك

 .أحد، وهو متهم يف دينه عىل حد قول علامء اجلرح والتعديلأي سيف بن عمر مل يوثقه ما يؤكد من ذهبنا إليه، إال أن 

*** 

الصنف األخري وهم أهل اليمن من بني كندة، وهؤالء قوم بقوا عىل اإلسالم، ولكنهم أعلنوا العصيان، ومنعوا الزكاة، 

 واخلروج عىل احلاكم.

فة، والعصبية، واالنتقام، األن(ب التي وقعت يف اليمن أر فيها يشء من عادات العرب يف اجلاهلية فكان فيها واحلر

 والثأر)..
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 "ةإتاو"ورفضوا أن يدفعوا  -تعبريهم عىل حد  -فأهل اليمن مل يرتدوا ولكنهم رفضوا أن يكونوا عبيداً لقريش 

بّع كام قال شاعرهم: و -رؤيتهم  تلقريش.. هكذا كان  -ما مثلنا يعطي عىل القرس ماله... ونحن ملوك الناس من قبل تُ

س له عليهم طاعة، هنم مل يبايعوا أبا بكر، ولي، وإحق هبا رجل من آل البيتاألأن أيب بكر أحق باخلالفة، و كذلك ومل يروا

 وا له زكاة.ومن ثم لن يدفع

رجل من أهل بيته ألطعناه،  وآله وسلم إذ كان حيا، ولو قام نحن إنام أطعنا رسول اهللا صىل اهللا عليه"فكانوا يقولون: 

  "أيب قحافة فام له طاعة يف رقابنا وال بيعة وأما ابن

 ومن شعرهم:

 أطعنا رسول اهللا إذ كان وسطنا ... فيا عجبا ما شأين وشأن أيب بكر

 خيز هبا املرء يف القرب ريشا مالنا إن هذه ... لتلك التيأنعطي ق

 م بن مرة إمرة ... علينا وال تلك القبائل من فهروما لبني تي

 ألن رسول اهللا أوجب طاعة ... وأوىل بام استوىل عليهم من األمر

يا معرش كندة، إن كنتم عىل ما أر، فلتكن كلمتكم واحدة، "يقول:  -رئيس قبائل كندة  -قيس وكان األشعث بن 

م، فإين أعلم أن العرب ال تقر بطاعة بني تيم بن مرة وتدع والزموا بالدكم وحوطوا حريمكم، وامنعوا زكاة أموالك

سادات البطحاء من بني هاشم إىل غريها، وإهنا لنا أجود، ونحن له أحر، وأصلح من غرينا، ألنا امللوك وأبناء امللوك من 

 ، ثم أنشأ األشعث يقول:ن عىل وجه األرض قريش وال أبطحيقبل أن يكو

 ... عىل بيعة بعد الرسول وسمحوا لعمري لئن كانت قريش تتابعت

 ] عند ذاك ورصحواأي أبو بكرهبا لبني تيم بن مرة جهرة ... وسموا عتيقا [

 أمريا ونحوا عنه آل حممد ... وكانوا هبا أوىل هناك وأصلح

 وإن صلحت يف تيم مرة إمرة ... ففي كندة األمالك أحر وأصلح

 [كتاب الردة] "تيمي وال متبطح ألنا ملوك الناس من قبل أن ير ... عىل األرض
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10Fزياد بن لبيد دعاهممتشيعون آلل البيت، فعندما  واكانف

القوم يقال له  فأقبل إليه رجل من سادات للسمع والطاعة، )1(

، فقال له: يا زياد، إنك لتدعو إىل الطاعة لرجل مل يعهد إلينا وال إليكم فيه عهد، فقال له زياد بن لبيد: احلارث بن معاوية

دقت، فإنه مل يعهد إلينا وال إليكم فيه عهد، ولكن اخرتناه هلذا األمر، فقال له احلارث: أخربين فلم نحيتم عنها أهل بيته، ص

فقال له زياد بن لبيد:  } وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا {وهم أحق الناس هبا، ألن اهللا عز وجل يقول: 

منكم  نفسهم منك، فقال له احلارث بن معاوية: ال واهللا، ما أزلتموها عن أهلها إال حسداً إن املهاجرين واألنصار أنظر أل

يتبعونه، فارحل عنا  هلم، وما يستقر يف قلبي أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، خرج من الدنيا ومل ينصب للناس علامً 

 : ىل غري رضا، ثم أنشأ احلارث يقولأهيا الرجل، فإنك تدعو إ

 الرسول هو املطاع فقد مىض ... صىل عليه اهللا مل يستخلف انك

 هذا مقالك يا زياد فقد أر ... أن قد أتيت بقول سوء خملف

 ... صىل عليه اهللا غري مكلف ومقالنا أن النبي حممداً 

 ترك اخلالفة بعده لوالته ... ودعا زياد المرئ مل يعرف

 أمره بتعسف إن كان البن أيب قحافة إمرة ... فلقد أتى يف

 [كتاب الردة] "أم كيف سلمت اخلالفة هاشم ... لعتيق تيم كيف ما مل تأنف

 يف إشعال فتيلها والسبب -والقتىل كثر  -بني قبائل كندة، وقبائل قريش، وكان القتال شديداً  وقعت احلربولألسف 

 ويأخذ غريها ! عامل أيب بكر أن يرتكها لفتى من كندة  "زياد بن لبيد"ناقة واحدة ! مل يرد 

من عبد اهللا بن عثامن خليفة رسول اهللا صىل  "كتب إليهم أبو بكر:  -يف أول األول  -وملا كثر القتل، وكان النرص لكندة 

اهللا عليه وآله وسلم وعىل أمته، إىل األشعث بن قيس ومن معه من قبائل كندة، أما بعد، فإن اهللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه 

، وأنا آمركم بتقو اهللا  }يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون {بيه عليه السالم: املنزل عىل ن

وحده وأهناكم أن تنقضوا عهده، وأن ترجعوا عن دينه إىل غريه، وال تتبعوا اهلو فيضلكم عن سبيل اهللا، وإن كان إنام 

عاميل زياد بن لبيد، فإين أعزله عنكم، وأويل عليكم من  الزكاة ما فعله بكماإلسالم ومنع محلكم عن الرجوع عن دين 

                                                           
 .حرضموت ☺وهو من األنصار واله رسول اهللا  )1(
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إىل احلق وتوبوا من  ر زياداً باالنرصاف عنكم، فارجعواحتبون، وقد أمرت صاحب كتايب هذا إن أنتم قبلتم احلق أن يأم

 "اكم لكل ما كان فيه رىض، والسالمقريب، وفقنا اهللا وإي

شعث وقرأه، أقبل عىل الرسول وقال: (إن صاحبك أبا بكر هذا يلزمنا الكفر بمخالفتنا له، فلام وصل الكتاب إىل األ "

وال يلزم صاحبه الكفر بقتله قومي) ، فقال له الرسول: (نعم يا أشعث يلزمك الكفر، إن اهللا تبارك وتعاىل قد أوجب 

 [كتاب الردة] "جلامعة املسلمني) . ليك الكفر ملخالفتكع

، فلام وصل خرب ذلك أليب بكر: ول أيب بكر، واستمر القتال ! وحصار جند أيب بكر حصاراً شديداً ولألسف قُتل رس

ناد يف املسلمني، ثم قال: (أشريوا عيل ما الذي أصنع يف أمر كندة) . قال: فتكلم أبو أيوب األنصاري فقال: اسمع ما "

، فلو رصفت عنهم كثرياً  وإذا مهوا باجلمع مجعوا خلقاً  أشري به عليك، إن القوم كثري عددهم، وفيهم نخوة امللك ومنعة،

اخليل يف عامك هذا، وصفحت عن أمواهلم لرجوت أن ينيبوا إىل احلق، وأن حيملوا الزكاة إليك بعد هذا العام طائعني غري 

رجال) . قال: مكرهني، فذاك أحب إيل من حماربتك إياهم، فقد علمت أهنم فوارس أبطال ال يقوم هلم إال نظراؤهم من ال

فتبسم أبو بكر ريض اهللا عنه من أيب أيوب، ثم قال: (واهللا يا أبا أيوب، لو منعوين عقاال واحدا مما كان النبي صىل اهللا عليه 

 "وآله وسلم وضعه عليهم لقاتلتهم أبدا، أو ينيبوا إىل احلق) . قال: فسكت أبو أيوب.

القتال كان حمل رفض من بعض  هذا بن لبيد، ويبدو أن موضوعوتم إرسال عكرمة بن أيب جهل لاللتحاق بجند زياد 

11Fالصحابة، فعندما دعى عكرمة جرير بن عبد اهللا البجيل

يف بني عمه من بجيلة، فدعاه عكرمة إىل  -ريض اهللا عنه  - )1(

 .حرب األشعث، فأبى عليه جرير، ومل جيب إىل ذلك 

حذيفة "اربة عكرمة وطرد  عامل أيب بكر عمومتهم فقرروا حم وبني األشعثويف أثناء ذلك حتزبت قبائل اليمن لصالح 

وعندما انترص عليهم جيش عكرمة فأرسلوا إىل عاملهم حذيفة بن عمرو، ويسألونه الصلح  ( عىل مأرب ودبا ) "بن عمرو

ا وبينكم، إال عىل أهنم يؤدون الزكاة ويرجعون إىل حمبته، وينرصف عنهم عكرمة. فأرسل إليهم عاملهم: (أنه ال صلح بينن

 عىل اإلقرار منكم أنا عىل احلق وأنتم عىل باطل، وأن قتيلنا يف اجلنة وقتيلكم يف النار، وعىل أنا نحكم فيكم بام رأينا) .

                                                           
إيل كساءه وقال: (إذا  جرير بن عبد اهللا البجيل الصحايب، قال: جئت إىل الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم ألسلم، فقال له: ما جاء بك، قلت: جئت ألسلم، فألقى" )1(

قدم املدينة وحارب قريشا وغريهم وفتح مكة، كان جرير مجيال، قال عمر: هو يوسف هذه األمة، وقدمه عمر يف حروب العراق عىل مجيع  أتاكم كريم قوم فأكرموه) ، ثم

 ."بجيلة، وكان هلم أثر عظيم يف فتح القادسية
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قال: فأجابوه إىل ذلك، فأرسل إليهم: أن اخرجوا اآلن عن مدينتكم بال سالح، ففعلوا ذلك، ودخل املسلمون إىل 

بوا نساءهم وأوالدهم، وأخذوا أمواهلم، ووجه برجاهلم إىل أيب بكر وهم ثالث مائة رجل حصنهم، فقتلوا أرشافهم، وس

من املقاتلة، وأربع مائة من النساء والذراري، فهم أبو بكر بقتل رجاهلم، فقال له عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه: (إن القوم 

دين اإلسالم، ولكن شحوا عىل أمواهلم، وقد كان منهم عىل دين اإلسالم، ألين أجدهم حيلفون باهللا جمتهدين ما رجعوا عن 

 ما كان فال تعجل عليهم، واحبسهم عندك إىل أن تر فيهم رأيك) .

عنه، فدعاهم عمر، قال: فأمر بحبسهم، فحبسوا يف دار رملة بنت احلارث فلم يزالوا هناك إىل أن تويف أبو بكر ريض اهللا 

ن رأي أيب بكر ما كان من رأي، وقد مات أبو بكر، وقد أفىض األمر إيل، فانطلقوا ما كان م إنكم تعرفون أنثم قال هلم: ( 

 [كتاب الردة] إىل أي بلد شئتم، فأنتم أحرار لوجه اهللا تعاىل، فال فدية عليكم) .

ال ترك عكرمة قتال القبائل بعد دعو األمان، واهتم زياد عكرمة بأنه جبن عن قت اوقد وقع خالف بني عكرمة وزياد مل

، إذ قاتلت هؤالء القوم، ، وأيبس كفاً ، وأشح نفساً إنك أظلم وأغشم وأجبن قلباً ": عكرمةقوم وإبادهتم ! فقال له ال

وأنشبت هذه احلرب بينك وبينهم بسبب ناقة واحدة، ال أقل وال أكثر، ولو مل أعنك بجنودي هؤالء لعلمت أنك تكون 

 [كتاب الردة] "رهني سيوفهم، وأسري جوامعهم

(أما بعد يا زياد،  "د أخذ األشعث األمان لنفسه وبني عمومته، بعد حصارهم.. وقد وصل كتاب أيب بكر لزياد وفيه: وق

، وال فقد بلغني أن األشعث بن قيس قد سألك األمان، وقد نزل عىل حكمي، فإذا ورد عليك كتايب هذا، فامحله إيل مكرماً 

 ، والسالم) . اً وال كبري من أرشاف كندة، صغرياً  تقتلن أحداً 

(يا خليفة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، هذا "عمر بن اخلطاب: وسيق األشعث وقومه إىل املدينة أسرياً، فقال 

األشعث بن قيس، قد كان مسلام وآمن بالنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم، وقرأ القرآن، وحج البيت احلرام، ثم إنه رجع عن 

، وقد وسع اهللا عليك فيه، »من بدل دينه فاقتلوه«آله وسلم: لزكاة، وقد قال البني صىل اهللا عليه ودينه وغري وبدل، ومنع ا

فاقتله فدمه حالل) . فقال األشعث: (يا خليفة رسول اهللا، إين ما غريت وال بدلت وال شححت عىل مال، ولكن عاملك 

رصت لقومي فقاتلته، وقد كان مني ما قد كان، فإين زيادا جار عىل قومي، فقتل منهم من ال ذنب له، فأنفت لذلك، وانت

ما بقيت، عىل أنك تزوجني أم فروة  لك ونارصاً  أفدي نفيس وهؤالء امللوك، وأطلق كل أسري يف بالد اليمن وأكون عوناً 

 ] ، فإين لك نعم الصهر، فهذا خري مما يقول عمر بن اخلطاب) .أخت أيب بكربنت أيب قحافة [

 ر ريض اهللا عنه، ثم رفع رأسه وقال: (إين قد فعلت) .قال: فأطرق أبو بك



 

33 

من حديده، وأطلق من كان معه من ملوك كندة، ثم أمره فجلس، وزوجه أبو  -ريض اهللا عنه  -قال: ثم أطلقه أبو بكر 

ريض  فروة بنت أيب قحافة وأحسن إليه غاية اإلحسان، وكان األشعث بن قيس عند أيب بكر أخته أم -ريض اهللا عنه  -بكر

 [كتاب الردة] "اهللا عنه بأفضل املنازل وأرفعها

ونلحظ أن موقف حذيفة بن عمرو عامل أيب بكر كان متشدداً غاية التشدد فقد حكم عىل قتىل املتمردين بأهنم يف النار، 

 بكر من يف نفس الوقت الذي يشهد هلم عمر بن اخلطاب بأهنم عىل دين اإلسالم، ومنع أيبوقتل أرشافهم وسبى نسائهم ! 

 قتلهم، ثم عفى عنهم يف النهاية.

يف الوقت الذي كان  ومنع زياد من قتلهم، ونلحظ موقف أيب بكر من األشعث الذي أكرمه وأحسن إليه وزوجه أخته،

  فيه عمر ير قتلهم !.

يْامَ "وهناك رواية أخر تقول إن عمر كان ير العفو يف كل األحوال فعن  لَ يمِ بْنُ سُ حِ بْدُ الرَّ ، عَ نْدٍ دَ بْنِ أَيبِ هِ اوُ نْ دَ ، عَ نَ

سْ  ِ نِ اإلْ وا عَ تَدو ائِلٍ ارْ رِ بْنِ وَ نْ بَكْ ا مِ رً فَ هُ أَنَّ نَ ثَ دَّ ، حَ الِكٍ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَ رٌ امِ نَا عَ ثَ دَّ : حَ تِلُوا يفِ قَالَ قُ ، فَ كِنيَ ِ وا بِاملُْرشْ قُ حلَِ ، وَ مِ الَ

رَ بْنَ  مَ يْتُ عُ لَامَّ أَتَ ، فَ تَالِ قِ : الْ ، قَالَ َ رتَ تْحِ تُسْ َطَّابِ بِفَ ؟  "اخلْ ائِلٍ رِ بْنِ وَ نْ بَكْ رُ مِ لَ النَّفَ ا فَعَ رَ  "مَ يثٍ آخَ دِ تُ يفِ حَ ضْ رَ لْتُ عَ : قُ قَالَ

 : ، قَالَ مْ هِ رِ نْ ذِكْ هُ عَ لَ غِ َشْ ؟  "ألِ ائِلٍ رِ بْنِ وَ نْ بَكْ رُ مِ لَ النَّفَ ا فَعَ ريَ املُْ  "مَ
ا أَمِ تِلُوا يَ : قُ لْتُ : قُ : قَالَ ، قَالَ نِنيَ مِ ُمْ  "ؤْ هتَ ذْ نْتَ أَخَ وْ كُ لَ

اءَ  يْضَ بَ اءَ وَ رَ فْ نْ صَ سُ مِ مْ يْهِ الشَّ لَ تْ عَ لَعَ َّا طَ َّ ممِ بو إيلَ انَ أَحَ لْامً كَ ُمْ "سَ هتُ ذْ وْ أَخَ مْ لَ بِيلُهُ انَ سَ ا كَ مَ ، وَ نِنيَ مِ ريَ املُْؤْ
ا أَمِ : يَ لْتُ : قُ ، قَالَ

تَ  مٌ ارْ وْ ، قَ تْلَ قَ : إِالَّ الْ ، قَالَ كِ ْ وا بِالرشِّ قُ حلَِ مِ وَ الَ ِسْ نِ اإلْ وا عَ لُوا  "دو عَ إِنْ فَ ، فَ نْهُ وا مِ جُ رَ ي خَ بَابِ الَّذِ لُوا يفِ الْ خُ دْ ضُ أَنْ يَ رِ نْتُ أَعْ كُ

نَ  جْ مُ السِّ تُهُ عْ دَ تَوْ ا اسْ وُ إِنْ أَبَ ، وَ مْ نْهُ لِكَ مِ بِلْتُ ذَ  ]  33279[مصنف ابن أيب شيبة/  "قَ

أُويت  "ومما جاء يف ذلك:  "طليحة بن خويلد"الذي قاتل مع مُدعي النبوة  "عيينة بن حصن"بكر عن  قد عفى أبوول

بعيينة بن حصن حتى أُدخل عىل أيب بكر ريض اهللا عنه، فأوقفه بني يديه، فقال له أبو بكر: (يا عدو اهللا، أسلمت وقرأت 

. قال عيينة: (يا خليفة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله القرآن ثم رجعت عن دين اإلسالم كافرا، ألرضبن عنقك صربا) 

وسلم، إن اجلميل أمجل، وقد كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أعرف يب منك، مل خيف عليه يشء من أمري، ولقد 

 عنك) .خرج من الدنيا وإين ملقيم عىل النفاق، غري أين تائب إىل اهللا وإليك يف يومي هذا، فاعف عني، عفا اهللا 

 [كتاب الردة] "فعفا عنه أبو بكر ريض اهللا عنه، وصفح عن بني عمه، وأحسن إليهم وكساهم
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وبلغ طليحة بن خويلد أن عيينة بن حصن وقرة بن هبرية قد محال  "بل إن مدعي النبوة طليحة تم العفو عنه كذلك ! : 

ان منه أشد الندامة، [وأرسل شعراً أليب بكر يستعطفه] قال: إىل املدينة، وقد عفا عنهام أبو بكر ريض اهللا عنه، فندم عىل ما ك

 شديدة، وعلم أنه ندم عىل ما كان منه. ه، وقرئ عليه، رق أبو بكر له رقةفلام انتهى شعره إىل أيب بكر ريض اهللا عن

ر ريض اهللا واستخلف عم و بكرقال: وجعل طليحة بن خويلد يقدم يف الرجوع إىل دار اإلسالم ويؤخر، إىل أن تويف أب

يا طليحة، كيف ترجو النجاة من النار وقتلت «عنهام، فقدم عليه طليحة مسلام تائبا، فلام رآه عمر قطب يف وجهه، ثم قال: 

 جلنة،رجالن أكرمهام اهللا با يا أمري املؤمنني ذلكام«طليحة:  ، وقال»ألنصاري، وعكاشة بن حمصن األسديثابت بن أرقم ا

قال: فأعجب عمر بمقالته فقربه وأدناه، وأقام طليحة » . يدي ومل يقتلني بأيدهيام فأكون يف النار وساق إليهام الشهادة عىل

، ، وقاتل أيضا بنهاوندشديداً  عنده إىل أن حتركت الفرس بعد ذلك، فوجه به مع سعد بن أيب وقاص، فقاتل بالعراق قتاالً 

 ][كتاب الردة "ومل يزل نارص الدين اإلسالم حتى حلق باهللا.

وادعى النبوة،  ☺طليحة بن خويلد األسدي، ارتد بعد النبي "ويف االستيعاب، وسري أعالم النبالء ترمجة طليحة: 

فاهنزم طليحة  ☺، واجتمع عليه قومه، فخرج إليهم خالد بن الوليد يف أصحاب النبي بطالً  مشهوراً  وكان فارساً 

اشة بن حمصن األسدي، وثابت بن أقرم، ثم حلق بالشام، وأصحابه، وقتل أكثرهم، وكان طليحة قد قتل هو وأخوه عك

الَ له عمر:  قَ فكان عند بني جفنة حتى قدم مسلام مع احلاج املدينة، فلم يعرض له أبو بكر، ثم قدم زمن عمر بن اخلطاب، فَ

: مل هيني اهللا بأيدهيام الَ قَ الَ وأكرمهام  أنت قاتل الرجلني الصاحلني، يعني: ثابت بن أقرم، وعكاشة بن حمصن، فَ قَ : بيدي. فَ

: فمعارشة مجيلة يا أمري  .واهللا ال أحبك أبداً  [االستيعاب يف معرفة  "شهد طليحة القادسية، فأبىل فيها بالء حسنا. املؤمنني. ثمقَالَ

 ]، سري أعالم النبالء، للذهبياألصحاب/ابن عبد الرب

ملوقف الصحيح الة، وأن العفو والصفح كان هو اونر أن األمور كلها كانت اجتهادية، وحسب ظروف وطبيعة كل ح

 إذا استتبت األمور.

*** 

الذين بقوا عىل اإلسالم، ولكنهم مل يدفعوا الزكاة أنفة أو بخالً مل يكونوا كفاراً مرتدين، ومل يكن قتاهلم ومن هذا يتأكد أن 

 الذين أعلنوا الردة وخرجوا من اإلسالم..ككقتال 

ن، ومل يكن قتاهلم عة مل يكونوا أيضاً كفاراً مرتديولكنهم خرجوا عىل احلكام، وفارقوا اجلامعىل دين اإلسالم،  ومن بقي

 ككقتال املرتدين، وما وقع من سبي أو قتل لألسري فهي أخطاء ربام كانت تقع باجتهاد خاطئ أو للثأر أو غري ذلك.
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كام قال ابن تيمية  -ج من دين اإلسالم واخلروحيكم عىل الناس بالردة  "منع الزكاة"وهبذا يتبني خطأ من ظن أن جمرد 

ن األمر كان حمل اجتهاد حسب عىل ذلك، بل العكس هو الصحيح، وإ ومل يكن هناك إمجاعاً من الصحابة -رمحه اهللا 

 موقف كل قبيلة، وطبيعة املعركة.

 

 

 

*** 
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 مانعي الزكاة يف املذاهب الفقهيةأحكام 

 املذهب احلنبيل:

وإن طائفتان من املؤمنني {واألصل يف هذا الباب قول اهللا سبحانه: ": كتاب قتال أهل البغي قدامة يف املغني قال ابن

. إىل قوله:  ]9[احلجرات:  }اقتتلوا فأصلحوا بينهام فإن بغت إحدامها عىل األخر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إىل أمر اهللا

. ففيها مخس فوائد: أحدها أهنم مل خيرجوا بالبغي عن اإليامن،  ]10[احلجرات:  }إنام املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم{

م التبعة فإنه سامهم مؤمنني. الثانية، أنه أوجب قتاهلم. الثالثة، أنه أسقط قتاهلم إذا فاءوا إىل أمر اهللا. الرابعة، أنه أسقط عنه

 عليه... من منع حقاً  اخلامسة أن اآلية أفادت جواز قتال كلفيام أتلفوه يف قتاهلم. 

ريض  -قاتل مانعي الزكاة، وعيل  -ريض اهللا عنه  -، عىل قتال البغاة، فإن أبا بكر -ريض اهللا عنهم  -وأمجعت الصحابة 

 [املغني، البن قدامة احلنبيل] "قاتل أهل اجلمل وصفني وأهل النهروان. -اهللا عنه 

 [مسائل اإلمام أمحد] "ة، وناصبوا للقتالمعوا عىل منع الزكاجيُ "أن  واشرتط إسحاق بن راهويه

قوم من أهل احلق خرجوا عىل القسم الثالث من كتاب قتال أهل البغي: ": )الكايف يف فقه اإلمام أمحد(وقال ابن قدامة يف 

ل اهللا اإلمام بتأويل سائغ، وراموا خلعه، وهلم منعة وشوكة، فهؤالء بغاة، وواجب عىل الناس معونة إمامهم يف قتاهلم؛ لقو

ا{تعاىل:  قَ  فَ رَ ىلَ األُخْ ا عَ َ امهُ دَ تْ إِحْ إِنْ بَغَ امَ فَ يْنَهُ وا بَ لِحُ أَصْ تَتَلُوا فَ نِنيَ اقْ مِ نَ املُْؤْ تَانِ مِ ائِفَ إِنْ طَ يءَ إِىلَ وَ فِ تَّى تَ بْغِي حَ تِي تَ تِلُوا الَّ

رِ اهللاَِّ مْ  -، وألن الصحابة  ]9[احلجرات:  }أَمْ نْهُ َ اهللاَُّ عَ
يضِ نْهُ  -قاتلوا مانعي الزكاة، وقاتل عيل  -رَ َ اهللاَُّ عَ

يضِ أهل البرصة  -رَ

يوم اجلمل، وأهل الشام بصفني، وال يقاتلهم اإلمام حتى يسأهلم ما ينقمون منه، فإن اعتلوا بمظلمته أزاهلا، أو شبهة 

امَ {كشفها؛ لقول اهللا تعاىل:  يْنَهُ وا بَ لِحُ أَصْ نْهُ  -وألن عليا ويف هذا إصالح،  ]9[احلجرات:  }فَ َ اهللاَُّ عَ
يضِ راسل أهل البرصة  -رَ

 ..بقتال، وقال: إن هذا يوم، من فلج فيه، فلج يوم القيامة. يبدؤوهميوم اجلمل قبل الوقعة، وأمر أصحابه أال 

 ."وإذا قوتلوا مل يتبع هلم مدبر، ومل جيز عىل جريح، ومل يقتل هلم أسري، ومل يغنم هلم مال، ومل يسب هلم ذرية

مْ  -واجتمعت الصحابة  ": ويف العدة رشح العمدة لبهاء الدين املقديس يْهِ لَ انُ اهللاَِّ عَ وَ ضْ عىل قتال البغاة، وقاتل أبو  -رِ

 "بكر مانعي الزكاة، وعيل قاتل أهل البرصة يوم اجلمل وأهل الشام يوم صفني وأهل النهروان

(بقتاله له) أي  (وال يكفر) مانع الزكاة هتاونا أو بخالً ": يلاحلنب ويف كشف القناع عن متن اإلقناع ملنصور البهويت

 لإلمام...
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وألن عمر وغريه امتنعوا ابتداء من قتال مانعي الزكاة ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه، ثم اتفقوا عىل القتال فبقي عدم 

ال أقبلها "عضتهم احلرب قالوا، نؤدهيا قال والتكفري عىل اعتقادهم األول، وما روي عن الصديق أنه ملا قاتل مانعي الزكاة 

حيتمل أنه فيمن منعها جحوداً وحلق بأهل الردة منهم فقد كان فيهم  "حتى تشهدوا أن قتالنا يف اجلنة وأن قتالكم يف النار 

الصالة  طائفة كذلك عىل أنه ال يلزم من احلكم بالنار احلكم بالكفر، بدليل العصاة من هذه األمة لو فرق القايض بني

  )12F)1"وغريها من العبادات بتعذر فيها واملقصود األعظم دفع حاجة الفقري وهو حاصل بأدائها مع القتال.

ومن املعلوم بالرضورة أن النبي صىل اهللا "(حديث أمرت أن أقاتل الناس):  قال ابن رجب يف (جامع العلوم واحلكم)و

اإلسالم الشهادتني فقط، ويعصم دمه بذلك، وجيعله مسلام، فقد عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول يف 

ومل يكن صىل اهللا عليه وسلم » . أنكر عىل أسامة بن زيد قتله ملن قال: ال إله إال اهللا ملا رفع عليه السيف، واشتد نكريه عليه«

م اإلسالم، واشرتطوا أن ال يزكوا، يشرتط عىل من جاءه يريد اإلسالم أن يلتزم الصالة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قو

اشرتطت ثقيف عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن ال صدقة عليهم وال جهاد، «ففي مسند اإلمام أمحد، عن جابر قال: 

عن رجل منهم «وفيه أيضا عن نرص بن عاصم الليثي » . وأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال سيتصدقون وجياهدون

وأخذ اإلمام أمحد هبذه األحاديث، » . ي صىل اهللا عليه وسلم، فأسلم عىل أن ال يصيل إال صالتني، فقبل منهأنه أتى النب

بايعت «وقال: يصح اإلسالم عىل الرشط الفاسد، ثم يلزم برشائع اإلسالم كلها، واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال: 

قال أمحد: معناه أن يسجد من غري ركوع. وخرج حممد بن نرص  » .النبي صىل اهللا عليه وسلم عىل أن ال أخر إال قائام

مل يكن النبي صىل اهللا عليه وسلم يقبل من أجابه إىل اإلسالم إال بإقام الصالة، «املروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس قال: 

فإذ مل { عز وجل: وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتني عىل من أقر بمحمد صىل اهللا عليه وسلم وباإلسالم، وذلك قول اهللا

وهذا ال يثبت، وعىل تقدير ثبوته، فاملراد منه أنه مل يكن »  ]13[املجادلة:  }تفعلوا وتاب اهللا عليكم فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة

أمر معاذا ملا بعثه إىل اليمن أن «يقر أحدا دخل يف اإلسالم عىل ترك الصالة والزكاة وهذا حق، فإنه صىل اهللا عليه وسلم 

ومراده أن من صار مسلام » يدعوهم أوال إىل الشهادتني، وقال: إن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم بالصالة ثم بالزكاة

بدخوله يف اإلسالم أمر بعد ذلك بإقام الصالة، ثم بإيتاء الزكاة، وكان من سأله عن اإلسالم يذكر له مع الشهادتني بقية 

                                                           
ا بكر ملا قاتل مانعي الزكاة ، وعضتهم احلرب قالوا : نؤدهيا ، قال : ال ويف رواية عن اإلمام أمحد حيكم بكفر [مانعي الزكاة] وال يورث وال يصىل عليه ، ملا روي أن أب" )1(

وهو استدالل يف غري حمله، وغري  "أقبلها حتى تشهدوا أن قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار ، ووافقه عمر . ومل ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل عىل كفرهم 

وي من ذلك كان يف شأن املرتدين وليس مانعي الزكاة بتأويل أو بخل، كام أن عمر ريض اهللا عنه مل صحيح، وهذه الرواية أوهلا البهويت احل نبيل كام ذكر أعاله، ذلك أن ما رُ

 يوافق عىل ذلك بل أفرج عن أرس هذه احلرب يف عهده.
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جلمع بني ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبني أن كلها حق، فإن كلمتي أركان اإلسالم... وهبذا الذي قررناه يظهر ا

الشهادتني بمجردمها تعصم من أتى هبام، ويصري بذلك مسلام، فإذا دخل يف اإلسالم، فإن أقام الصالة، وآتى الزكاة، وقام 

. انوا مجاعة هلم منعة قوتلوافإن كبرشائع اإلسالم، فله ما للمسلمني، وعليه ما عليهم، وإن أخل بيشء من هذه األركان، 

وقد ظن بعضهم أن معنى احلديث أن الكافر يقاتل حتى يأيت بالشهادتني، ويقيم الصالة، ويؤيت الزكاة، وجعلوا ذلك حجة 

عىل خطاب الكفار بالفروع، ويف هذا نظر، وسرية النبي صىل اهللا عليه وسلم يف قتال الكفار تدل عىل خالف هذا... وثبت 

مع احتامل أن » ىل اهللا عليه وسلم كان إذا غزا قوما مل يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا وإال أغار عليهمالنبي ص«أن 

فهذا كله »... إن سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدا، فال تقتلوا أحدا« "يكونوا قد دخلوا يف اإلسالم. وكان يويص رساياه: 

فإن أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وإال مل يمتنع عن قتاهلم ويف هذا وقع  يدل عىل أنه كان يعترب حال الداخلني يف اإلسالم،

فدل عىل أن قتال من أتى  "إال بحقه  "تناظر أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام... فأبو بكر ريض اهللا عنه أخذ قتاهلم من قوله: 

أن جمرد اإلتيان بالشهادتني يعصم الدم وعمر ريض اهللا عنه ظن  ،بالشهادتني بحقه جائز، ومن حقه أداء حق املال الواجب

يف الدنيا متسكا بعموم أول احلديث كام ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتني امتنع من دخول النار يف اآلخرة متسكا 

.. وحكم من ترك سائر بعموم ألفاظ وردت، وليس األمر عىل ذلك، ثم إن عمر رجع إىل موافقة أيب بكر ريض اهللا عنه.

ان اإلسالم أن يقاتلوا عليها كام يقاتلون عىل ترك الصالة والزكاة. ورو ابن شهاب عن حنظلة بن عيل األسقع أن أبا أرك

بكر الصديق بعث خالد بن الوليد، وأمره أن يقاتل الناس عىل مخس، فمن ترك واحدة من اخلمس، فقاتله عليها كام تقاتل 

حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وقال سعيد بن  عىل اخلمس: شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن

جبري: قال عمر بن اخلطاب: لو أن الناس تركوا احلج لقاتلناهم عليه، كام نقاتلهم عىل الصالة والزكاة. فهذا الكالم يف قتال 

 "الطائفة املمتنعة عن يشء من هذه الواجبات.

كان  "لقول عبد اهللا بن شقيق  ع زكاة غري جاحد إذا قاتل عليها بقتاله لإلماميكفر مان وال": ويف دقائق أويل النهى

رواه الرتمذي وما ورد من التكفري فيه  "أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم ال يرون شيئا من األعامل تركه كفر إال الصالة 

يف قبضة اإلمام (استتيب ثالثة أيام) ألهنا من مباين يمكن أخذها بقتاله، وهو  احد الوجوب أو التغليظ وإالحممول عىل ج

 اإلسالم، فيستتاب تاركها كالصالة.

 ملا تقدم أنه ال يكفر بذلك وأخذت حداً التفاق الصحابة عىل قتال مانعها  فإن تاب وأخرج الزكاة كف عنه وإال قتل

 ائق أويل النهى ملنصور البهويت احلنبيل][دق "لو مات، والقتل ال يسقط دينا آلدمي، فكذا الزكاة. من تركته الزكاة

*** 
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 املذهب املالكي: 

وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا {وجوب قتاهلم لقوله تعاىل "للقرايف ( باب البغاة وأحكامهم ): يف كتاب الذخرية 

أربع فوائد األوىل أنه تعاىل وفيها  }فأصلحوا بينهام فإن بغت إحدامها عىل األخر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إىل أمر اهللا

مل خيرجهم بالبغي عن اإليامن ألنه تعاىل سامهم مؤمنني الثانية ثبوت قتاهلم ألن األمر للوجوب الثالثة سقوط قتاهلم إذا 

فاؤوا إىل أمر اهللا الرابعة جواز قتال كل من منع حقا عليه وقاتل الصديق ريض اهللا عنه مانعي الزكاة بتأويل وقاتل عيل 

 "اهللا عنه البغاة الذين امتنعوا من بيعته وهم أهل الشام وطائفة خلعته وهم أهل القريوان ريض

[والباغي] وهو الذي خيرج عىل اإلمام يبتغي " ( باب البغاة وأحكامهم ): حممد بن يوسف املالكي ويف التاج واإلكليل

ل الصديق مانعي الزكاة بالتأويل وكذلك عيل خلفه أو يمتنع من الدخول يف طاعته أو يمنع حقا وجب عليه بتأويل قات

 "قاتل أهل الشام.

[أي: يدعوهم أوال للدخول حتت  إذا امتنع أهل البغي ولو كانوا متأولني من اإلمام العدل فله فيهم ما له يف الكفار

ية (وال يسرتقون) قال وال يرميهم بالنار وأن ال يكون فيهم نساء وال ذر طاعته ما مل يعاجلوه بالقتال ويقاتلهم بالسيف]

قتاهلم  -ريض اهللا عنه  -مارقني ومل يسمهم كفاراً، وسن عيل  -صىل اهللا عليه وسلم  -سحنون يف اخلوارج: سامهم النبي 

فلم يكفرهم وال سباهم وال أخذ أمواهلم، فمواريثهم قائمة وهلم أحكام أهل اإلسالم يف ذلك، وإنام قوتلوا بالسنة وبام 

ة فكان ذلك كحد يقام عليهم، وال يتبعوا بام سفكوا من دم ونالوا من فرج ال بقود وال بدية وال صداق أحدثوا من البدع

وال حد (وال حترق أشجارهم وال ترفع رءوسهم بأرماح) تقدم نص القرايف: ال حترق مساكنهم وال تقطع أشجارهم وال 

 "ل)يستعان عىل قتاهلم بمرشك وال يوادعهم عىل مال (وال يدعوهم بام

عليه الصالة  -قتال أيب بكر مانعي الزكاة لزعم بعضهم أنه ": باب البغي: ويف حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري

[التوبة:  }خذ من أمواهلم صدقة{، أوىص باخلالفة لعيل وزعم بعضهم أن املخاطب بأخذها املصطفى بقوله تعاىل -والسالم 

هذا وهلذا مل يذكره ابن شاس يف األمور التي يمتاز فيها قتاهلم عن قتال الكفار فرق بني الكفار والبغاة يف "اآلية. و ]103

ونصه يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عرش وجها أن يقصد بالقتال ردعهم ال قتلهم وأن يكف عن مدبرهم وال 

عليهم بمرشك وال يوادعهم عىل مال  جيهز عىل جرحيهم وال تقتل أرساهم وال تغنم أمواهلم وال تسبى ذرارهيم وال يستعان

 ."وال تنصب عليهم الرعادات وال حترق مساكنهم وال يقطع شجرهم
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دليل عىل وجوب قتال الفئة الباغية  }وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا  {هذه اآلية ": وقال القرطبي (املالكي) يف تفسريه

عليه السالم  -عىل فساد قول من منع من قتال املؤمنني ، واحتج بقوله املعلوم بغيها عىل اإلمام أو عىل أحد من املسلمني ، و

: ( قتال املؤمن كفر ) . ولو كان قتال املؤمن الباغي كفرا لكان اهللا تعاىل قد أمر بالكفر ، تعاىل اهللا عن ذلك! وقد قاتل  -

بع مول ، وال جيهز عىل جريح ، ومل حتل : من متسك باإلسالم وامتنع من الزكاة ، وأمر أال يت -ريض اهللا عنه  -الصديق 

أمواهلم ، بخالف الواجب يف الكفار . وقال الطربي : لو كان الواجب يف كل اختالف يكون بني الفريقني اهلرب منه ولزوم 

من أموال  ىل استحالل كل ما حرم اهللا عليهماملنازل ملا أقيم حد وال أبطل باطل ، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيال إ

عليه  -املسلمني وسبي نسائهم وسفك دمائهم ، بأن يتحزبوا عليهم ، ويكف املسلمون أيدهيم عنهم ، وذلك خمالف لقوله 

  .": ( خذوا عىل أيدي سفهائكم ) -السالم 

 [فصل يف أحكام اخلوارج والبغاة] ": ويف تبرصة احلكام البن فرحون املالكي

الفريقني،  -ريض اهللا عنهام  -قاتل أبو بكر الصديق وعيل بن أيب طالب  وهي عىل قسمني: أهل تأويل وأهل عناد، وقد

قاتل مانعي الزكاة، وكان بعضهم منعها شحا بامله وهم البغاة، وبعضهم منعها بالتأويل  -ريض اهللا عنه  -ألن أبا بكر 

خذ من {وا أن قوله تعاىل: وتأول -صىل اهللا عليه وسلم  -وقالوا زمان وجوهبا قد انقىض، واملخاطب بأخذها قد مات 

، ال يتأتى ذلك من غريه ومل يقم دليل  ]103[التوبة:  }أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن هلم

فقد قاتل أهل الشام وأهل البرصة، ألهنم أبوا الدخول يف طاعته،  -ريض اهللا عنه  -عىل قيام غريه يف ذلك مقامه، وأما عيل 

فقتله أهل الشام، وقاتل  -ريض اهللا عنه  -لعامر: تقتلك الفئة الباغية؟ وكان مع عيل  -صىل اهللا عليه وسلم  - وقد قال

أهل النهروان وهم متأولون، ولإلمام العدل خاصة يف قتال الفريقني مجيعا، ما له يف قتال الكفار من القتل والتحريق 

ء والذرية، ولكن بعد أن يدعوهم إىل الدخول يف مجاعة اإلسالم، قال والتغريق والرمي باملنجنيق وإن كان فيهم النسا

سحنون يف كتاب ابنه إذا خرجوا بغيا ورغبة عن حكم اإلمام، فإن اإلمام يدعوهم أوال إىل الرجوع إىل احلق، فإن فعلوا 

 "قبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا قاتلهم وحل له سفك دمائهم حتى يقهرهم.

 

 

*** 
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 فعي:املذهب الشا

 اله من أهل البغي والسرية فيهم ):يف احلاوي الكبري ( باب من جيب قت

وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهام فإن بغت إحدامها عىل {ال الشافعي رمحه اهللا تعاىل: قال اهللا تعاىل: ق

 }لعدل وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطنياألخر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إىل أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينهام با

 ] ) ...9[احلجرات: 

 والثاين: تبغي بالعدول عن الصلح.فيه وجهان: أحدمها: تبغي بالتعدي يف القتال.  }فقاتلوا التي تبغي{

 أي ترجع، وفيه وجهان: }حتى تفيء إىل أمر اهللا{وهذا األمر بالقتال خماطب به الوالة دون غريهم. 

 إىل الصلح الذي أمر اهللا به. قاله سعيد بن جبري. أحدمها: حتى ترجع

فأصلحوا بينهام {يعني: رجعت عن البغي.  }فإن فآءت{والثاين: حتى ترجع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله، قاله قتادة 

 فيه وجهان: }بالعدل

 يعني: اعدلوا، وحيتمل وجهني: }وأقسطوا{والثاين: بكتاب اهللا. أحدمها: باحلق. 

 يعني العادلني. }إن اهللا حيب املقسطني{والثاين: يف ترك العقوبة واملؤاخذة.  وا يف ترك اهلو واملاميلة.أحدمها: اعدل

 قال أبو مالك: يف القول والفعل.

 فدلت هذه اآلية عىل بقاء البغاة عىل إيامهنم.

 ودلت عىل االبتداء بالصلح قبل قتاهلم.

 ودلت عىل وجوب قتاهلم إن أقاموا عىل بغيهم.

 لت عىل الكف عن القتال بعد رجوعهم.ود

 ودلت عىل أن ال تباعة عليهم فيام كان بينهم. فهذه مخسة أحكام دلت عليها هذه اآلية فيهم.

 قال الشافعي: وفيها داللة عىل أن كل من وجب عليه حق فمنع منه، وجب قتاله عليه حتى يؤديه.
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من محل علينا السالح  "قال:  -صىل اهللا عليه وسلم   -ول اهللا فرو سلمة بن األكوع وأبو هريرة ريض اهللا عنهام أن رس

 . "فليس منا

من فارق اجلامعة شربا فقد خلع ربقة اإلسالم عن  "قال:  -صىل اهللا عليه وسلم   -ورو ابن عباس أن رسول اهللا 

 عنقه) .

 وأما اإلمجاع الدال عىل إباحة قتاهلم: فهو منعقد عن فعل إمامني:

 بكر يف قتال مانعي الزكاة.أحدمها: أبو 

 والثاين: عيل بن أيب طالب يف قتال خلع طاعته.

 فأما أبو بكر ريض اهللا عنه فإنه قاتل طائفتني:

 : ارتدت عن اإلسالم مع مسيلمة وطليحة والعنيس فلم خيتلف عليه من الصحابة يف قتاهلم أحد.طائفة

به، فخالفه أكثر الصحابة يف االبتداء، ثم رجعوا إىل رأيه ووافقوه : أقاموا عىل اإلسالم ومنعوا الزكاة بتأويل اشتوطائفة

 عليه يف االنتهاء حني وضح هلم الصواب وزالت عنهم الشبهة.

 ، فكان انعقاد اإلمجاع معه بعد تقدم املخالفة له أوكد.ونحن نذكر رشحه من بعد مفصالً 

بغى عليه، فأول من قاتل منهم أهل اجلمل بالبرصة مع وأما عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه فإنه شهد بنفسه قتال من 

 عائشة.

 وثنى بقتال أهل الشام بصفني مع معاوية.

 وثلث بقتال أهل النهروان من اخلوارج.

 فسار يف قتاهلم سرية أيب بكر يف قتال مانعي الزكاة.

معترب بثالثة رشوط متفق عليها، ورابع  فإذا ثبت بام ذكرنا من الكتاب والسنة واإلمجاع إباحة قتاهلم عىل بغيهم، فقتاهلم

 خمتلف فيه.
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أحدها: أن يكونوا يف منعة، بكثرة عددهم، ال يمكن تفريق مجعهم إال بقتاهلم، فإن كانوا آحادا ال يمتنعون استوفيت منهم 

 احلقوق ومل يقاتلوا.

 رضوان اهللا عليه متأوال، فأقيد به. قال الشافعي: قتل عبد الرمحن بن ملجم علياً 

 يعني: أنه ملا انفرد ومل يمتنع بعدد مل يؤثر تأويله يف أخذ القود منه.

 والرشط الثاين: أن يعتزلوا عن دار أهل العدل بدار ينحازون إليها ويتميزون هبا كأهل اجلمل وصفني:

 فإن كانوا عىل اختالطهم بأهل العدل، ومل ينفردوا عنهم: مل يقاتلوا.

تعريضا بالرد عليه فيام كان من حتكيمه فقال  -طب، فسمع رجال يقول: ال حكم إال هللا روي أن عليا ريض اهللا عنه كان خي

عيل: كلمة حق أريد هبا باطل، لكم علينا ثالث: ال نمنعكم مساجد اهللا أن تذكروا فيها اسم اهللا، وال نمنعكم الفيء ما 

 دامت أيديكم معنا، وال نبدؤكم بقتال.

 يل حمتمل كالذي تأوله أهل اجلمل وصفني، من املطالبة بدم عثامن ريض اهللا عنه.والرشط الثالث: أن خيالفوه بتأو

 فإذا باينوا من غري تأويل، أجري عليهم حكم احلرابة وقطاع الطريق.

 وأما الرابع املختلف فيه: فهو نصب إمام هلم جيتمعون عىل طاعته، وينقادون ألمره، ففيه وجهان:

 يستحق به قتاهلم، ليستقر به متيزهم ومباينتهم. أحدمها: وهو قول طائفة: إنه رشط

 والوجه الثاين: وهو قول األكثرين من أصحاب الشافعي: إنه ليس برشط يف قتاهلم.

 قاتل أهل اجلمل ومل يكن هلم إمام، وقاتل أهل صفني قبل أن ينصبوا إماما هلم. -عليه السالم  -ألن عليا 

مل يبدأ به اإلمام حتى يسأهلم عن سبب انفرادهم ومباينتهم، فإن ذكروا مظلمة  فإذا تكاملت الرشوط املعتربة يف قتاهلم،

أزاهلا، وإن ذكروا شبهة كشفها وناظرهم عليها، حتى يظهر هلم أنه عىل احلق فيها، ألن اهللا تعاىل أمر باإلصالح أوال 

 "وبالقتال أخريا.

رضبان فمنهم قوم كفروا بعد إسالمهم  -هللا عليه وسلم  صىل ا -وأهل الردة بعد النبي  "قال الشافعي ريض اهللا عنه: "

مثل طليحة ومسيلمة والعنيس وأصحاهبم ومنهم قوم متسكوا باإلسالم ومنعوا الصدقات وهلم لسان عريب والردة ارتداده 

صىل اهللا  -اهللا عام كانوا عليه بالكفر وارتداد بمنع حق كانوا عليه وقول عمر أليب بكر ريض اهللا عنهام أليس قد قال رسول 
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أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحقها  " -عليه وسلم  

لقاتلتهم عليها  -صىل اهللا عليه وسلم   -وحساهبم عىل اهللا؟) وقول أيب بكر هذا من حقها لو منعوين عناقا مما أعطوه النبي 

معا أن ممن قاتلوا من متسك باإلسالم ولوال ذلك ملا شك عمر يف قتاهلم ولقال أبو بكر قد تركوا ال إله إال اهللا  معرفة منهام

 فصاروا مرشكني وذلك بني يف خماطبتهم جيوش أيب بكر وأشعار من قال الشعر منهم فقال شاعرهم:

 (أال أصبحينا قبل ثائرة الفجر ... لعل منايانا قريب وما ندري)

 نا رسول اهللا ما كان بيننا ... فيا عجبا ما بالك ملك أيب بكر)(أطع

 (فإن الذي سألوكم فمنعتم ... لكالتمر أو أحىل إليهم من التمر)

 (سنمنعهم ما كان فينا بقية ... كرام عىل العزاء يف ساعة العرس)

ا عىل أموالنا فسار إليهم أبو بكر بنفسه بعد اإلسار ما كفرنا بعد إيامننا ولكنا شححن -ريض اهللا عنه  -وقالوا أليب بكر 

ثم أمىض أبو بكر ريض  -صىل اهللا عليه وسلم   -حتى لقي أخا بني بدر الفزاري فقاتله ومعه عمر وعامة أصحاب النبي 

(قال الشافعي)  -صىل اهللا عليه وسلم   -اهللا عنه خالدا يف قتال من ارتد ومنع الزكاة فقاتلهم بعوام من أصحاب النبي 

محه اهللا ففي هذا داللة عىل أن من منع حقا مما فرض اهللا عليه فلم يقدر اإلمام عىل أخذه بامتناعه قاتله وإن أتى القتال عىل ر

نفسه ويف هذا املعنى كل حق لرجل عىل رجل فمنعه بجامعة وقال ال أوذي وال أبدؤكم بقتال قوتل وكذا قال من منع 

يف قتاهلم بمنع الزكاة فالباغي الذي  -صىل اهللا عليه وسلم   -تلف أصحاب النبي الصدقة ممن نسب إىل الردة فإذا مل خي

يقاتل اإلمام العادل يف مثل معناهم يف أنه ال يعطي اإلمام العادل حقا جيب عليه ويمتنع من حكمه ويزيد عىل مانع الصدقة 

 أن يريد أن حيكم هو عىل اإلمام العادل) .

 ذه اجلملة أمرين:قال املاوردي: قصد الشافعي هب

إىل اخلطأ يف قتال أهل اجلمل وصفني، وهم من أهل  -كرم اهللا وجهه  -أحدمها: الرد عىل طائفة نسبت عيل بن أيب طالب 

القبلة، وقالوا: هال فعل مثل ما فعله عثامن أغلق بابه وكف أصحابه عن القتال، وكالذي فعل ابنه احلسن حني رأ الثائرة 

 طاحت، سلم األمر تسليم تقرب إىل معاوية.قد هاجت والدماء قد 

فرد الشافعي عليهم: بأنه ما ابتدع ذلك، وال ارتكب فيه حمظورا، فقد فعل أبو بكر ريض اهللا عنه يف قتال أهل القبلة من 

 رضبان: -صىل اهللا عليه وسلم   -املسلمني مثل ما فعله، وإن اختلف السببان فيه، فإن أهل الردة بعد رسول اهللا 
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هم من ارتد عن دينه وكفر بعد إسالمه مثل مسيلمة تنبأ بالياممة فارتد معه من أطاعه من بني حنيفة، ومثل طليحة تنبأ من

 باليمن فارتد معه من أطاعه من أهلها.

ومثل العنيس تنبأ يف قومه فارتد معه من أطاعه منهم فجهز اجليوش إليهم، وكان أول جيش سريه إليهم جيش أسامة، 

فسريهم أبو بكر ريض اهللا عنه إىل أبنى من أرض  -صىل اهللا عليه وسلم   -زا بظاهر املدينة حني قبض رسول اهللا وكان مرب

 وأمدهم باجليوش حتى قتل من أهل الردة من قتل، وأسلم منهم من أسلم. الشام، فعاد ظافرا، ثم سري إىل مسيلمة جيشاً 

والرضب الثاين منهم: من كان مقيام عىل إسالمه ومنع من الزكاة  -فهذا رضب منهم انطلق عليهم اسم الردة لغة ورشعا 

خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن {بتأويل ذهب إليه، وشبهة دخلت عليه يف قول اهللا تعاىل: 

ه: فلم يتوجه وكان دخول الشبهة عليهم فيها من وجهني: أحدمها: إنه خاطب به رسول ]103[التوبة:  }صالتك سكن هلم

 اخلطاب إىل غريه.

والثاين: قوله إن صالتك سكن هلم وليست صلوات ابن أيب قحافة سكن لنا فاشتبه تأويلهم عىل قوم من الصحابة وصح 

فساده أليب بكر فأذعن عىل قتاهلم فأشار عليه مجاعة بالكف عنهم منهم عثامن بن عفان وطلحة بن عبيد اهللا والزبري بن 

 رمحن بن عوف.العوام وعبد ال

فقال أبو بكر ريض اهللا عنه: ألن أخر من السامء فتتخطفني الطري أو هتوي يب الريح يف مكان سحيق ألهون عيل مما 

 ]43[البقرة:  }وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة{سمعت منكم يا أصحاب حممد، واهللا الفرفت بني ما مجع اهللا يعني قوله تعاىل 

لقاتلتهم عليه، أرأيتم لو سألوا ترك  -صىل اهللا عليه وسلم   -كانوا مما أعطوا رسول اهللا  عقاالً أو  واهللا لو منعوين عناقاً 

الصالة أرأيتم لو سألوا ترك الصيام أرأيتم لو سألوا ترك احلج، أرأيتم لو سألوا رشب اخلمر، أرأيتم لو سألوا الزنا، فإذا ال 

 تبقى عروة من عر اإلسالم إال انحلت.

أمرت أن أقاتل الناس حتى  " -صىل اهللا عليه وسلم   -ر ريض اهللا عنه: عالم نقاتلهم وقد قال رسول اهللا فقال له عم

. فوكز أبو بكر يف صدر عمر  "يقولوا ال إله إال اهللا، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحقها وحساهبم عىل اهللا

 إلسالم، وهل هذا إال من حقها؟وقال: إليك عني شديدا يف اجلاهلية خوارا يف ا

قال عمر: فرشح اهللا صدري للذي رشح له صدر أيب بكر فحينئذ أمجعوا معه عىل قتاهلم مع بقائهم عىل إسالمهم، ومل 

 يكن اإلسالم مانعا من قتاهلم، ألهنم منعوا حقا عليهم.
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ريض اهللا عنهام  -عثامن وتسليم احلسن يف قتال من قاتل من املسلمني. وال يكون كف  -عليه السالم  -وكذلك حال عيل 

 حجة عليه، ألن لكل وقت حكام، ولكل جمتهد رأيا. -

، ألنه لسان وال يمنع إسالم مانعي الزكاة يف عهد أيب بكر من إطالق اسم الردة عليهم لغة، وإن مل ينطلق عليهم رشعاً 

أي رجعا، فانطلق اسم  ]64[الكهف:  }ارمها قصصافارتدا عىل آث{عريب، والردة يف لسان العرب الرجوع، كام قال تعاىل: 

 "الردة عىل من رجع عن الزكاة كانطالقه عىل من رجع عن الدين.

وهذا  .وقال أبو حنيفة: قد ارتدوا بامتناعهم عنها، الستحالهلم ما نص اهللا تعاىل عىل خالفه، كام لو استحلوا اآلن منعها"

يف األمر بقتاهلم لبقائهم عىل اإلسالم، فوافقهم أبو بكر  -يض اهللا عنهم ر -غري صحيح؛ ألن الصحابة عارضوا أبا بكر 

عىل إسالمهم، وبني السبب املوجب لقتاهلم، ولو ارتدوا ملا عارضوه، وملا احتج عليهم بام احتج، فدل عىل إمجاعهم أهنم 

 باقون عىل إسالمهم.

 رنا بعد إيامننا ولكن شححنا عىل أموالنا.وألن القوم حني تابوا وقدموا عىل أيب بكر قالوا: واهللا ما كف

 وقد بان هذا القول منهم يف قول شاعرهم:

 (أطعنا رسول اهللا ما كان بيننا ... فيا عجبا ما بال ملك أيب بكر)

، رديللامو [احلاوي الكبري "فلم يرد عليهم أبو بكر وال أحد من الصحابة ما قالوه من بقائهم عىل إيامهنم فدل عىل ثبوته إمجاعا.

 ]األم للشافعي

إذا خرجت عىل اإلمام طائفة من املسلمني و رامت خلعه بتأويل أو منعت حقا توجب عليها  ": ويف املهذب للرشازي

بتأويل، و خرجت عن قبضة اإلمام و امتنعت بمنعة قاتلها اإلمام لقوله عز و جل و إن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا 

و ألن أبا بكر الصديق )  9( احلجرات ا عىل األخر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إىل أمر اهللا فأصلحوا بينهام، فإن بغت إحدامه

ريض اهللا عنه قاتل مانعي الزكاة، و قاتل عيل كرم اهللا وجهه أهل البرصة يوم اجلمل، و قاتل معاوية بصفني، و قاتل 

فإن ذكروا مظلمة أزاهلا، و إن ذكروا علة يمكن إزاحتها اخلوارج بالنهروان و ال يبدأ القتال حتى يسأهلم ما ينقمون منه 

 ."و فيام ذكرناه إصالح ) 9( احلجرات أزاحها، و إن ذكروا شبهة كشفها لقوله تعاىل فأصلحوا بينهام 

 

*** 
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 :املحدثني

 الباري:  فتحقال ابن حجر يف 

ويف آخره أهنم ثبتوا عىل اإلسالم إال أهنم  قال اخلطايب زعم الروافض أن حديث الباب متناقض ألن يف أوله أهنم كفروا"

منعوا الزكاة فإن كانوا مسلمني فكيف استحل قتاهلم وسبي ذرارهيم وإن كانوا كفارا فكيف احتج عىل عمر بالتفرقة بني 

كانوا  الصالة والزكاة فإن يف جوابه إشارة إىل أهنم كانوا مقرين بالصالة قال واجلواب عن ذلك أن الذين نسبوا إىل الردة

صنفني صنف رجعوا إىل عبادة األوثان وصنف منعوا الزكاة وتأولوا قوله تعاىل خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم 

هبا وصل عليهم إن صالتك سكن هلم فزعموا أن دفع الزكاة خاص به صىل اهللا عليه وسلم ألن غريه ال يطهرهم وال يصيل 

راد عمر بقوله تقاتل الناس الصنف الثاين ألنه ال يرتدد يف جواز قتل الصنف عليهم فكيف تكون صالته سكنا هلم وإنام أ

األول كام أنه ال يرتدد يف قتال غريهم من عباد األوثان والنريان واليهود والنصار... ولذلك اتفق الصحابة عىل قتال من 

واملراد بالفرق من أقر بالصالة وأنكر  جحد الزكاة قوله ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة جيوز تشديد فرق وختفيفه

الزكاة جاحدا أو مانعا مع االعرتاف وإنام أطلق يف أول القصة الكفر ليشمل الصنفني فهو يف حق من جحد حقيقة ويف حق 

 اآلخرين جماز تغليبا وإنام قاتلهم الصديق ومل يعذرهم باجلهل ألهنم نصبوا القتال فجهز إليهم من دعاهم إىل الرجوع فلام

 "أرصوا قاتلهم

قال بن الصباغ يف الكالم عىل مانعي الزكاة وإنام قاتلهم أبو بكر عىل منع الزكاة ومل يقل إهنم كفروا بذلك وإنام مل يكفروا "

 [فتح الباري رشح صحيح البخاري ] "ألن اإلمجاع مل يكن استقر قال ونحن اآلن نكفر من جحدها

منع الزكاة والذين متسكوا بأصل اإلسالم ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها مل من  أبو بكر الصديق قتال"ويقول أيضاً: 

حيكم عليهم بالكفر قبل إقامة احلجة. وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أمواهلم وتسبى ذرارهيم 

ىل أنه مل حيكم عليهم بالكفر، أما مسألة وهذا دليل آخر ع "كالكفار أو ال كالبغاة فرأ أبو بكر األول وعمل به وناظره عمر

أنه رد أمواهلم، وسبيهم، بل ودفع دية  ة أيب بكرمن سري -كام ذكرنا أعاله  -بعد الغلبة يف الغنيمة والسبي فالوارد إلينا 

 مالك بن نويرة الذي قُتل خطئاً.

أداه اجتهاده يف أمر ال نص فيه إىل يشء  وقال القايض عياض يستفاد من هذه القصة أن احلاكم إذا"وهي مسألة اجتهادية: 

جتب طاعته فيه ولو اعتقد بعض املجتهدين خالفه فإن صار ذلك املجتهد املعتقد خالفه حاكام وجب عليه العمل بام أداه 

فه ثم إليه اجتهاده وتسوغ له خمالفة الذي قبله يف ذلك ألن عمر أطاع أبا بكر فيام رأ من حق مانعي الزكاة مع اعتقاده خال

 [فتح الباري البن حجر] "عمل يف خالفته بام أداه إليه اجتهاده ووافقه أهل عرصه من الصحابة وغريهم
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قال املهلب من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقر بوجوب الزكاة مثال أخذت منه قهرا وال "الباري أيضاً:  فتحويف 

األمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض  املوطأرجع قال مالك يف يقتل فإن أضاف إىل امتناعه نصب القتال قوتل إىل أن ي

اهللا تعاىل فلم يستطع املسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده قال بن بطال مراده إذا أقر بوجوهبا ال خالف يف ذلك 

فية كذا قال والذي يظهر يل أهنا قوله وما نسبوا إىل الردة أي أطلق عليهم اسم املرتدين قال الكرماين ما يف قوله وما نسبوا نا

مصدرية أي ونسبتهم إىل الردة وأشار بذلك إىل ما ورد يف بعض طرق احلديث الذي أورده كام سأبينه قال القايض عياض 

وغريه كان أهل الردة ثالثة أصناف صنف عادوا إىل عبادة األوثان وصنف تبعوا مسيلمة واألسود العنيس وكان كل منهام 

قبل موت النبي صىل اهللا عليه وسلم فصدق مسيلمة أهل الياممة ومجاعة غريهم وصدق األسود أهل صنعاء ادعى النبوة 

ومجاعة غريهم فقتل األسود قبل موت النبي صىل اهللا عليه وسلم بقليل وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عامل النبي صىل 

بكر اجليش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه وصنف ثالث اهللا عليه وسلم يف خالفة أيب بكر وأما مسيلمة فجهز إليه أبو 

استمروا عىل اإلسالم لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأهنا خاصة بزمن النبي صىل اهللا عليه وسلم وهم الذين ناظر عمر أبا 

نبي صىل اهللا بكر يف قتاهلم كام وقع يف حديث الباب وقال أبو حممد بن حزم يف امللل والنحل انقسمت العرب بعد موت ال

عليه وسلم عىل أربعة أقسام طائفة بقيت عىل ما كانت عليه يف حياته وهم اجلمهور وطائفة بقيت عىل اإلسالم أيضا إال 

أهنم قالوا نقيم الرشائع إال الزكاة وهم كثري لكنهم قليل بالنسبة إىل الطائفة األوىل والثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب 

ليل بالنسبة ملن قبلهم إال أنه كان يف كل قبيلة من يقاوم من ارتد وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من طليحة وسجاح وهم ق

الطوائف الثالثة وتربصوا ملن تكون الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان فريوز ومن معه غلبوا عىل بالد األسود 

سجاح ورجع غالب من كان ارتد إىل اإلسالم فلم حيل احلول وقتلوه وقتل مسيلمة بالياممة وعاد طليحة إىل اإلسالم وكذا 

 "إال واجلميع قد راجعوا دين اإلسالم وهللا احلمد

*** 

وبالعموم فإذا كان هناك إمجاع عام عىل قتال الفئة الباغية التي خترج عىل السلطان الرشعي للدولة اإلسالمية، وخرجوا 

ع ووناصبوا للمسلمني القتال.. أهنا تقاتل قتال أهل البغي، فإن من املقطواجتمعوا عىل ذلك،  "اإلمام العادل"عىل طاعة 

وعليه فإن جمرد منع الزكاة لتأويل أو به أن هذه الفئة اخلارجة عىل طاعة اإلمام العادل سوف متنع الزكاة من باب أوىل، 

  م ال يعني كفر هذه الفئة الباغية..خلروج عىل حاك

هم وكشف عن شبهتهم) ىل بلد وخرجوا عن طاعة اإلمام دعاهم إىل العود إىل مجاعتوإذا تغلب قوم من املسلمني ع"

هلم عن سبب خروجهم إن كان ألجل ظلم أزاله عنهم وإن مل يكن خروجهم لذلك ولكنهم قالوا احلق معنا يعني يسأ
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يعينوا السلطان ويقاتلوهم  وادعوا الوالية فهم بغاة وللسلطان أن يقاتلهم إذا كانت هلم شوكة وقوة وجيب عىل الناس أن

أي حتى ترجع عن البغي إىل كتاب اهللا والصلح  ]9[احلجرات:  }فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إىل أمر اهللا{معه لقوله تعاىل 

الذي أمر اهللا به... وإن مل يكن له فئة مل جيهز عىل جرحيهم ومل يتبع موليهم) الندفاع رشهم بدون ذلك قوله (وال تسبى هلم 

يوم اجلمل ال يقتل أسريهم وال يكشف هلم سرت وال يؤخذ مال وهو  -ريض اهللا عنه  -ية وال يقسم هلم مال) لقول عيل ذر

  [اجلوهرة أليب بكر احلنفي ] "القدوة يف هذا الباب

ب إال إذا استحل ذلك، وجحد الكتا -تل النفس املعصومة ليس بكافر وال مرتد اوإذا كان إمجاع املسلمني عىل أن ق

 فمن باب أوىل من منع الزكاة ومل خيرج من ملة اإلسالم. -والسنة اجلامعة 

*** 

 األقوال املخالفة:

 املذهب احلنفي:) 1(

ي مانعي الزكاة، وقتلت كانت الصحابة ريض اهللا عنهم سبت ذرار": جلامل الدين املنبجي احلنفيجاء يف اللباب 

 دين، ألن من كفر بآية من القرآنالتزام الزكاة وقبول وجوهبا فكانوا مرت ، وسموهم أهل الردة، ألهنم امتنعوا منمقاتلتهم

كفر به كله، وعىل ذلك أجر حكمهم أبو بكر الصديق مع سائر الصحابة ريض اهللا عنهم حني قاتلوا. يدل عىل ذلك ما 

 ."رب كافة ارتدت الع  رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمملا تويف "رو معمر عن أنس ريض اهللا عنه قال: 

لعرب عن اإلسالم إال ارتدت ا ض رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمملا قب "ورو ابن املبارك عن فضالة، عن احلسن قال: 

 امتنعوا من أداء الزكاة عىل جهةأداء الزكاة، وذلك عندنا عىل أهنم  جهة امتناعهم من ردهتم من. وأخربوا أن "أهل املدينة

 "موا مرتدين من أجل ذلكالرد هلا وترك قبوهلا، فس

! بل وال حتى كبري اهتامم يف ذلكومل نجد شواهد قوية للمذهب احلنفي يف هذا األمر، وال أدلة دقيقة تؤيد مذهبهم يف 

كام  جحودهاوإن  جحودهاالرد هلا وترك قبوهلا أي:  :ما جاء يف اللباب جعل علة الردةمسألة مانعي الزكاة، ولكن حتقيق 

  مل يرتد.منعها، ومل جيحد فريضتها و "تأول"ال الدين ردة، ولكن احلديث عىل من قال العالّمة مج

وبالتبع  - واملفارقة أن املذهب احلنفي يؤكد بشكل قاطع أن اخلوارج الذين يستحلون دماء املسلمني وأمواهلم بالتأويل

أال يكون من يمنع الزكاة  .."ون بغاةمسلم"م عىل أهن -يمنعون الزكاة فهم ينظرون إىل احلاكم عىل أنه مرتد مرشك ! 

 بتأويل أوىل منهم هبذا الوصف؟! 
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اخلوارج قوم هلم منعة ومحية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه عىل باطل كفر أو معصية توجب قتاله " يف البحر الرائق:جاء 

 -ىل اهللا عليه وسلم ص -بتأويلهم يستحلون دماء املسلمني وأمواهلم ويسبون نساءهم ويكفرون أصحاب رسول اهللا 

وحكمهم عند مجهور الفقهاء واملحدثني حكم البغاة وذهب بعض املحدثني إىل كفرهم قال ابن املنذر ال أعلم أحداً وافق 

أهل احلديث عىل تكفريهم وهذا يقتيض نقل إمجاع الفقهاء وذكر يف املحيط أن بعض الفقهاء ال يكفر أحداً من أهل البدع 

هل البدع وهو من خالف ببدعته دليالً قطعياً. ونسبه إىل أكثر أهل السنة والنقل األول أثبت نعم وبعضهم يكفرون بعض أ

يقع يف كالم أهل املذاهب تكفري كثري لكن ليس من كالم الفقهاء الذين هم املجتهدون بل من غريهم وال عربة بغري الفقهاء 

  [البحر الرائق البن نجيم املرصي]  "ذاهب املجتهدينواملنقول عن املجتهدين ما ذكرنا وابن املنذر أعرف بنقل م

واخلوارج وهم قوم هلم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون أنه عىل باطل كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم، ويستحلون "

الفقهاء ، وحكمهم حكم البغاة بإمجاع -صىل اهللا عليه وسلم  -دماءنا وأموالنا ويسبون نساءنا، ويكفرون أصحاب نبينا 

 [الدر املختار ابن عابدين] "كام حققه يف الفتح وإنام مل نكفرهم لكونه عن تأويل وإن كان باطال

 . رمحه اهللا والذي بلغ الغاية، وأجاد يف احلُجة والتمحيص واالستدالل والتحقيق يف هذا األمر هو اإلمام الشافعي

*** 

باملهاجرين واألنصار عىل  -رمحة اهللا عليه -جهاد أيب بكر الصديق ":  )قال أبو عبيد القاسم يف كتابه ( كتاب اإليامن ) 2(

 ،وسبي الذرية ،منع العرب الزكاة، كجهاد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أهل الرشك سواء، ال فرق بينها يف سفك الدماء

  "واغتنام املال، فإنام كانوا مانعني هلا غري جاحدين هبا.

فكام سبق  -اإليامن وتعريفه وليس للتحقيق الفقهي  موضوعالكتاب يف األصل يتحدث عن و -وهذا القول غري صحيح 

عن أنفة وعصبية أو عن عدم االعرتاف بوالية أيب بكر، وبني من كفر بدين حممد  لبيان أن هناك فرق بني املانع للزكاةا

  ."منع الزكاة"احدة هي ومنع الزكاة، وادعى النبوة، وأرد غزو املدينة ! وإن اشرتكوا يف صفة و ،☺

املرتدين فالسبي والغنيمة كان يف حق املرتدين، أما مانعي الزكاة الذين  ودليل ذلك هو سرية أبو بكر نفسه يف قتال

 فهؤالء ليسوا بمرتدين، وحكمهم حكم البغاة. -كام يف حادثة مالك بن نويرة وأمثاهلا  -شاهدوا باإلسالم والصالة 

أن العالّمة أبو  نلفت النظر إىلو ص التاريخ بدقة يف هذه الفرتة خيلط بني املرتدين ومانعي الزكاة.ونلحظ أن الذي مل يتمح

 أهنم بغاة. -كام سبق البيان  -عبيد القاسم يميل يف الفقه إىل مذهب مالك والشافعي، ومذهبهام 
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ر والرشك ووجوهبام باملعايص، فإن معناها وأما اآلثار املرويات بذكر الكف"واملفارقة يف كتاب اإليامن أليب عبيد قوله: 

يزيالن اإليامن عن صاحبه، إنام وجوهها: أهنا من األخالق والسنن التي عليها  وال رشكاً  عندنا ليست تثبت عىل أهلها كفراً 

بام  ومن مل حيكم {كل ما كان فيه ذكر كفر أو رشك ألهل القبلة فهو عندنا عىل هذا [مثل وكذلك  الكفار واملرشكون...

]، وال جيب اسم الكفر والرشك الذي تزول  "ثالثة من سنن اجلاهلية" "آية املنافق ثالث" }أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون 

وقال أبو عبيد " "به أحكام اإلسالم ويلحق صاحبه بردة إال بكلمة الكفر خاصة دون غريها وبذلك جاءت اآلثار مفرسة.

عن أيب سفيان قال: جاورت مع جابر بن عبد اهللا بمكة ستة أشهر،  عن األعمش،ف]: حدثنا أبو معاوية، نص[صاحب امل

[إسناده  "من أهل القبلة كافرا؟ فقال: معاذ اهللا! قال: فهل تسمونه مرشكا؟ قال: ال فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحداً 

 .صحيح بإذن اهللاوهذا قول  .ا.هـ"صحيح عىل رشط مسلم.]

*** 

 مالك بن الوليد بن حسني بن خالد الفقيه يف مثل هذا بقتل خالد واحتج إبراهيم": يض عياضيف كتاب الشفا للقا) 3(

قُتل خطئاً، وحزن ملوته عمر  اً ن مالكالم ال أصل له، وكام سبق البيان إوهذا الك "صاحبكم ☺بن نويرة بقوله عن النبي 

كام أن القرآن !  ☺ل أنه قُتل ألنه سب النبي ومل نجد أي رواية صحيحة أو ضعيفة تقو -ريض اهللا عنه  -ابن اخلطاب 

مى حممد  نُونٍ  ﴿: تعاىل فقال صاحبكم ☺الكريم سَ جْ م بِمَ بُكُ احِ ا صَ مَ كان يقول عن نفسه  ☺وهو  ]22[التكوير :  ﴾ وَ

بَهً " :صاحبكم أَيْتُ بِهِ شَ ، رَ نْ بُ مَ رَ ا أَقْ إِذَ ، فَ يْهِ لَ اتُ اهللاَِّ عَ لَوَ يمَ صَ اهِ رَ أَيْتُ إِبْ رَ هُ وَ سَ نِي نَفْ عْ مْ يَ بُكُ احِ فال  ]169[صحيح مسلم/  "ا صَ

 حمل لالستدالل باألقوال املرسلة يف هذه القضية اخلطرية.

*** 

عىل أن مانعي الزكاة مسلمون بغاة،  - املذهب احلنفيما ذكرناه عن  باستثناء -إمجاع املذاهب الفقهية  نجد وبذلك

السلف سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كوهنم يصومون ويصلون، "فيام قاله:  -غفر اهللا له  -وبذلك يبطل قول ابن تيمية 

واه نا نر فتك واإلمام أمحد، وإن كُ أن ذلك مذهب اإلمام مال قولهل بطوي ،)13F)1"ومل يكونوا يقاتلون مجاعة املسلمني

عىل أهل الشام، وقد فعلوا كل فالفتو كانت ضد التتار الغزاة املعتدين  -تها أدلال من حيث  -صحيحة من حيث سياقها 

 .يف النهاية -بفضل اهللا  -قبيح وارتكبوا كل جريمة، وكان ال بد من قتاهلم، وقد انترص عليها املامليك 

                                                           
 ]548، ص3[جمموع الفتاو ج )1(
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بقي أن نشري إىل أن العالّمة ابن تيمية قطع بكفر اخلوارج مع مانعي الزكاة، واخلوارج باإلمجاع هم مسلمون بغاة ومل 

وهذا القول جعله املالكية دليالً عىل  "يمرقون من الدين" ☺ ن أهل احلديث استدالالً بقولهخيالف يف ذلك إال قلة م

 ، فاعتربوا هذا القول عىل املعنى احلقيقي خلروجهم من مقاصد وغايات هذا الدين مع بقاء وصف اإلسالمعدم كفرهم

14Fطالبهلم، والعمدة جلميع املذاهب الفقهية يف ذلك هو سرية عيل بن أيب  الظاهر

م اهللا وجهه  - )1( مل يُكفر  فاإلمام عيلّ  -كرّ

15Fاخلوارج، وهذا مقطوع به،

 وهو كذلك العمدة يف فقه قتال البغاة..  )2(

وهو قول غريب يناقض متاماً احلديث املتواتر  "قتال فتنة"ابن تيمية جعل قتال اإلمام عيلّ يف صفني  العالّمة والغريب أن

 . "قتال أهل البغي"بنص احلديث املتواتر  قتال صفنيف )16F)3"عامر تقتله الفئة الباغية"

: أن مانعي الزكاة، وأهل اجلمل وصفني -واحلنابلة واملالكية  - األم هوالصحيح هو ما ذهب إليه اإلمام الشافعي يف كتاب

 والنهروان كلهم مسلمون بغاة.. جتري عليهم أحكام أهل البغي.

 

 

 

*** 

 

 

                                                           
جاء  ، كامبأن قتال مانعي الزكاة املتأولني كان قتال أهل البغيالشافعي وأن اإلمام عيلّ سار عىل هنجه، وقطع  واإلمام الشافعي جيعل كذلك سرية أيب بكر الصديق أسبق، )1(

 .احلاوي الكبري للاموردييف 

وا سَ  "وقال هلم اإلمام عيل:  )2( عُ طَ قْ ا أَوْ تَ امً رَ ا حَ مً وا دَ كُ فِ سْ مْ أَنْ الَ تَ يْنَكُ بَ يْنَنَا وَ ئْتُمْ بَ يْثُ شِ وا حَ اءٍ قِفُ وَ ىلَ سَ بَ عَ َرْ مُ احلْ يْكُ ا إِلَ نَ بَذْ دْ نَ قَ تُمْ فَ لْ عَ مْ إِنْ فَ إِنَّكُ ، فَ ةً وا ذِمَّ لِمُ ظْ إِنَّ  {بِيالً أَوْ تَ

َائِنِنيَ  ِبو اخلْ  بالكوفة خيطب فقال اخلوارج من ناحية وروي عن عيل كرم اهللا وجهه أنه كان قائام عىل املنرب"وحفظ هلم حقوقهم:  "[إحتاف اخلرية املهرة، للبوصريي]. }اهللاََّ ال حيُ

كلمة حق يراد هبا باطل، أما إن هلم عندنا ثالثا أن ال نمنعهم حقهم من الفيء ما كانت أيدهيم مع أيدينا، وال نمنعهم مساجد  “املسجد: ال حكم إال هللا، فقطع خطبته وقال: 

 القرآن للجصاص][أحكام .“اهللا أن يذكروا فيها اسمه، وال نقاتلهم حتى يقاتلونا 
 يرس اهللا إمتامه. "أمراض االستبداد"هلذا احلديث يف كتاب:  -إن شاء اهللا  -عسى أن نعود بالتفصيل والتحليل  )3(
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 واخلالصة يف هذا الباب:

 فر أحداً من أهل القبلة بذنب ( صغري أو كبري ) ما مل يستحله.ال نك -

 .، وبالوسائل السلميةال نُقاتل أحداً من أهل القبلة قبل دعوته باحلسنى -

 من أهل القبلة إال كقتال البغاة، عند وقع البغي والعدوان. ال نُقاتل أحداً  -

ارتكاب  جهل أو أو [ولو باطل] بسبب تأويل -دعة ولو كان عىل ب -ال نرمي أحداً من أهل القبلة بالكفر والردة  -

 كبرية.

أو هيني كتاب اهللا عامداً، أو يسب اهللا ورسوله  ويُكذب الكتاب والسنة اجلامعة حد ويستحل حرمات اهللا،من جي -

فهو أو ينكر معلوماً من الدين بالرضورة غري جاهل به؛  عامداً (وغريه مما أمجعت األمة عىل كفر فاعله) ☺

  كافر.

مللة اإلسالم، فكل منتسب  االنتساب، وبني وأفعال الكفر النفاق والبدع الكفرية وغري الكفرية نفرق بني حاالت -

 نحكم له بظاهر اإلسالم. -وبدع وإن كان عىل نفاق  -لدين اإلسالم 

 جيعلنا نحكم الكفر البواح ( أو املعايص البواح ) جيعلنا ننازع األمر أهله حتى يعود إىل الرشد، ولكن ال شيوع -

 .☺عىل األنظمة واحلكومات إال عند االستحالل، واستعالن معاندة اهللا ورسوله  بالكفر والردة

 

 

*** 
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 اخلوارجواملرجئة، 

 

، واإليامن تصديق لذا الذين يعتقدون أن الطاعة والعبادة ليست من اإليامن، وال يرض تركها حقيقة اإليامن": املرجئة "

، والكفر هو اجلحود واإلنكار. والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر يف نفسه، ولكنه نقصفهو ال يزيد وال ي

 [امللل والنحل للشهرستاين]  "عالمة الكفر. كام قال ابن الرواندي وبشري املرييس

ثة ليس بكفر لكنه ال واإليامن هو املعرفة باهللا تعاىل فقط والكفر هو اجلهل به فقط وأن قول القائل ان اهللا تعاىل ثالث ثال"

... وأن الصالة والزكاة والصيام واحلج طاعات وليست بعبادة هللا تعاىل وأن ال عبادة له اال االيامن به يظهر إال من كافر

 [امللل والنحل للشهرستاين] "وهو معرفته وااليامن عنده خصلة واحدة ال تزيد وال تنقص وكذلك الكفر خصلة واحدة

اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند اهللا عز فتان أحدمها الطائفة القائلة بأن اإليامن قول باللسان وإن غالة املرجئية طائ"و

وجل ويل له عز وجل من أهل اجلنة وهذا قول حممد بن كرام السجستاين وأصحابه وهو بخراسان وبيت املقدس والثانية 

قية وعبد األوثان أو لزم اليهودية أو النرصانية يف دار نه بال تلقلب وإن أعلن الكفر بلساالطائفة القائلة أن اإليامن عقد با

يف دار اإلسالم ومات عىل ذلك فهو مؤمن كامل اإليامن عند اهللا عز وجل ويل هللا  التثليثاإلسالم وعبد الصليب وأعلن 

17Fامللل والنحل، البن حزم]الفصل يف [ "عز وجل من أهل اجلنة وهذا قول أيب حمرز جهم بن صفوان

)1(   

: عىل العكس من املرجئة فهم يقولون: بكفر مرتكب الكبرية، ويكفرون من دوهنم، ويعتربون أصحاب الذنوب اخلوارج

إضافة إىل معتقدات أخر مل  )18F)2.، ويتربؤون من كل غريهم، وحيكمون عىل ديار غريهم بأهنا ديار كفر وردةمرشكون

 ."العمل والكبائر"نذكرها ألن موضوع احلديث حول 

هو اجلهل، ومن ثم فهو  -مقابله  -جمرد التصديق، والكفر  -عىل االصطالح اللغوي  -: جعلوا اإليامن  حالة املرجئةيف

ق  ب -سواء بالقلب أو اللسان أو هبام معاً  -ال يزيد وال ينقص، وال يتبعض. فمن صدّ فهو  وجحد فهو مؤمن، ومن كذّ

                                                           
ا يستحكم فهي من شطحات األهواء واألقوال السخيفة عندم -وال أظنها تصح  -ولعل قد انفرد العالمة ابن حزم هبذه الرواية فلم أجد غريه قاهلا، فإن صحت  )1(

بط. وكذلك نقل أبو التعصب والغلو، ولعلنا نجد أمثاهلا من الشطحات عند كل فرقة، ومجاعة من مجاعات املسلمني !، وأحسب أن قول الشهرستاين هو األصح واألض

 احلسن األشعري يف كتابه مقاالت اإلسالميني وقد فنّد أقواهلم واختالف مجاعتهم.
 عن السلوك النفيس للخوارج.  - إن شاء اهللا -سنعود للحديث  )2(
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كالسجود  -يف حقيقة اإليامن يشء إنام هو يشء زائد عليه. وكذلك الكفر  الكافر. ومن ثَم فالعمل سواء الطاعات ال يُغري

 مل جيعلوه كفراً ألهنم حرصوا معنى الكفر بالتكذيب، بل جعلوه دليالً عىل الكفر !. -لصنم 

 -، وحماولة فلسفة قضية اإليامن.. وخطورة سلوك املرجئة ونجد من ذلك: أهنا جمرد حتكامت وخترصات ال معنى هلا

من اإليامن. وربام ال  "العمل"هو التهاون يف أمر العبادات، والتساهل يف إتيان املعايص بإخراج قضية  -صة عند العامة خا

.. إذ سيصبح األمر جمرد اصطالحات لغوية طاملا أن املؤمن ( من الفقهاء والعلامء ) يكون لفكر املرجئة خطورة عند اخلاصة

، وهذا حقق مقاصد الدين باإليامن والعمل الصالحتيتجنب العمل اليسء؛ فعندها تيف النهاية سيقوم بالعمل الصالح، و

 ربام ما أملح إليه اإلمام أبو حنيفة يف تعريفه لإليامن.

: إن اإليامن كائن حي يف قلب املسلم الذي يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، ويقيم أركان والذي نقول به

بقربه إىل اهللا، ويتنور بنور  ويتألأل ن هذا الكائن الروحاين يزيد، وإاً وانقياد اً وطاعة، وعبادة، واستسالم اإلسالم حمبة هللا،

نْ "باملعايص.. كام جاء يف احلديث الرشيف:  ويُظلم كلام بعد عن اهللا، وانطفأ اهللا وطاعته كلام أخلص هللا وأقبل عليه، عَ

ولَ اهللاَِّ  سُ تُ رَ عْ مِ : سَ ةُ فَ يْ ذَ : يَ  ☺حُ ولُ تَةٌ  "قُ ا نُكِتَ فِيهِ نُكْ َ هبَ ِ لْبٍ أُرشْ أَيُّ قَ ا، فَ ودً ا عُ ودً ريِ عُ صِ احلَْ لُوبِ كَ ىلَ الْقُ تَنُ عَ ضُ الْفِ تُعْرَ

ثْلِ  يَضَ مِ ىلَ أَبْ ِ عَ بَنيْ لْ ىلَ قَ ريَ عَ
تَّى تَصِ ، حَ اءُ يْضَ تَةٌ بَ كْ ا نُكِتَ فِيهِ نُ هَ رَ لْبٍ أَنْكَ أَيُّ قَ ، وَ اءُ دَ وْ اسَ فَ تِ الصَّ امَ ا دَ هُ فِتْنَةٌ مَ ُّ الَ تَرضُ ، فَ

نْكَ  نْكِرُ مُ الَ يُ ا، وَ وفً رُ عْ فُ مَ يًا، الَ يَعْرِ َخِّ وزِ جمُ الْكُ ا كَ ادّ بَ رْ دُ مُ وَ رُ أَسْ اخخَ ضُ وَ األَرْ اتُ وَ وَ امَ اهُ السَّ وَ نْ هَ بَ مِ ِ ا أُرشْ ا، إِالَّ مَ قَالَ  ..." رً

ا ا أَبَ : يَ دٍ عْ لْتُ لِسَ قُ : فَ الِدٍ :  أَبُو خَ يًا؟ قَالَ َخِّ وزُ جمُ امَ الْكُ : فَ لْتُ : قُ ادٍ، قَالَ وَ بَيَاضِ يفِ سَ ةُ الْ دَّ : شِ ا؟ قَالَ ادّ بَ رْ دُ مُ وَ ا أَسْ ، مَ الِكٍ مَ

ا. وسً نْكُ يشِ بِهِ يفِ النَّ  ﴿وكام قال تعاىل:  ]147[صحيح مسلم/  "مَ نَا لَهُ نُوراً يَمْ لْ عَ جَ يَيْنَاهُ وَ أَحْ يْتاً فَ انَ مَ ن كَ هُ يفِ أَوَ مَ ثَلُ ن مَّ مَ اسِ كَ

ا نْهَ جٍ مِّ ارِ تِ لَيْسَ بِخَ بِنيٌ ﴿ ]122[األنعام : ﴾  الظُّلُامَ كِتَابٌ مُّ ـهِ نُورٌ وَ نَ اللَّ م مِّ كُ اءَ دْ جَ بُلَ  .قَ انَهُ سُ وَ ضْ بَعَ رِ نِ اتَّ ـهُ مَ ي بِهِ اللَّ ْدِ هيَ

تِ إِىلَ النُّورِ بِإِ  نَ الظُّلُامَ م مِّ هُ جُ ْرِ خيُ مِ وَ الَ يمٍ السَّ تَقِ سْ اطٍ مُّ َ
ٰ رصِ هيِمْ إِىلَ ْدِ هيَ نِهِ وَ مِ  ﴿ ]16، 15[املائدة: ﴾   ذْ الَ ِسْ هُ لِإلْ رَ دْ حَ اهللاَُّ صَ َ ن رشَ مَ أَفَ

بِنيٍ  لٍ مُ الَ لَئِكَ يفِ ضَ رِ اهللاَِّ أُوْ ن ذِكْ ُم مِّ لُوهبُ يَةِ قُ لٌ لِّلْقَاسِ يْ وَ هِ فَ بِّ ن رَّ ىلَ نُورٍ مِّ وَ عَ هُ وا اهللاََّ يَ  ﴿ ]22[الزمر :  ﴾ فَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ

اهللاَُّ مْ وَ رْ لَكُ فِ غْ يَ ونَ بِهِ وَ ْشُ مْ نُوراً متَ ْعَل لَّكُ جيَ تِهِ وَ َ محْ ن رَّ ِ مِ لَنيْ مْ كِفْ تِكُ ؤْ ولِهِ يُ سُ نُوا بِرَ آمِ يمٌ وَ حِ ورٌ رَّ فُ فاملؤمنون:  ]28[احلديد :  ﴾  غَ

لَ ﴿ جِ كِرَ اهللاُّ وَ ا ذُ ينَ إِذَ لُونَ الَّذِ كَّ تَوَ ِمْ يَ هبِّ ىلَ رَ عَ ناً وَ ُمْ إِيامَ هتْ ادَ هُ زَ اتُ مْ آيَ يْهِ لَ لِيَتْ عَ ا تُ إِذَ مْ وَ ُ لُوهبُ مُ ﴿ ]2[األنفال :  ﴾ تْ قُ لَـئِكَ هُ أُوْ

يمٌ  رِ قٌ كَ زْ رِ ةٌ وَ رَ فِ غْ مَ ِمْ وَ هبِّ ندَ رَ اتٌ عِ جَ رَ مْ دَ اً هلَُّ قّ نُونَ حَ مِ   )19F)1 ]4[األنفال : ﴾  املُْؤْ

                                                           
 .اإليامن.. وجفاف القلوب، العقيدة اإلسالميةمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/04/blog-post_26.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2014/12/blog-post_6.html
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 -يف ارتكاب الكبائر أو الصغائر  -أو التهاون  -يف تربية النفس املسلمة ليست هي الدعوة  الكريم القرآنوإن خطة 

اتكاالً عىل رمحة اهللا، بل هي اخلوف والوجل ونحن نأيت الطاعة، فتكون للقلوب حساسية مرهفة وهي  -والعياذ باهللا 

ي حيب ويرىض؟ أكانت خالصة لوجهه الكريم؟ كام قال تعاىل: أكانت عىل الوجه الذ ..تتعامل مع اهللا وهي تأيت الطاعة

عُونَ ﴿ اجِ ِمْ رَ هبِّ ُمْ إِىلَ رَ ةٌ أَهنَّ لَ جِ ُمْ وَ لُوهبُ قُ ا آتَوا وَّ تُونَ مَ ؤْ ينَ يُ الَّذِ  ]60[املؤمنون : ﴾  وَ

20Fيده للعصاة  الرحيمثم عىل اجلانب اآلخر يمد اهللا

اً للشيطان ليخرجهم من والذين أرسفوا عىل أنفسهم، فال يرتكهم هنب )1(

وا ﴿ يشمل الذنوب مجيعاً:  هرمحة اهللا، وعفو اهللا، وكرم اهللا.. بل رمحته وسعت كل يشء، وعفو فُ َ ينَ أَرسْ بَادِيَ الَّذِ ا عِ لْ يَ قُ

وَ  هُ هُ ِيعاً إِنَّ نُوبَ مجَ رُ الذُّ فِ غْ َةِ اهللاَِّ إِنَّ اهللاََّ يَ محْ ن رَّ نَطُوا مِ قْ مْ الَ تَ هِ سِ ىلَ أَنفُ يمُ  عَ حِ ورُ الرَّ فُ  ]53[الزمر : ﴾  الْغَ

النحو حيقق التوازن النفيس للشخصية املسلمة.. فال جيعلها تغرت بالعمل الصالح، وال جيعلها تيأس من فالقرآن عىل هذا 

رمحة اهللا.. بل يضعها عىل خط التوازن، يأخذها لألمام بمزيد من القرب والطاعة والعمل الصالح، ويدفعها من اخللف 

عذاب النار،  من هلا حتذيراً  شاملنة، ويلوح بوجهها جهة البعدم اليأس من رمحة اهللا، وجيذهبا جهة اليمني نحو نعيم اجل

 حقق الشخصية الربانية، التقية، النقية، التي تعمل الصاحلات، وتسارع يف اخلريات.تفبهذا ت

وخطورة فكر اإلرجاء يف أمر خفي خطري وهو: تربية األجيال عىل أن اخلطورة  حمصورة فقط عند وقوع الكفر األكرب 

فحصل التهاون يف ارتكاب الكبائر، لة، وما دونه من الكفر والكبائر فال بأس به، وهو حمل الغفران ! املخرج من امل

بل حتى عند وقوع الكفر األكرب ال  وفساد السلوك واألخالق. واقرتاف الظلم، واملحرمات، بل ورشعنة الباطل والفساد،

 سقطوا !.ينهضون ملنازعة أصحابه خوف الفتنة بزعمهم.. أال يف الفتنة 

 

 

*** 

 

 

                                                           
نْ " )1( نِ النَّبِيِّ  عَ ى، عَ وسَ :  ☺أَيبِ مُ الَ ءُ اللَّ  "قَ يسِ ارِ لِيَتُوبَ مُ هُ بِالنَّهَ دَ طُ يَ بْسُ يَ ، وَ ارِ ءُ النَّهَ يسِ يْلِ لِيَتُوبَ مُ هُ بِاللَّ دَ طُ يَ بْسُ ا إِنَّ اهللاََّ يَ َ هبِ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ عَ الشَّ طْلُ تَّى تَ ، حَ [صحيح  "يْلِ

 ]2760مسلم/ 
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: فهم الغالة الذين يُكفرون املسلمني إن ارتكبوا الكبائر، وخيرجوهنم من ملة اإلسالم، وجيرون عليهم وأما اخلوارج

ويعتربون كل من فعل كبرية من الكبائر فهو مرشك أو كافر،  أحكام الكفر والردة، ويستحلون دمائهم وأمواهلم ونساءهم !

يزعمون أهنم مرشكني، وال يقبلون مسلامً إال بعد أن يشهد عىل نفسه بالكفر، ويدخل يف اإلسالم من املسلمني، و ويتربؤون

م اهللا وجهه.  من جديد كام حصل مع اإلمام عيلّ كرّ

فًا نفسيًا.. جيذب أصحاب  دفنجد عن املرجئة غلو يف التهاون، ونجد عن اخلوارج غلو يف التشدد، ومها يمثالن انحرا

 إىل حيث كل فريق. ةالنفوس املتشاهب

*** 

 والذي نقول به يف أمر الكبائر:

 إننا نفرق بني عدة أمور:

 الصورة اإليامنية والرتبوية التي يريدها القرآن الكريم، ويريب عليها الشخصية املسلمة. -

 عدم التهاون يف ارتكاب الصغائر والكبائر أو التشجيع عليها، أو إجياد املربر أو الرشعية الباطلة هلا. -

21Fاحلكم عىل مرتكب الكبائر ( سواء أكانت كفرية -

22Fأو غري كفرية ،  )1(

ال  -عىل أهنم منتسبون لإلسالم اسامً  ) )2(

23Fحقيقة

جتري عليهم أحكام اإلسالم، وننفي عنهم احلقيقة ألن حقيقة اإلسالم هو الطاعة والعبادة واحلب  - )3(

فنفرق بني االسم  .منها يكون إسالمه وإيامنه التزامه فبقدر حقيقة - سبحانه وتعاىل -واالنقياد واالستسالم هللا 

، من حيققها فهو املسلم، ومن يرتكها فهو )مقاصد الدين وغايته(وهو االنتساب لإلسالم ) وبني احلقيقة وهي (

24Fعىل احلقيقة ليس كذلك.

)4(  

                                                           
 .﴾ : ﴿ ومن مل حيكم بام أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ﴾ ، ﴿ ومن يتوهلم منكم فإنه منهمثلم كالتي فيها نص )1(
ينَ يَ  )2( ذِ ا ﴾، ﴿ إِنَّ الَّ الِداً فِيهَ نَّمُ خَ هَ هُ جَ آؤُ زَ داً فَجَ مِّ تَعَ ناً مو مِ ؤْ تُلْ مُ قْ ن يَ مَ لْامً إِ كالتايل فيها وعيد مثل: ﴿ وَ ى ظُ يَتَامَ الَ الْ وَ لُونَ أَمْ عِرياً﴾ أْكُ نَ سَ لَوْ يَصْ سَ اراً وَ ِمْ نَ طُوهنِ لُونَ يفِ بُ أْكُ امَ يَ نَّ

 أو أمور اجلاهلية.

، وهلم رسالة يف اً ار الظامل والفاسق والباغي كلهم كفحيث تعترب "التكفري واهلجرة"املعروفة إعالمياً بجامعة  "مجاعة املسلمني"ـ هناك من ال يُفرق بني احلقيقة واالسم ك )3(

 ."األسامء والرشوط -االسامء واألحكام "ها ذلك اسم

 ود والنصار.فهناك من خيرج عن اإلسالم حقيقة ال اسامً كاملنافقني والفاسقني.. ويظل ينتسب لإلسالم، وبني من خيرج عن اإلسالم اسامً وحقيقة كاليه )4(
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د واإلنكار لإليامن أو ال جتري أحكام الكفر والردة عىل مرتكب الكبائر إال عند اجلحود واإلنكار سواء اجلحو -

25Fبال تأويل -للعمل، كاستحالل املحرمات 

وإنكار املعلوم من الدين بالرضورة بعد رفع  واالستخفاف هبا، - )1(

26Fاجلهل وإزالة الشبهة.

)2(  

، وكلنا منها وجل وخشية، لقضائهاألحكام يف الدار اخخرة هللا وحده ال رشيك له، ال راد حلكمه، وال معقب  -

ونتأدب مع اهللا جل جالله يف شأن  وال نقدم بني يديه، وال نقرتح عليه شيئاً ! أىل عىل اهللا يف حكمه،وحذر، فال نت

أن أهل اإليامن يف اجلنان، وأهل الكفر يف  -كام أخربنا اهللا  - ونعلم بالعموم -ويف كل شأن  - اجلنة والنار

العصاة حكمهم إىل اهللا يف الدار اخخرة إن شاء  ل الذر من اخلري والرش، وأناب عىل مثقسا.. وأن اهللا حيالنريان

صل ما  عذهبم، وإن شاء عفى عنهم، وال  ؛ازين القسطهو وحده الذي يضع موالصدور، ويف فهو وحده الذي حيُ

ننا نجد الكثري املعلوم من الدين بالرضورة، إال إورغم وضوح وبساطة هذا التصور، وهو من  تُظلم نفس شيئا.

ك هللا يف حكمه والعياذ خرة ليحكم عىل هذا وذاك، وجيزم بأشياء كأنه رشيسه يف أمور اخفمن الناس يُقحم ن

 !! باهللا

27Fأو منافقون جمرمون، بأهنم فساق،يف الدنيا  -سواء أكانت كفرية أو غري كفرية  -نحكم عىل مرتكب الكبائر  -

)3( 

قاتلون كامنعي الزكاة.. قتال أهل كبائرهم، فيُ لوا عىل اتَ ال رشعية حلكمهم، وال ألنظمتهم، وإن حتزبوا يف فئة وقَ و

  البغي.

 ينزلقالتهاون يف الطاعة والعبادة، وال  ال جينح إىل نراه من خط االعتدال، والطريق املستقيم، الذي ما -واهللا أعلم  -هذا 

 إىل التشدد والتكفري.

 وملزيد من البيان نستدل عىل ذلك االعتقاد بجملة من االستدالالت:

 : من القرآن الكريم:أوالً 

                                                           
 كتأويل اخلوارج استحالل قتل املسلمني عىل أهنم أهل ردة. )1(

كم عفنُفرق بني  )2( ليه حسب حاله بالبدع من يرتكب الكبائر جاحداً هبا وراداً هلا ومستخفاً هبا فهو كافر، وبني من يرتكبها عن إجرام أو تكاسل أو جهل أو تأويل، فهذا حيُ

 أو الفسق أو النفاق.. إلخ ولكن يظل ينتسب إىل اإلسالم، وجتري عليه أحكام املسلمني.

 لإلسالم. وال يلغي ذلك أحكام انتساهبم )3(
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 ) تناول القرآن الكريم لقضية أهل الكتاب.1(

ل القرآن الكريم تفصيالً طويالً يف أحوال أهل الكتاب وعقائدهم، وبنيّ تاريخ انحرافهم عن أنبيائهم، وبنيّ  لقد فصّ

ودُ  ﴿وتعاىل ولد  أن هللا سبحانه -كام زعم من قبلهم  -كيف أهنم أرشكوا باهللا يف اعتقاد التثليث، وكيف زعموا  الَتِ الْيَهُ قَ وَ

لَ الَّ  وْ ونَ قَ ؤُ اهِ مْ يُضَ هِ اهِ وَ م بِأَفْ هلُُ وْ لِكَ قَ يحُ ابْنُ اهللاِّ ذَ  املَْسِ ارَ الَتْ النَّصَ قَ رٌ ابْنُ اهللاِّ وَ يْ زَ مُ اهللاُّ أَنَّى عُ لَهُ اتَ بْلُ قَ ن قَ واْ مِ رُ فَ ينَ كَ ذِ

ونَ  كُ فَ ؤْ ا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا، وكيف أهنم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا اختذووكيف أهنم  ]30[التوبة : ﴾  يُ

هو حتذير األمة املسلمة أن تسلك مسلك أهل  -وربام أمهها  -ببعض... إلخ من اآليات الطويلة التي كان أحد أهدافها 

 الكتاب جتاه دينهم.

ب بقى هلم االنتساوأ "أهل الكتاب"صل الذي هم عليه األولكن القرآن الكريم بعد هذا الرشح والبيان، كان خياطبهم ب

وأجر األحكام يف النهاية عىل  ) هلذا الكتاب، ولكن بنيّ ( حقيقة ) هذا اإليامن، وما طرأ عليه من كفر ورشك.(اسامً 

مُ ال﴿  :) ال احلقيقة، فأحل طعام الذين أتوا الكتاب، وأحل الزواج منهم(االسم لَّ لَكُ مَ أُحِ ينَ أُوتُواْ الْيَوْ امُ الَّذِ عَ طَ طَّيِّبَاتُ وَ

ينَ أُو نَ الَّذِ نَاتُ مِ صَ املُْحْ نَاتِ وَ مِ نَ املُْؤْ نَاتُ مِ صَ املُْحْ مْ وَ لُّ هلَُّ مْ حِ كُ امُ عَ طَ مْ وَ لٌّ لَّكُ نَّ الْكِتَابَ حِ وهُ يْتُمُ ا آتَ مْ إِذَ بْلِكُ ن قَ واْ الْكِتَابَ مِ تُ

سَ  َ مُ ريْ نِنيَ غَ ْصِ نَّ حمُ هُ ورَ ينَ أُجُ ِ ارسِ نَ اخلَْ ةِ مِ رَ وَ يفِ اخخِ هُ هُ وَ لُ مَ بِطَ عَ قَدْ حَ نِ فَ يامَ رْ بِاإلِ فُ كْ ن يَ مَ انٍ وَ دَ ي أَخْ ذِ تَّخِ الَ مُ نيَ وَ ﴾  افِحِ
 ]5[املائدة : 

ة أبو عبيدة القاسم يف كتابه   وإذ أخذ اهللا ميثاق{قال تعاىل يف أهل الكتاب "فقال:  )اإليامن(وإىل مثل هذا أشار العالمّ

عن  ،. قال أبو عبيد: حدثنا األشجعي]187[آل عمران: }ذوه وراء ظهورهمالذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنب

هللا لنا ذبائحهم اثم أحل ل به. قال: أما إنه كان بني أيدهيم، ولكن نبذوا العم -يف هذه اآلية -عن الشعبي  ،مالك بن مغول

لكتاب إذا كانوا به مقرين، وله منتحلني، فهم باألحكام واألسامء يف الكتاب داخلون، ونكاح نسائهم فحكم هلم بحكم ا

 ".وهم هلا باحلقائق مفارقون

  :املنافقون) 2(

بنيّ القرآن الكريم يف آيات كثرية أحوال املنافقني، وكان يكشف أحوال نفوسهم اخلبيثة، وبواعثهم اخلسيسة، وجعل 

لوجود التشابه  وأشد الناس عذاباً، وقرهنم يف كل مناسبة مع الكافرين }ألسفل من النار يف الدرك ا {مصريهم يف اآلخرة 

)، أما من حيث الظاهر فأبقى هلم عىل ( اسم ) اإلسالم، وجتري عليهم أحكام حقيقتهمهي ( ، فهذهالنفيس بني الفريقني

 املسلمني.
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يف قلوهبم مرض، وبني املنافق اخلالص، وبني الذين فرق بني درجات النفاق، وبني الذين وقد كان القرآن الكريم يُ 

عُوا  ﴿يرتددون يف النفاق كام قال عن املتخلفني عن القتال:  فَ بِيلِ اهللاَِّ أَوِ ادْ اتِلُوا يفِ سَ ا قَ الَوْ عَ مْ تَ قِيلَ هلَُ وا وَ قُ افَ ينَ نَ مَ الَّذِ لَ لِيَعْ وَ

مْ  مْ هُ نَاكُ بَعْ تَّ لَمُ قِتَاالً الَ عْ الُوا لَوْ نَ لَمُ  قَ اهللاَُّ أَعْ ِمْ وَ لُوهبِ ا لَيْسَ يفِ قُ مْ مَ هِ واهِ ولُونَ بِأَفْ قُ نِ يَ ِيامَ مْ لِإلْ نْهُ بُ مِ رَ ئِذٍ أَقْ مَ وْ رِ يَ فْ بِامَ لِلْكُ

ونَ  تُمُ كْ فيهم وانطباق آيته  أي أقرب إىل الكفر منهم إىل اإليامن يوم قالوا ذلك القول لظهور صفته " ]167[آل عمران :  ﴾يَ

إهنم أقرب إىل الكفر ومل يقل إهنم كفار من علمه بحاهلم تأديبا هلم ومنعا للتهجم عىل التكفري بالعالمات و عليهم...

 كفراً  -بحد ذاته  -والقرائن . أقول : يعني إن هذا الذي صدر منهم وإن كان من شأنه أال يصدر إال من الكافرين ال يعد 

 -، ولو سجل عليهم به ظاهرا لوجب أن يعاملوا معاملة الكفار مع أنه لالظاهر ، الحتامل العذر والتأوييف حكم  رصحياً 

كان يعاملهم بعد ذلك معاملة املؤمنني حتى إنه صىل عىل جنازة رئيسهم عبد اهللا بن أيب بعد بضع  -صىل اهللا عليه وسلم 

كفرهم ونفاقهم يف غزوة تبوك يف سورة التوبة بعد ما كان من ظهور  -تعاىل  -سنني من وقعة أحد ، وحينئذ فضحهم اهللا 

كان  -تعاىل  -أنه  فاملعنى ﴾وال تصل عىل أحد منهم مات أبدا وال تقم عىل قربه إهنم كفروا باهللا ورسوله ﴿وأنزل عليه :  

يعلم أهنم يبطنون الكفر ، وأن امتناعهم عن اجلهاد عمل من أعامل الكفر ، ولكنه مل يرصح به يف اآلية بل رصح بام يومئ 

تأديبا هلم عسى أن يتوب منهم من مل يتمكن الكفر يف قلبه ، ومنعا للناس من اهلجوم عىل التكفري . فليعترب هبذا متفقهة  إليه

 زماننا الذين يسارعون يف تكفري من خيالف شيئا من تقاليدهم وعاداهتم وإن كان من أهل البصرية يف دينه وإيامنه والتقو

 [تفسري املنار / اجلزء الرابع، حممد رشيد رضا] "ذلك. يف عمله ، ومل يكونوا عىل يشء من

م  ﴿وحكى القرآن الكريم إعراضهم عن التحاكم إىل كتاب اهللا:  نْهُ يقٌ مِّ رِ ٰ فَ ىلَّ تَوَ نَا ثُمَّ يَ عْ أَطَ ولِ وَ سُ بِالرَّ ـهِ وَ نَّا بِاللَّ ولُونَ آمَ قُ يَ وَ

لِكَ  دِ ذَٰ ن بَعْ نِنيَ  ۚمِّ مِ ا أُولَـٰئِكَ بِاملُْؤْ مَ ونَ  . وَ ضُ رِ عْ م مُّ نْهُ يقٌ مِّ رِ ا فَ مْ إِذَ يْنَهُ مَ بَ كُ ولِهِ لِيَحْ سُ رَ ـهِ وَ وا إِىلَ اللَّ ا دُعُ إِذَ قُّ  .وَ مُ احلَْ ن هلَُّ إِن يَكُ وَ

نِنيَ  عِ ذْ أْتُوا إِلَيْهِ مُ مْ  .يَ يْهِ لَ ـهُ عَ ِيفَ اللَّ َافُونَ أَن حيَ ابُوا أَمْ خيَ تَ ضٌ أَمِ ارْ رَ ِم مَّ لُوهبِ ولُهُ أَيفِ قُ سُ رَ مُ الظَّاملُِونَ  ۚوَ انَ  .بَلْ أُولَـٰئِكَ هُ إِنَّامَ كَ

نَا  عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ قُولُوا سَ مْ أَن يَ يْنَهُ مَ بَ كُ ولِهِ لِيَحْ سُ رَ ـهِ وَ وا إِىلَ اللَّ ا دُعُ نِنيَ إِذَ مِ لَ املُْؤْ وْ ونَ  ۚقَ لِحُ مُ املُْفْ أُولَـٰئِكَ هُ ـهَ  .وَ ن يُطِعِ اللَّ مَ وَ

ولَ  سُ رَ ونَ وَ ائِزُ مُ الْفَ أُولَـٰئِكَ هُ هِ فَ تَّقْ يَ ـهَ وَ ْشَ اللَّ خيَ فمنهم من يف قلبه مرض، ومنهم املرتاب، ومنهم الشاك  ]52: 47[النور:  ﴾ هُ وَ

 القرآن ويكشف إسالمهم، بظاهر يعاملهم ☺ الرسول كان ومجيعهم ظاملون، ومجيعهم ،☺يف عدل اهللا ورسوله 

28Fأو ظلمهم.. ليفتح الطريق هلم للتوبة، ولتحذر األمة املسلمة من سلوك مسلكهم.كفرهم أو مرضهم  حقيقة الكريم

)1(  

                                                           
بجمعه ودراسته، وعسى اهللا أن هيدينا ألقرب من  -أو عىل غرينا  -وأحوال املنافقني يف القرآن الكريم، حتتاج إىل بحث نفيس وحتلييل مستقل، نسأل اهللا أن يفتح علينا  )1(

 .هذا رشدا
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 التكذيب بالدين:) 3(

ينِ  ﴿  بُ بِالدِّ ذِّ ي يُكَ أَيْتَ الَّذِ عُّ الْيَتِيمَ  .أَرَ دُ ي يَ لِكَ الَّذِ ذَٰ كِنيِ  .فَ ِسْ امِ املْ عَ ٰ طَ ىلَ ُضُّ عَ الَ حيَ لِّنيَ  .وَ صَ يْلٌ لِّلْمُ وَ ن الَّ  .فَ مْ عَ ينَ هُ ذِ

ونَ  اهُ ِمْ سَ هتِ الَ ونَ  .صَ اءُ رَ مْ يُ ينَ هُ ونَ  .الَّذِ نَعُونَ املَْاعُ مْ يَ  ]7، 1[املاعون:  ﴾ وَ

عِرياً  ﴿ نَ سَ لَوْ يَصْ سَ اراً وَ ِمْ نَ لُونَ يفِ بُطُوهنِ أْكُ امَ يَ امً إِنَّ لْ ى ظُ الَ الْيَتَامَ وَ لُونَ أَمْ أْكُ ينَ يَ  ]10[النساء :  ﴾ إِنَّ الَّذِ

، وال حيض عىل طعام ويقهره ويظلمه ع اليتيمدُ ذلك الذي ي -يف سورة املاعون  -املُكذب بالدين ل القرآن الكريم جع

التي تأمر باملعروف من  املسكني، وجعل الويل والعذاب للمصلني الذي يصلون يف الظاهر، ولكن عن حقيقة صالهتم

فنعم هي صالة لكن بال عمل  سبحانه غائبة بل هي رياء وسمعة،.اإلخالص هللا  هافي ، والتياإلحسان والزكاة وبذل اخلري

لق سلوكي هذه الصورة جعلها القرآن الكريم ( تكذيب بالدين ) ولكن أبقى اسم اإلسالم ملن ي اليتيم،  ظلمقلبي، وبال خُ

  ومل حيض عىل طعام املسكني، ومل يأمر بالشق عن صدور الناس للبحث عن اإلخالص !.

 مد:القاتل الع) 3(

دَّ لَ  ﴿  أَعَ نَهُ وَ لَعَ يْهِ وَ لَ بَ اهللاُّ عَ ضِ غَ ا وَ الِداً فِيهَ نَّمُ خَ هَ هُ جَ آؤُ زَ داً فَجَ مِّ تَعَ ناً مُّ مِ ؤْ تُلْ مُ قْ ن يَ مَ ظِيامً وَ اباً عَ ذَ  ]93: [النساء ﴾ هُ عَ

ولعنته، والعذاب  فكان قتل النفس املعصومة من أشد احلرمات عند اهللا، وجعل جزاء املرتكب هلا النار، وغضب اهللا،

قتل حداً أ و الدية. وهناك من جيعل قوله العظيم، ومع ذلك كان القاتل العمد من املسلمني جتري عليه أحكام اإلسالم، ويُ

29Fعند مذهب أهل السنة. -بإذن اهللا  -أي مستحالً لذلك وهبا يَكفر، وللقاتل العمد توبة  }مداً عتم {

ومثل ذلك يف بقية  )1(

حقيقة اإلسالم ومقاصده، ويف نفس الوقت يعامل  -حال ارتكاهبا  -الشديد فيها وينفي عن مرتكبها  الكبائر، الوعيد

،  مقرتفها معاملة أهل اإلسالم. بَةِ قَ عَ يْلَةَ الْ بَاءِ لَ دُ النوقَ وَ أَحَ هُ ا وَ رً دَ بَدْ هِ انَ شَ كَ ، وَ نْهُ َ اهللاَُّ عَ
يضِ تِ رَ امِ ةَ بْنَ الصَّ بَادَ أَنَّ فعن عُ

ولَ  سُ :  ☺اهللاَِّ  رَ ابِهِ حَ نْ أَصْ ةٌ مِ ابَ هُ عِصَ لَ وْ حَ تُلُوا  "قَالَ وَ قْ الَ تَ نُوا، وَ زْ الَ تَ وا، وَ قُ ِ الَ تَرسْ يْئًا، وَ وا بِاهللاَِّ شَ كُ ِ ىلَ أَنْ الَ تُرشْ ايِعُوينِ عَ بَ

، مْ لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ َ أَيْ هُ بَنيْ ونَ ُ رتَ تَانٍ تَفْ أْتُوا بِبُهْ الَ تَ ، وَ مْ كُ دَ الَ نْ  أَوْ مَ ىلَ اهللاَِّ، وَ هُ عَ رُ أَجْ مْ فَ نْكُ ىفَ مِ نْ وَ مَ ، فَ وفٍ عْرُ وا يفِ مَ عْصُ الَ تَ وَ

هُ  َ رتَ يْئًا ثُمَّ سَ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ ، وَ ةٌ لَهُ ارَ فَّ وَ كَ هُ يَا فَ نْ عُوقِبَ يفِ الدُّ يْئًا فَ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ فَ أَصَ اءَ عَ وَ إِىلَ اهللاَِّ إِنْ شَ هُ إِنْ  اهللاَُّ فَ نْهُ وَ ا عَ

بَهُ  اقَ اءَ عَ لِك " شَ ىلَ ذَ نَاهُ عَ عْ بَايَ  ]18[صحيح البخاري/ ، فَ

*** 

                                                           
 .تفسري القرطبي فيها -إن شئت  -راجع  )1(
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 ☺ ثانياً: سرية النبي

 عن ويتحرس حيزن كان بل بالرمحة، يفيض ☺ وكان والرمحة، الرفق يف املثل مرضب املنافقني يف ☺كانت سرية النبي 

ولُ اهللاَِّ  ": لذلك مثاالً  لسلو ابن النفاق رأس قصة يف ونجد املرشكني، إعراض سُ مَ رَ دِ ،  ☺ملََّا قَ طَلِقِ نِي املُْصْ نْ بَ ينَةَ مِ املَْدِ

يدُ قَ  رِ نِي أَنَّكَ تُ غَ لَ هُ بَ ولَ اهللاَِّ، إِنَّ سُ ا رَ : يَ الَ لَهُ ، قَ ٍّ بْدِ اهللاَِّ بْنِ أُيبَ بْدُ اهللاَِّ بْنُ عَ اهُ عَ تَ إِنْ كُ أَ ، فَ ٍّ بْدِ اهللاَِّ بْنِ أُيبَ ا تْلَ عَ أَنَ ، فَ ينِ بِهِ رْ أْمُ ال فَ اعِ نْتَ فَ

لَكِ  نِّي، وَ هِ مِ الِدِ رَّ بِوَ لٌ أَبَ جُ ا رَ َ انَ هبِ ا كَ جُ مَ رَ زْ تِ اخلَْ لِمَ دْ عَ اهللاَِّ لَقَ وَ ، فَ هُ أْسَ ِلُ إِلَيْكَ رَ هُ فَال أَمحْ تُلَ يَقْ لِامً فَ سْ ال مُ جُ رَ بِهِ رَ أْمُ ى أَنْ تَ شَ نِّي أَخْ

نِي نَفْيسِ أَنْ أَ  عُ لَ تَدَ أَدْخُ افِرٍ فَ نًا بِكَ مِ ؤْ تُلَ مُ أَقْ ، فَ هُ تُلَ تَّى أَقْ يّا حَ ضِ حَ يشِ يفِ األَرْ بْدِ اهللاَِّ يَمْ اتَلِ عَ الَ النَّبِيُّ نْظُرَ إِىلَ قَ قَ ، فَ  :☺النَّارَ

بَنَا " حِ ا صَ فَّقُ بِهِ مَ َ نَرتَ بَتَهُ وَ حْ نُ صُ سِ  ])62:  4([دالئل النبوة للبيهقي/  "بَلْ نُحْ

عَ  وعن سَ ، فَكَ يْشٍ ةً يفِ جَ رَّ : مَ يَانُ فْ الَ سُ اةٍ، قَ زَ نَّا يفِ غَ : كُ الَ ، قَ امَ نْهُ َ اهللاَُّ عَ
يضِ بْدِ اهللاَِّ رَ ابِرَ بْنَ عَ نْ جَ الً مِ جُ ينَ رَ رِ اجِ نْ املُْهَ لٌ مِ جُ  رَ

ا لَ  : يَ يُّ رِ اجِ الَ املُْهَ قَ ، وَ ارِ َنْصَ ا لَألْ : يَ يُّ ارِ َنْصَ الَ األْ قَ ، فَ ارِ َنْصَ ولُ اهللاَِّ األْ سُ اكَ رَ عَ ذَ مِ ، فَسَ ينَ رِ اجِ هَ :  ☺لْمُ الَ قَ   "فَ وَ عْ الُ دَ ا بَ مَ

لِيَّةِ  اهِ : "اجلَْ الَ قَ ، فَ ارِ َنْصَ نْ األْ الً مِ جُ ينَ رَ رِ اجِ نْ املُْهَ لٌ مِ جُ عَ رَ سَ ولَ اهللاَِّ، كَ سُ ا رَ الُوا: يَ نْتِنَةٌ  "، قَ َا مُ إِهنَّ ا فَ وهَ لِكَ "دَعُ عَ بِذَ مِ ، فَسَ

بْ  نْ عَ زُّ مِ َعَ نَّ األْ جَ رِ ينَةِ لَيُخْ نَا إِىلَ املَْدِ عْ جَ اهللاَِّ لَئِنْ رَ ا وَ ا أَمَ لُوهَ عَ : فَ الَ قَ ، فَ ٍّ بَلَغَ النَّبِيَّ دُ اهللاَِّ بْنُ أُيبَ ، فَ لَّ َذَ ا األْ ا  ☺هَ : يَ الَ قَ ، فَ رُ مَ امَ عُ قَ فَ

، فَ  ا املُْنَافِقِ ذَ نُقَ هَ بْ عُ ِ نِي أَرضْ عْ ولَ اهللاَِّ، دَ سُ الَ النَّبِيُّ رَ هُ  " :☺قَ ابَ حَ تُلُ أَصْ قْ ا يَ دً َمَّ ثُ النَّاسُ أَنَّ حمُ دَّ تَحَ هُ الَ يَ عْ [صحيح  "دَ

 ]4905البخاري/ 

 : هُ ثَ دَّ يٍّ حَ دِ يْدَ اهللاَِّ بْنَ عَ ، أَنَّ ُبَ يَارِ ِ يِّ بْنِ اخلْ دِ بَيْدِ اهللاَِّ بْنِ عَ نْ عُ الِسٌ  ☺أَنَّ النَّبِيَّ  "عَ وَ جَ يْنَا هُ لٌ بَ جُ هُ رَ اءَ ، جَ هُ ابُ حَ هُ أَصْ عَ مَ

رَ النَّبِ  هَ جَ ، فَ نَ املُْنَافِقِنيَ لٍ مِ جُ تْلِ رَ هُ يفِ قَ ارَّ سَ ، فَ أَذِنَ لَهُ : فَ الَ ، قَ هُ ارَّ سَ هُ يفِ أَنْ يُ نَ تَأْذَ اسْ دُ أَنْ ال إِلَهَ إِال   ☺يُّ فَ هَ : أَلَيْسَ يَشْ الَ قَ فَ

ةَ لَهُ  ادَ هَ ال شَ ، وَ : بَىلَ الَ مْ  اهللاَُّ؟ قَ نْهُ ِيتُ عَ ينَ هنُ : أُولَئِكَ الَّذِ الَ ، قَ الةَ لَهُ لَكِنْ ال صَ ، وَ : بَىلَ الَ ؟ قَ يلِّ : أَلَيْسَ يُصَ الَ الَ "قَ . قَ

ولُ اهللاَِّ  سُ َ رَ ربَ أَخْ : فَ افِعِيُّ نْ  ☺الشَّ َاهُ عَ المَ أَنَّ اهللاََّ هنَ رَ اإلِسْ هَ تْلِ املُْنَافِقِ إِذْ أَظْ تَأْذِنَ يفِ قَ ينَا يفِ املُْسْ وِّ رُ َهُ اهللاَُّ: وَ محِ يْخُ رَ الَ الشَّ ، قَ تْلِهِ قَ

ولِ اهللاَِّ  سُ الَ لِرَ ي قَ ، الَّذِ لِ جُ ةِ الرَّ ، يفِ قِصَّ يِّ رِ دْ عِيدٍ اخلُْ نْ أَيبِ سَ ، عَ يثِ الثَّابِتِ دِ ا،  :☺  احلَْ هَ مَ سَ ةِ الَّتِي قَ مَ اتَّقِ اهللاََّ يفِ الْقِسْ

الِدِ بْنِ الْ  انِ خَ تِئْذَ اسْ لِ النَّبِيِّ وَ وْ قَ ، وَ تْلِهِ لِيدِ يفِ قَ يلِّ  :☺وَ ونُ يُصَ كُ لَّهُ يَ 30Fال، لَعَ

الَ )1( ا  ، قَ انِهِ مَ قُولُ بِلِسَ لٍّ يَ صَ نْ مُ مْ مِ كَ : وَ الِدٌ خَ

ولُ اهللاَِّ  سُ الَ رَ قَ بِهِ؟ فَ لْ قَّ  :☺لَيْسَ يفِ قَ ال أَشُ ، وَ لُوبِ النَّاسِ نْ قُ رْ أَنْ أُنَقِّبَ عَ مَ ْ أُؤْ ُمْ  إِينِّ ملَ   ])194:  8([السنن الكرب للبيهقي/  "بُطُوهنَ

                                                           
يف أئمة  "ال ما صلوا"لة القتال االعتداء عىل املسلمني، والتحزب ضدهم، ومثله حديث: سالح ويفتن املسلمني عن دينهم، فعِ ألنه مل حيمل ال "لعله يصيل" ☺قوله  )1(

 مظامل فردية لبعض الناس.وجود اجلور.. هذا يف حالة عدم وجود أسباب القتال وممارسته ضد املسلمني، فالقتال ليس ملجرد انحرافاهم الشخيص، أو جمرد 
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وهذا حاهلم قد حكم القرآن بكفر املنافقني، ونفى عنهم حقيقة اإلسالم، ولكن مع ذلك تم معاملتهم بظاهر اإلسالم.. و

قْ ﴿ يوم القيامة:  ا نَ ونَ نُوا انظُرُ ينَ آمَ املُْنَافِقَاتُ لِلَّذِ قُولُ املُْنَافِقُونَ وَ مَ يَ وْ وا نُوراً يَ سُ الْتَمِ مْ فَ اءكُ رَ وا وَ عُ جِ مْ قِيلَ ارْ كُ ن نُّورِ تَبِسْ مِ

ابُ  ذَ ن قِبَلِهِ الْعَ هُ مِ رُ اهِ ظَ َةُ وَ محْ اطِنُهُ فِيهِ الرَّ ورٍ لَّهُ بَابٌ بَ م بِسُ يْنَهُ بَ بَ ِ  ]13[احلديد : ﴾  فَرضُ

نزع عنه إال باخليانة العظمى، أو يأخذ اجلنسية اإل "مواطن"ومسألة ظاهر اإلسالم كأهنا بالتعبري املعارص  سالمية، وال تُ

عامل معاملة . وكل ما يقرتفه صاحب هذه اجلنسية من كبائر يُ .واهلوية حماربة هذه اجلنسية وأالرغبة يف التخيل عنها، 

التوجيه  ويف نفس الوقت ال يُسمح ألمثاهلم أن يتولوا أمور املسلمني سواء يف القيادة واحلكم أو ،املسلمني يف كل يشء

 والفكر، وإال أخذوا املجتمع كله نحو النفاق.. كام حصل يف كثري من بالد اإلسالم !.

ا  ": فيهم وقال التبوكية، العقبة يف اغتياله حاولوا الذين عن ☺ومن أمثلة رمحته عفوه  دً َمَّ ثَ النَّاسُ أَنَّ حمُ دَّ تَحَ هُ أَنْ يَ رَ أَكْ

هُ  ابَ حَ تُلُ أَصْ قْ ، إال أنه يشري إىل مسألة املأالتوإن كان وجه االستدالل هنا يتحدث عن  ]8100ط للطرباين/ املعجم األوس[ " يَ

 نتسبني إليها.مع املاالنتساب لألمة اإلسالمية، واختالف التعامل 

 :مثل اإليامن وما يناقضها من األفعال األحاديث الرشيفة التي حتدثت عن أحوالوهناك مجلة من 

اينِ  " ينِ الزَّ زْ وَ الَ يَ هُ قُ وَ ِ نيَ يَرسْ قُ حِ ِ الَ يَرسْ ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ بُ وَ َ نيَ يَرشْ رَ حِ مْ بُ اخلَْ َ الَ يَرشْ ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ ينِ وَ زْ نيَ يَ الَ  حِ ، وَ نٌ مِ ؤْ  مُ

نٌ  مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ بُهَ نْتَهِ نيَ يَ مْ حِ هُ ارَ ا أَبْصَ فَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَ رْ ْبَةً يَ بُ هنُ نْتَهِ  ] 2475لبخاري/ [صحيح ا "يَ

نَّا  " يْسَ مِ لَ نَا فَ شَّ نْ غَ  ]2225[سنن ابن ماجه/  "مَ

لِيَّةِ  " اهِ  اجلَْ وَ عْ ا بِدَ عَ دَ يُوبَ وَ قَّ اجلُْ شَ ودَ وَ دُ نْ لَطَمَ اخلُْ نَّا مَ  ]1294[صحيح البخاري/  "لَيْسَ مِ

رٌ  " فْ قِتَالُهُ كُ ، وَ وقٌ لِمِ فُسُ بَابُ املُْسْ  ]48[صحيح البخاري/  "سِ

ىلَّ اهللاَُّ عَ  " دٍ صَ َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ رَ بِامَ أُنْ فَ دْ كَ قَ ، فَ قُولُ هُ فِيامَ يَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ ا أَوْ كَ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ مَ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ  )]8: [املستدرك عىل الصحيحني("لَ

هر اإليامن الصحيح، ولكن هذا النفي جومؤمناً عىل احلقيقة، وعىل  -عند ارتكابه هلا  -فمن يفعل هذه األفعال ال يكون 

بل هو عىل ارتكابه مجيع هذه األفعال التي  -كام فهم بعض الذين يُكفرون بالذنوب  -دخل يف دين الكفر !  هال يساوي أن

 عامل معاملة املسلمني.ال تصدر عن مؤمن بحق، يبقى له حقوق االنتساب لإلسالم، ويُ 

 

*** 
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 م، أو حالة جاء اإلسالم بخالفها.: حالة مناقضة لإلسالواجلاهلية 

مْ أَن ﴿كام قال تعاىل:  تْهُ َّ دْ أَمهَ ةٌ قَ آئِفَ طَ مْ وَ نكُ ةً مِّ آئِفَ ى طَ غْشَ اساً يَ نَةً نُّعَ مِّ أَمَ دِ الْغَ عْ ن بَ م مِّ يْكُ لَ لَ عَ َ ثُمَّ أَنزَ ريْ ظُنُّونَ بِاهللاِّ غَ مْ يَ هُ سُ فُ

لِيَّةِ  اهِ قِّ ظَنَّ اجلَْ وقِنُونَ  ﴿ ]154[آل عمران :  ﴾احلَْ مٍ يُ وْ امً لِّقَ كْ نَ اهللاِّ حُ نُ مِ سَ نْ أَحْ مَ بْغُونَ وَ لِيَّةِ يَ اهِ مَ اجلَْ كْ  ]50[املائدة :  ﴾ أَفَحُ

ُوىلَ ﴿  لِيَّةِ األْ اهِ جَ اجلَْ ُّ نَ تَربَ جْ َّ الَ تَربَ نَّ وَ يُوتِكُ نَ يفِ بُ رْ قَ لُ ﴿  ]33[األحزاب :  ﴾ وَ وا يفِ قُ رُ فَ ينَ كَ لَ الَّذِ عَ ِيَّةَ إِذْ جَ يَّةَ محَ مِ ِمُ احلَْ وهبِ

نِنيَ  مِ ىلَ املُْؤْ عَ ولِهِ وَ سُ ىلَ رَ كِينَتَهُ عَ لَ اهللاَُّ سَ أَنزَ لِيَّةِ فَ اهِ  ]26[الفتح :  ﴾ اجلَْ

،  ": ☺وكام جاء عن النبي  رٍّ ا ذَ ا أَبَ لِيَّةٌ  "يَ اهِ ؤٌ فِيكَ جَ رُ ، إِنَّكَ امْ هِ هُ بِأُمِّ تَ ْ ريَّ لِ "  ]30[صحيح البخاري/  " أَعَ لِ أَهْ مَ نْ عَ ثٌ مِ ثَالَ

مِ  الَ ِسْ لُ اإلْ نَّ أَهْ هُ كُ ُ رتْ لِيَّةِ الَ يَ اهِ  ]7506[مسند أمحد/  "اجلَْ

بس هبا املسلم، وتطغى عليه جاهليته، أو عاداته.. تلقد ي -كام بيّنت بعض صفتها اآليات واألحاديث أعاله  -فاجلاهلية 

واجلاهلية ليست مرحلة تارخيية بل  دخلوا يف اإلسالم، ومل ينتسبوا إليه !ولكن ال يستوي حكمه مع أهل اجلاهلية الذين مل ي

تجدد يف أي عرص متى ظهرت صفاهتا، واإلسالم حيارب باطل اجلاهلية، ويدعو املسلمني تهي أحوال وصفات قد 

 اجلاهلية هذه.وسنن املنتسبني إليه أن ال يكونوا عىل أخالق وصفات وأفعال 

ذه قد تلبس هبا بعض املسلمني يف صدر اإلسالم، ولكن بعد أن عم اإلسالم، ومتكن وانترش.. ولعل أحوال اجلاهلية ه

 ☺فاملسلمني عىل موعد مع ما هو أخطر من اجلاهلية األوىل، موعد مع إتباع سنن اليهود والنصار ! وقد حذر النبي 

، أَنَّ عَ  ": التحذير أشد ذلك من نْهُ َ اهللاَُّ عَ
يضِ عِيدٍ رَ :  ☺النَّبِيَّ  نْ أَيبِ سَ الَ ا  "قَ اعً ذِرَ ٍ وَ ربْ ا بِشِ ً ربْ مْ شِ بْلَكُ نْ قَ نَنَ مَ لَتَتَّبِعُنَّ سَ

: فَ  الَ ، قَ ارَ النَّصَ ودَ وَ ولَ اهللاَِّ الْيَهُ سُ ا رَ نَا: يَ لْ ، قُ وهُ تُمُ لَكْ بٍّ لَسَ رَ ضَ حْ وا جُ لَكُ تَّى لَوْ سَ اعٍ حَ رَ نْ بِذِ  ]3456[صحيح البخاري/  "مَ

ر بعضهم  هم،ناإلسالمية سلكت نفس مسلكهم، فقد تفرقوا شيعاً وأحزاباً، وتفرقوا يف الدين بغياً بي ونجد أن األمة وكفّ

اهروا عىل وقد آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وقد ظ بعضا، ولعن بعضهم بعضاً، ورضب بعضهم رقاب بعض !

، وقد اتبعوا سنن كرس ورهم كام فعل هيودهم من ديارهم !، ونبذوا كتاب اهللا وراء ظهوجإخواهنم يف الدين وأخر

ولِ اهللاَِّ  "ونقضوا عر الدين:  ،وقيرص سُ نْ رَ ، عَ ِّ
يلِ بَاهِ ةَ الْ امَ نْ أَيبِ أُمَ :  ☺عَ ،  "قَالَ ةً وَ رْ ةً عُ وَ رْ ، عُ مِ الَ ِسْ  اإلْ رَ نَّ عُ لتُنْقَضَ

ا لِيهَ بَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَ ، تَشَ ةٌ وَ رْ تْ عُ تَقَضَ امَ انْ لَّ كُ ةُ فَ الَ نَّ الصَّ هُ رُ آخِ ، وَ مُ كْ ا احلُْ نّ نَقْضً هلُُ أَوَّ ومع ذلك  ]21655[مسند أمحد/  )31F)1" ، وَ

 .. "أمة اإلسالم"يبقى الوصف العام أهنا 

                                                           
نسأل اهللا سبحانه أن يتمه عىل الوجه الذي حيب  "أمراض االستبداد"بالتحليل والتفصيل يف تتبع إتباع األمة املسلمة سنن أهل الكتاب يف كتاب  -بإذن اهللا  -سنعود   )1(

 .ويرىض



 

65 

 ن التوجيه املطلوب والصحيح هو: إبقاء وصف واسم اإلسالم، والتزام حقيقة ومقاصد اإلسالم وأهدافه وغايته.وإ

ال يعني  -كام فعل أهل الكتاب بدينهم  -سالم و(االنحراف) عن أهدافه، و(إفساد) مقاصده ن ( الفسق) عن حقيقة اإلوإ

هذا يف احلياة  ه االنحرافات.الردة والكفر املخرج من امللة.. إنام يعني بقاء أصل اإلسالم، وتصحيح وضبط وتقويم هذ

اآليات املحذرة من الكبائر واالنحرافات عىل  فتبقى -وأما عىل املستو اإليامين والرتبوي  -الدنيا، أما يف اآلخرة 

، ولينجو بنفسه، فكتابه ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها، وال ليحذر أنه هو املخاطب هبا.. املسلم وليعلم إطالقها،

 يظلم ربك أحدا.

 

 

*** 
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 لتكفري.. والسلوك النفيس للخوارجا

 

روا اإلمام عيل اخلوارج من الناحية التارخيية: هم ال وكذلك كفروا بعض الصحابة، ويف النهاية  -كرم اهللا وجهه  -ذين كفّ

وكفروا بالذنوب واملعايص، وكفر بعضهم بعضاً، وهلم من الرموز، واالعتقادات،  متقربني إىل اهللا بقتله ! قتلوا اإلمام عيل

 غريها. واألفكار.. ما جعلهم فرقة تتميز عن

والتطرف، طلبوا احلق، فطغوا يف طلبه.. فضاع احلق، وبقي البغي.. حالوا حل مشكلة واحدة  وتتميز هذه الفرقة بالغلو

 بسلسلة متصلة من املشكالت !

قد  االجتاهات.. بمعنى أن املسلمفكار وغريهم من اجلامعات واأل دللخوارج، قد جيده عن "البعد النفيس"ولكن املتتبع لـ 

لهم.. ولكن سلوكه النفيس والفكري يشابه اخلوارج ! بل هتم، وال يُكفر الصحابة، اخلوارج وال إىل مرجعيا إىلال ينتمي  جيُ

 -وأتربأ منهم  -ال أقول بام تقول به اخلوارج  اأن :ولذلك جيب أن نحذر من هذا املسلك النفيس اخلطري، فقد يقول املسلم

نفيس عند غري املسلمني، فهو حالة نفسية مسلكهم النفيس، بل نجد هذا املسلك ال ولكنه دون أن يشعر يكون عىل نفس

 عامة.. نتحدث عن أبرز معاملها:

 أبرز ما يميز املسلك النفيس للحالة اخلارجية هو:

ولذلك قد جعلها هذا التوتر والعاطفة من أشجع  :لعصبي.. والعاطفة اجلياشة احلادةالتوتر النفيس، وا -

ل ترصف من طاقة العاطفة احلادة، وتطمئنها فيام يبدو. اتة واملقاتلة ! حيث املحاربة والقالشخصيات املحارب

والتوتر النفيس يعطيها رسعة االستجابة، فهي عندما تر الظلم والقهر، فإهنا تنفعل رسيعاً للقضاء عليه.. دون 

. فهي ال تر إال رضورة عاجلة للقضاء عليه، حتى ولو ترتب عىل هذا تروي، وتفكري، وتدبر، وإعداد، ومتهيد

 لم هلكتها، أو ترتب عىل عملها مظامل أكثر.الظ

الدائم، وعدم االنسجام  : تشعر هذه الشخصية بحالة من االغرتاب النفيساالغرتاب النفيس، واالجتامعي -

الذي معه تفقد آلية القراءة والفهم والنظر، وتتميز بالعمى عن رؤية  "اهلوس"، مما يؤدي إىل حالة من الداخيل

االغرتاب االجتامعي فهي تشعر دوماً بالوحدة والتفرد والعزلة، والعداء للمجتمع  ضحات، أماااألمور الو

 لصمته عىل الظلم وعدم مقاومته، فتتعامل معه بنوع من احلساسية املفرطة، واالستعالء الدائم.
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ضبط شدة القسوة عىل نفسها، وشدة التعامل معها.. وال ندري بالتعاين هذه الشخصية من : القسوة عىل النفس -

وبالتبع تكون فظة غليظة  سبب ذلك، هل هي عوامل نفسية أو بيئية أو تربوية أو وراثية؟ أما مجيعها متداخلة؟!

 ! ح إىل الفجور والعصيان، ثم تعود وتندم، وهكذانجنكرس النفس أثناء هذه القسوة، فتعىل غريها، وقد ت

د والتوحد - مة الداخلية، وبالتفرد عن املجتمع الضال : تشعر هذه الشخصية بنوع من العظالرغبة يف التفرّ

ي هاملنحرف، وجتد يف نفسها أهنا النموذج املثايل للحياة والدين والذي جيب عليه أن يكون كل الناس، وهلذا ف

وال تستطيع إدارة االختالفات فيام بينها وبني الناس، تفشل يف التواصل االجتامعي الفعال، وينفر منها الناس، 

 وة حلسم اخلالف !.فتلجأ إىل الق

ظر تتربأ من مجيع املخالفني، وال تن: تعتقد هذه الشخصية أنه حتى تكون عىل اإليامن القويم أن الرباءة من الناس -

 "الرباءة من املرشكني"ألي اعتبارات أخر، فتعترب من أصول الدين الرباءة من املخالفني الذي يكون عنوانه 

بني من يعبد األصنام ويسجد هلا، ويسخر من اهللا ورسله، ويكفر بالبعث فهذه ملة إبراهيم ! فهم ال يميزون 

، وبني من يشهد بالتوحيد، ويستقبل قبلة املسلمني، ويقع يف كبائر أو غريها.. ومن ثَم يُفتح باب واحلساب

32Fالتكفري عىل مرصعيه، لرمي املسلمني بالرشك والردة،

كني رشامل -تربأ من بعض املسلمني يويكون من ال  )1(

واهلوس بإجراء األحكام عىل الناس،  "اهلوس التكفريي"فهو مثلهم، وهكذا، مما يؤدي إىل حالة من  -بزعمهم 

 ورسعة إطالقها.

األعداء ضدها، فهي تتخذ من ذلك دليالً عىل صحة  بتجييش: تتلذذ هذه الشخصية األعداء بتجييشالتلذذ  -

ولذلك فاجلميع ضدها ! وال حتاول حتييد  "لطائفة املنصورةا"وحدها دون أمة اإلسالم كلها هي  امسلكها، وأهن

األعداء، وال تستطيع التمييز بني العدو شديد اخلصومة، وبني األقل خصومة، وبني املحايد، فهي تستفز اجلميع 

فهي تعتقد أنه عند هذه احلالة  ومن ليس معها، فهو ضدها.. ،ليكون ضدها، وتعطيهم مجيع املسوغات ملحاربتها

املفاصلة سينزل عليها النرص بطريقة سحرية قدرية غامضة األسباب، ولذا يكون لدهيا ولع شديد بقضية  من

 النبوءات وأحداث النهاية واملالحم.

                                                           
رَ "قال:  ☺من هذا الفعل، فعن حذيفة أن النبي  ☺وقد حذر النبي  )1( لٌ قَ جُ مْ رَ يْكُ لَ فُ عَ وَّ َ ا أَختَ ا إِنَّ مَ هُ إِىلَ مَ َ ريَّ ، غَ المِ ا لِإلِسْ ئً دْ انَ رِ كَ ، وَ يْهِ لَ تُهُ عَ جَ ْ ئِيَتْ هبَ تَّى رُ آنَ حَ رْ أَ الْقُ

كِ  ْ اهُ بِالرشِّ مَ رَ ، وَ يْفِ هِ بِالسَّ ارِ ىلَ جَ عَى عَ سَ هِ، وَ رِ هْ اءَ ظَ رَ هُ وَ بَذَ نَ نْهُ وَ لَخَ مِ انْسَ اءَ اهللاَِِّ، فَ بِيَّ اهللاَِّ"شَ ا نَ : يَ لْتُ : قُ الَ : ، قَ الَ ي؟ قَ امِ يُّ أَمِ الرَّ مِ ، املَْرْ كِ ْ ىلَ بِالرشِّ ُامَ أَوْ امِي "، أَهيُّ لِ الرَّ [صحيح  "بَ

 ]81ابن حبان/ 
 



 

68 

ابتداء، وتر يف املرونة ضعفاً  لشخصية بالعمى السيايس، وال جتيد العمل السيايس: تصاب هذه االعمى السيايس -

يفعل ذلك ! وال تستطيع قراءة املشهد  وربام تُكفر من ،والية للكافرين لوماسيةوذالً واستكانة، وتر يف الدب

وال متيز الواقع السيايس من حيث: الفرص املتاحة، واالنسداد   السيايس، وتوازنات القو، وبناء التحالفات،

ن، وطلب ما هو واملحافظة عىل املمكوتغري توازنات القو يف كل مرحلة، املستحيل، وإمكانية خلق الفرص، 

هي فقط تريد الصدام املسلح، واملوت يف سبيل املبدأ،  غري ممكن، وبني دفع رش الرشين، وحتصيل خري اخلريين.

ولذلك تذهب تضحياهتا هدراً يف النهاية، أو يرسق املبدأ !  وت يف سبيل املبدأ عن احلياة لبناءفهي تستسهل امل

 األبرص سياسياً ثمرة كفاحها. 

: تشعر هذه الشخصية عند وجود نصوص رشعية أو فقهية ختالف مسلكها، بحالة من ر يف النصوصسطحية النظ -

ة الطاغية عليها، ومن ثم كل وتفهم النصوص بطريقة سطحية توافق املقررات النفسية والعاطفي "اإلنكار والرد"

تحشد لنفسها األدلة الرشعية ، فهو مردود، ولدهيا ولع باعتقاد مجيع أخطاء العلامء أو زالهتم، لخمالف ما هو

، وأحياناً االستخفاف واالستهانة بالعلامء، واتباع اهلو يف البحث عن واملسوغات الدينية ملواقفها وأفعاهلا

أو اعتقاد أهنا تؤمن هبا، وأهنا يف ذات األدلة، وجتِد يف التشغيب عىل كل ما خيالفها من النصوص، وتضعيفها، 

.. مما يؤدي إىل التناقض النفيس، الذي ربام وإن كان واقعها خالف ذلك متاماً  الوقت تطبقها عىل أحسن وجه

دت ت، وحتسب أهنا ارر نفسها حيناً، وقد تكفر أقرب األقربني حيناً آخريسبب هلا بعض الوساوس، فقد تُكفّ 

 وعليها الغسل والشهادتني من جديد !

ومتيض يف عزلتها النفسية واالجتامعية، تكون  "املنصورةالطائفة ": عندما تعتقد هذه الشخصية أهنا وحدها لكربِ ا -

ولألسف يدخل الشيطان هلا  ،"احلالة املثالية"شديدة العبادة شديدة التدين لتثبت لنفسها أهنا تستحق أن تكون 

، إنكِ األفضل، انظر "العبادة والتدين"من مدخل  إىل ماليني الفسقة  يفيقول هلا: من أشد إيامناً منكِ

 -كل سبيل  فني... إلخ، حتى تشعر بحالة من الكرب، واملنّ بعملها وعبادهتا، واحلق إن الشيطان يسلكواملنحر

يف األرض، فيدخل  اً لينفخ يف ذات اإلنسان ليجعله يعتقد أنه أصبح إهل -هذه الشخصية أو مع غريها  سواء مع

... إلخ، يدخل طة من باب املُلكللغني من باب الغنى، ويدخل للمتعلم من باب العلم، ويدخل لصاحب السل

ي ﴾  ﴿لكل صاحب نعمة ليجعله يَكفر هبا، ويقول كام قال قارون يف ماله وثروته:  ندِ لْمٍ عِ ىلَ عِ قَالَ إِنَّامَ أُوتِيتُهُ عَ
 ]78[القصص : 
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، : رسالة اإلسالم رسالة عامة شاملة، ويف مجيع حاالت التعصب والغلوحتويل الرسالة إىل حالة أيديولوجية -

بديلة عن رسالة  "تعصب فكري -أيديولوجية "ما من أفكار الرسالة، وحيوهلا إىل  ةيتعصب البعض لفكر

 -والرسيع، ختتزل رسالة اإلسالم كلها  املفرط ولع هذه الفكرة بالتغيري العنيفاإلسالم، أو اختزال خمل هلا، ولِ 

فهي تر القتال بغض  ن تنزل إىل ساحة معركتها،يف اجلهاد القتايل، وتريد من األمة كلها أ -عىل سبيل املثال 

هلا إىل وحتوّ  "العزلة العسكرية"مما يؤدي هبا إىل  يف كل حال؛ ح هذا القتال من عدمه، فهو واجبالنظر عن نجا

وتفشل يف النهاية، ويسهل القضاء  -تيسء إىل اجلهاد كأحد الوسائل لبناء دولة اإلسالم  -جمرد مليشيا مسلحة 

 توظيفها لصالح األعداء دون أن تشعر. عليها، أو

: يغلب عىل هذه الشخصية العاطفة احلادة والصادقة كثرياً، واالنفعال الصادق جتاه الواقع، اجلهل وسوء اخللق -

رت كثيفة، مما يؤدي إىل اجلهل أو جتهيل كثري من األمور،  فة كثرياً ما حيجب العقل ويضع عليهفطغيان هذه العاط سُ

اشة ليس لدهيا الروح والوقت للتأمل العقيل، والنظر الدقيق فهذا جمرد تنظري فارغ يف وقت احتدام فالعاطفة اجلي

مما جيعل هذه الشخصية تغفل كثرياً من األمور،  -التي ال شك يف صدقها  -املعارك، وتربيد قاتل هلذه العاطفة 

 -يف أحيان  -توظيفها. ولعل سوء اخلُلق للقضاء عليها أو  حوهلاويكون اجلهل أحد املداخل لألعداء لاللتفاف 

قد طوفاهنا، أو يسخر من تهو أيضاً بسبب العاطفة اجلياشة التي حتطم وتنسف من يقف يف طريقها، أو ين

تناقضاهتا، فعندها تفقد هذه الشخصية شعورها، وتروح تسب وتلعن وترمي بالردة والزندقة من يتجرأ عىل 

 الوقوف أمامها.

قد هذه الشخصية يف نفسها أهنا عىل احلق املطلق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، : تعتاحلق املطلق -

وتروح تفتش لكل وال تلقي باالً ألقوال غريها، وال تعتربها، وال تنظر إىل من خيالفها إال نظرة احتقار وازدراء ! 

تعتقد احلق املطلق فيكون لدهيا تنطع شديد يف  نتهبا، أو تُكفره بسببها ! وملا كا خمالف عن خطأ أو زلة لتحطمه

 مما يُيسء إىل ما تؤمن به، ويصد الناس ربام عن الدين كله. والتعميم احلاد واملطلق.. الفهم والتنفيذ،

وقد تتطور هذه ، يف الشخصية التي تسلك املسلك النفيس للخوارج -أو كلها  -هذه املعامل النفسية التي قد نجد بعضها 

كنة النفسية للقضاء عىل اإلنسان، أو قد تنحل واحدة تلو أخر، واهللا الرحيم جعل تغيري ما بالنفوس حقيقة مم العقد

 صدق النية، وعزم التوكل عىل اهللا. يستطيع أن يدركها كل إنسان إذا
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ونحن يف هذا  -وغلو يف املامرسات الفكرية والسلوكية عموماً  - "غلو يف التكفري"لدهيا  -ال شك  -وهذه الشخصية 

ه الرشور واإلفساد، ري، وغلق بابه الذي يأيت من  ورائاجلزء من البحث نحذر من كل طريق من الوقوع يف الغلو يف التكف

طم عليها تضحيات الشباب، تحالتضحيات، وضياع مرشوعات التغيري، فالغلو يف التكفري هو الصخرة التي يوتدمري 

33Fوتضيع عندها قضايا األمة املصريية.

)1(  

*** 

 احلالة النفسية للوهن واالستضعاف

رسيعة عن الصورة املناقضة للنفسية اخلارجية،  ةأن نشري إىل إملامالة النفسية اخلارجية، فال بد حوإذا نحن حتدثنا عن 

  ."الوهن.. وحب االستضعاف"وهي النفسية التي تعيش حالة 

 ومن أهم معامل هذه الشخصية:

مسألة اخلوف، وتستسلم له بدالً عن مقاومته، وتر يف كل حماولة لكرس  يفالشخصية  : تُبالغ هذهاخلوف املفرط -

، أو هي تدبري خمابرايت   -ومؤامرة  –حاجز اخلوف الذي يصنعه الطغاة والطواغيت حماولة ستبوء بالفشل حتامً

وعدم االستسالم  لرضب اجلميع، وال تفكر يف العمل بصورة جدية بوسائل مكافئة للواقع لتغيري هذا الواقع

 لباطله.

: تعيش هذه الشخصية حالة من الوهن والضعف، وتتلذذ بالعيش يف املحن والصرب عليها، القابلية لالستضعاف -

وقد تدافع عن الباطل، أو ختتلق له األعذار، بينام ال نجد مثل هذه األعذار ملن حياول املقاومة، وتتخذ من أخطاء 

 دليالً عن صحة مسلك االستضعاف، والعيش يف ظالله والركون إليه. –أو بعض انحرافاهتا  –املقاومة 

: يسهل خداع هذه الشخصية من قبل الطغاة والبغاة، وال ندري السبب احلقيقي هلذه الصفة، االنخداع بالظاملني -

 أن هذه الشخصية تريد أن ختدع نفسها بوعود ماخلداع والسيطرة عىل العقول؟ أَ  هل الحرتاف الطغاة وسائل

 ؟!اخلوف من قهر واستبداد الظاملني لتدفع شبح –وربام حتبهم !  –الظاملني، وبدالً عن مقاومتهم، تشاركهم 

                                                           
 .الغلو يف التكفريبحث:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/02/blog-post_5.html
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تنجح يف صناديق االقرتاع أهنا ستصل إىل احلكم  أن : تظن هذه الشخصية أنه بمجردسخافة العمل السيايس -

ري ال بد وأن يكون متكامالً يف كل اجتاه، ويمكنها التغيري املنشود، وال يكون ذلك أبداً، إذ أن مرشوع التغي

 الدقيقة حتى يأيت ثامره. "املعادلة الصحيحة"وتتحقق فيه 

أدرية أو العدمية احلركية والسياسية وذلك عندما  قد تصل هذه الشخصية إىل حالة من الال  :الال أدرية احلركية -

جيب لنداء التغيري ( فال تستسلم ) ولكنها سلوك الطريق الصحيح له، فهي قد تستتنشد اإلصالح والتغيري دون 

ال تنهض للقيام بسننه ( فال تقاوم الباطل ) فتقف يف منتصف املسافة بني احلق والباطل، وتتذبذب؛ فيتحول 

 للتضحيات واألعامر وتضيع الفرص. "حمرقة"عملها إىل 

قوة سواء قوة املال أو السلطة أو بمن يملك ال –وكثري من الناس  –: تُولع هذ الشخصية اعتقاد القوة ال احلق -

اإلعالم أو السالح، وتركن إليه.. وأما احلق املجرد عن القوة فتزهد فيه، وال تعبأ به، فسيطرة حالة اخلوف ختلق 

عىل الظلم والباطل  "الرىض واملتابعة"حالة التقديس للقوة ختلق حالة و هالة مقدسة حول القوة ال احلق.

ملن يملك القوة ال صاحب  ةبعاية تدور مع صاحب القوة حيث كان، فمواقفها توالكذب، وجيعل هذه الشخص

 احلق.

والشخصية السوية املنشودة التي نريد بنائها ملقاومة الطغاة والطواغيت ال يمكن أن تكون نفسية خارجية أو نفسية 

قوية، تأبى الذل، وتأبى ة شجاعة رحيمة.. هينة لينة.. مرن الوهن.. بل ال بد أن تكون نفسية سوية مستقيمة:

 االستضعاف.. حتمل الرسالة بشموهلا ال جمرد أيديولوجيات متعصبة.

 

 

 

*** 
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 واقعنا املعارص.. ورضورة الثورة

 

ليس غرض هذا البحث تفصيل واقعنا املعارص، وإنام الغرض منه االنتقال إىل كيفية مواجهة هذا الواقع، وقد سبق 

34Fهذا الواقعيف مقاالت سابقة عن  -احلديث 

 ولكن ال بأس من االختصار هنا.  - )1(

( احلمالت الصليبية ) بقيادة  "االستعامر"عمل  -كآخر مظهر سيايس لوحدة املسلمني  -بعد سقوط الدولة العثامنية 

اد أو يف صورة احت "اخلالفة اإلسالمية"بريطانيا وفرنسا عىل عدم عودة هذه الوحدة بأي صورة من الصور سواء يف صورة 

إسالمي حقيقي، أو حتى يف صورة هوية إسالمية جامعة، وتم استبدال الوحدة اإلسالمية بالوحدة القومية، واهلوية 

يعترب حرية  "دين"اإلسالمية باهلوية العلامنية، واستبعاد أي مظهر سيايس أو هويايت لإلسالم، وصار اإلسالم جمرد 

وتم استثارة الشعور القومي بدالً عن الشعور اإلسالمي،  -عينة وحتى هذه مسموح هبا يف حدود م -شخصية لإلفراد 

واستحياء التاريخ اجلاهيل بدالً عن التاريخ اإلسالمي، ومن ثم االعتزاز باألوطان بدالً عن االعتزاز باإلسالم.. 

ة رسم احلدود واالستعامر هو الذي حدد مفهوم الوطن، وحدوده، وما يدخل فيه، وما ال يدخل!! وتم للحمالت الصليبي

 م، وتشتيت فكرهم، والتعمية عىل عدوهم احلقيقي !هتبني املسلمني، ومتزيق وحد

الديمقراطية، واملساواة، ومحاية األقليات، ومحاية مصالح "وتبعاً هلذه احلمالت الصليبية التي كانت تتم حتت شعارات 

 انشأ من وراء ذلك م "لعاملي...إلخ، ومحاية السالم اإرسائيل ما يُسمى الدول العظمى، ومحاية خطوط املالحة، ومحاية أمن

التي تؤدي عن املحتل األجنبي الدور يف تركيع الشعوب، وتعويق هنضتها،  "الدولة الوطنية القطرية الوظيفية"يسمى 

دورها  "مةاألنظمة احلاك"وإفسادها بالبغي واالستبداد، فأدت  ورسقة مقدراهتا وثرواهتا، وكبت حريتها، وتعطيل ريادهتا،

 عىل أكمل وجه، بل وأشد وحشية مما كان يصنعه االستعامر العسكري القديم !!

أنظمة احلكم يف خدمة املحتل  كافةوصارت  "أنظمة احلكم العميلة للمحتل"وصارت مجيع مؤسسات الدولة يف خدمة 

التي هي أشبه  "ة السياسيةاملنظوم"واألسياد يف الدول العظمى.. ونشأت الشعوب وأجيال متتالية حتت وطئة هذه 

بالسجن الكبري.. حيث الشعوب هي املسجون، واألنظمة احلاكمة هي السجان، وصاحب القرار والسلطة احلقيقية يف 

35Fواشنطن أو باريس أو لندن أو موسكو !!

)2(  

                                                           
 ، وغريمها.قعنا املعارص، جاهلية القرن العرشين لألستاذ حممد قطب رمحه اهللا، ومقاالت ولقاءات الدكتور أكرم حجازي وفقه اهللاكتاب: وا -إن شئت  -راجع  )1(

 .مؤسسات الدولة الوظيفيةمقال:  -إن شئت  -راجع  )2(

http://ommaty1401.blogspot.com/2017/06/blog-post.html
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ضامن الرشعية ك وص تعترب التي تلبست هبا هذه األنظمة، والتي هي يف نفس الوقت الكفرأعامل من عالمات النفاق وو

 :الدولية هلذه األنظمة

 :تحاكم لرشع اهللاعدم ال -

ونَ أَن يَ  فقال تعاىل: ﴿ يدُ رِ بْلِكَ يُ ن قَ لَ مِ ا أُنزِ مَ لَ إِلَيْكَ وَ نُوا بِامَ أُنزِ ُمْ آمَ ونَ أَهنَّ مُ عُ زْ ينَ يَ رَ إِىلَ الَّذِ ْ تَ وتِ أَملَ وا إِىلَ الطَّاغُ مُ اكَ تَحَ

و رُ فُ كْ وا أَن يَ رُ دْ أُمِ قَ ا وَ الً بَعِيدً الَ مْ ضَ هُ لَّ يْطَانُ أَن يُضِ يدُ الشَّ رِ يُ أَيْتَ  .ا بِهِ وَ ولِ رَ سُ إِىلَ الرَّ ـهُ وَ لَ اللَّ ا أَنزَ ٰ مَ ا إِىلَ الَوْ عَ مْ تَ ا قِيلَ هلَُ إِذَ وَ

ا  ودً دُ نكَ صُ ونَ عَ دُّ يْ  .املُْنَافِقِنيَ يَصُ تْ أَ مَ دَّ يبَةٌ بِامَ قَ صِ م مُّ تْهُ ابَ ا أَصَ يْفَ إِذَ كَ ا فَ انً سَ ا إِالَّ إِحْ نَ دْ ـهِ إِنْ أَرَ ونَ بِاللَّ ْلِفُ وكَ حيَ اءُ هيِمْ ثُمَّ جَ دِ

ا  فِيقً وْ تَ وْ  .وَ مْ قَ هِ سِ مْ يفِ أَنفُ قُل هلَُّ مْ وَ ظْهُ عِ مْ وَ نْهُ ضْ عَ رِ أَعْ ِمْ فَ لُوهبِ ا يفِ قُ ـهُ مَ لَمُ اللَّ عْ ينَ يَ اأُولَـٰئِكَ الَّذِ لِيغً  ]63: 60[سورة النساء ﴾  الً بَ

 اإلفساد يف األرض مع زعم اإلصالح: -

ونَ فقال تعاىل:  ﴿  لِحُ صْ نُ مُ امَ نَحْ الُوا إِنَّ ضِ قَ َرْ وا يفِ األْ دُ سِ فْ مْ الَ تُ ا قِيلَ هلَُ إِذَ ونَ  .وَ رُ عُ لَـٰكِن الَّ يَشْ ونَ وَ دُ سِ مُ املُْفْ ُمْ هُ ﴾   أَالَ إِهنَّ

 ]12[سورة البقرة: 

 حماربتها:خيانتها وتفرقة األمة و -

بَ اهللاَّ وَ تعاىل: ﴿  فقال ارَ اداً ملَِّنْ حَ صَ إِرْ نِنيَ وَ مِ َ املُْؤْ يقاً بَنيْ رِ فْ تَ راً وَ فْ كُ اراً وَ َ
داً رضِ جِ سْ واْ مَ ذُ َ ينَ اختَّ الَّذِ بْلُ وَ ن قَ ولَهُ مِ سُ رَ

اذِبُونَ  ُمْ لَكَ دُ إِهنَّ هَ اهللاُّ يَشْ نَى وَ سْ ا إِالَّ احلُْ نَ دْ نَّ إِنْ أَرَ لِفَ لَيَحْ  ]107: [التوبة  ﴾وَ

 :والية الكافرين  -

لِيَاءَ فقال تعاىل: ﴿  ٰ أَوْ ارَ النَّصَ ودَ وَ وا الْيَهُ ذُ تَّخِ نُوا الَ تَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ لِيَاءُ بَعْضٍ  ۘيَ مْ أَوْ هُ عْضُ مْ  ۚبَ نْهُ هُ مِ إِنَّ مْ فَ نكُ م مِّ هلَُّ تَوَ ن يَ مَ ۗ وَ

مَ الظَّاملِِنيَ  وْ ي الْقَ ْدِ ـهَ الَ هيَ ةٌ  . إِنَّ اللَّ ائِرَ يبَنَا دَ ٰى أَن تُصِ شَ ولُونَ نَخْ قُ مْ يَ ونَ فِيهِ عُ ارِ ضٌ يُسَ رَ ِم مَّ لُوهبِ ينَ يفِ قُ  الَّذِ َ ـهُ  ۚفَرتَ ى اللَّ عَسَ فَ

نيَ  ادِمِ مْ نَ هِ سِ وا يفِ أَنفُ ُّ ا أَرسَ ٰ مَ ىلَ وا عَ بِحُ يُصْ هِ فَ ندِ نْ عِ رٍ مِّ تْحِ أَوْ أَمْ َ بِالْفَ أْيتِ  ]52: 51: [سورة املائدة﴾  أَن يَ

 رياء الناس: -

ونَ ﴿ فقال تعاىل:  اءُ رَ ٰ يُ اىلَ سَ وا كُ امُ ةِ قَ الَ وا إِىلَ الصَّ امُ ا قَ إِذَ مْ وَ هُ ادِعُ وَ خَ هُ ـهَ وَ ونَ اللَّ َادِعُ ونَ إِنَّ املُْنَافِقِنيَ خيُ رُ كُ ذْ الَ يَ النَّاسَ وَ

لِيالً  ـهَ إِالَّ قَ ٰ . اللَّ لِكَ الَ إِىلَ َ ذَٰ بِنيَ بَنيْ ذَ بْ ذَ ءِ مُّ الَ ـٰؤُ ٰ هَ الَ إِىلَ ءِ وَ الَ ـٰؤُ بِيالً  ۚهَ ِدَ لَهُ سَ لَن جتَ ـهُ فَ لِلِ اللَّ ن يُضْ مَ  ]143: 142[سورة النساء: ﴾   وَ
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 :وكراهيتهم للجهادكراهية ما أنزل اهللا،  -

دَ  فقال تعاىل: ﴿ مُ اهلُْ َ هلَُ بَنيَّ ا تَ دِ مَ عْ ن بَ م مِّ هِ ارِ بَ ٰ أَدْ ىلَ وا عَ تَدُّ ينَ ارْ مْ  ۙ إِنَّ الَّذِ ٰ هلَُ ىلَ أَمْ مْ وَ لَ هلَُ وَّ يْطَانُ سَ الُوا  .الشَّ ُمْ قَ لِكَ بِأَهنَّ ذَٰ

رِ  َمْ مْ يفِ بَعْضِ األْ نُطِيعُكُ ـهُ سَ لَ اللَّ ا نَزَّ وا مَ هُ رِ ينَ كَ مْ  ۖلِلَّذِ هُ ارَ َ لَمُ إِرسْ عْ ـهُ يَ اللَّ و .وَ جُ بُونَ وُ ِ ةُ يَرضْ ئِكَ مُ املَْالَ تْهُ فَّ وَ ا تَ يْفَ إِذَ كَ مْ فَ هُ هَ

مْ  هُ ارَ بَ أَدْ مْ  .وَ هلَُ امَ بَطَ أَعْ أَحْ هُ فَ انَ وَ ضْ وا رِ هُ رِ كَ ـهَ وَ طَ اللَّ خَ ا أَسْ وا مَ بَعُ ُمُ اتَّ لِكَ بِأَهنَّ ضٌ أَن لَّن  .ذَٰ رَ ِم مَّ لُوهبِ ينَ يفِ قُ بَ الَّذِ سِ أَمْ حَ

ُمْ  اهنَ غَ ـهُ أَضْ جَ اللَّ ْرِ رَ  .خيُ عَ لَ مْ فَ هُ نَاكَ يْ َرَ اءُ ألَ لَوْ نَشَ مْ وَ هُ يامَ م بِسِ تَهُ لِ  ۚفْ نِ الْقَوْ مْ يفِ حلَْ نَّهُ فَ رِ لَتَعْ مْ  ۚوَ لَكُ امَ مُ أَعْ لَ عْ ـهُ يَ اللَّ مْ  .وَ نَّكُ لَنَبْلُوَ وَ

مْ  كُ بَارَ وَ أَخْ بْلُ نَ ينَ وَ ابِرِ الصَّ مْ وَ نكُ ينَ مِ دِ اهِ مَ املُْجَ لَ عْ تَّٰى نَ بِيلِ ال .حَ ن سَ وا عَ دُّ صَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ دِ إِنَّ الَّذِ ن بَعْ ولَ مِ سُ وا الرَّ اقُّ شَ ـهِ وَ لَّ

مْ  هلَُ امَ بِطُ أَعْ يُحْ سَ يْئًا وَ ـهَ شَ وا اللَّ ُّ ٰ لَن يَرضُ دَ مُ اهلُْ َ هلَُ بَنيَّ ا تَ  ]32: 25[سورة حممد: ﴾  مَ

 بام اكتسبوه: قرهبم للكفر -

وا ﴿ فقال تعاىل:  قُ ينَ نَافَ لَمَ الَّذِ لِيَعْ اتِ  ۚوَ ا قَ الَوْ عَ مْ تَ قِيلَ هلَُ وا وَ عُ فَ ـهِ أَوِ ادْ بِيلِ اللَّ مْ  ۖلُوا يفِ سَ نَاكُ بَعْ تَّ لَمُ قِتَاالً الَّ عْ الُوا لَوْ نَ مْ  ۗقَ هُ

نِ  ِيامَ مْ لِإلْ نْهُ بُ مِ رَ ئِذٍ أَقْ مَ وْ رِ يَ فْ كُ ِمْ  ۚلِلْ لُوهبِ ا لَيْسَ يفِ قُ م مَّ هِ اهِ وَ ولُونَ بِأَفْ قُ ونَ  ۗيَ تُمُ كْ لَمُ بِامَ يَ ـهُ أَعْ اللَّ  ]167عمران: [ آل ﴾  وَ

 :ختذيل املسلمني وإضعاف شكوهتم -

و﴿ فقال تعاىل:  عُ امَّ مْ سَ فِيكُ تْنَةَ وَ مُ الْفِ ونَكُ بْغُ مْ يَ لَكُ الَ وا خِ عُ ضَ َوْ ألَ بَاالً وَ مْ إِالَّ خَ ادُوكُ ا زَ م مَّ وا فِيكُ جُ رَ مْ لَوْ خَ لِيمٌ  ۗنَ هلَُ ـهُ عَ اللَّ وَ

تْ  ٤٧بِالظَّاملِِنيَ  ا الْفِ وُ تَغَ دِ ابْ رَ أَ لَقَ هَ ظَ قُّ وَ اءَ احلَْ تَّٰى جَ ورَ حَ ُمُ بُوا لَكَ األْ لَّ قَ بْلُ وَ ن قَ ونَ نَةَ مِ هُ ارِ مْ كَ هُ ـهِ وَ رُ اللَّ  ]48: 47[سورة التوبة:  ﴾ مْ

  :االنبهار بالكافرين وقوهتم، واستحقار املسلمني وقدراهتم -

ِ ﴿ فقال تعاىل:  لُوهبِ ينَ يفِ قُ الَّذِ قُولُ املُْنَافِقُونَ وَ مْ إِذْ يَ ءِ دِينُهُ الَ ـٰؤُ رَّ هَ ضٌ غَ رَ كِيمٌ  ۗم مَّ يزٌ حَ زِ ـهَ عَ إِنَّ اللَّ ـهِ فَ ىلَ اللَّ لْ عَ كَّ تَوَ ن يَ مَ  ﴾ وَ

 ]49[سورة األنفال: 

 حماربة الدعوة اإلسالمية، ونرش الفتنة: -

لَ فقال تعاىل: ﴿  الَ وا خِ عُ ضَ َوْ ألَ بَاالً وَ مْ إِالَّ خَ ادُوكُ ا زَ م مَّ وا فِيكُ جُ رَ مْ لَوْ خَ ونَ هلَُ عُ امَّ مْ سَ فِيكُ تْنَةَ وَ مُ الْفِ ونَكُ بْغُ مْ يَ لِيمٌ  ۗكُ ـهُ عَ اللَّ وَ

مْ كَ  .بِالظَّاملِِنيَ  هُ ـهِ وَ رُ اللَّ رَ أَمْ هَ ظَ قُّ وَ اءَ احلَْ تَّٰى جَ ورَ حَ ُمُ بُوا لَكَ األْ لَّ قَ بْلُ وَ ن قَ تْنَةَ مِ ا الْفِ وُ تَغَ دِ ابْ ونَ لَقَ هُ  ]48[سورة التوبة: ﴾  ارِ
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 :عند انتصارهم -ال رىض اهللا  -كذب وطلب رىض املسلمنيال -

نِنيَ فقال تعاىل: ﴿  مِ ؤْ انُوا مُ وهُ إِن كَ ضُ رْ قُّ أَن يُ ولُهُ أَحَ سُ رَ ـهُ وَ اللَّ مْ وَ وكُ ضُ ْ مْ لِريُ ـهِ لَكُ ونَ بِاللَّ ْلِفُ َادِدِ  .حيَ ن حيُ هُ مَ نَّ وا أَ لَمُ عْ ْ يَ أَملَ

أَنَّ لَهُ نَ  ولَهُ فَ سُ رَ ـهَ وَ ا اللَّ ا فِيهَ الِدً نَّمَ خَ هَ ظِيمُ  ۚارَ جَ يُ الْعَ زْ ِ لِكَ اخلْ  ]63[سورة التوبة: ﴾   ذَٰ

 :االستهزاء بآيات اهللا  -

ِمْ ﴿  لُوهبِ م بِامَ يفِ قُ نَبِّئُهُ ةٌ تُ ورَ مْ سُ يْهِ لَ لَ عَ نَزَّ رُ املُْنَافِقُونَ أَن تُ ْذَ ذَ  ۚحيَ ْ ا حتَ جٌ مَّ ْرِ ـهَ خمُ وا إِنَّ اللَّ ئُ زِ تَهْ ونَ قُلِ اسْ ولُنَّ  .رُ مْ لَيَقُ أَلْتَهُ لَئِن سَ وَ

لْعَبُ  نَ وضُ وَ نَّا نَخُ امَ كُ ئُونَ  ۚإِنَّ زِ تَهْ نتُمْ تَسْ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آيَ ـهِ وَ لْ أَبِاللَّ مْ  .قُ نِكُ دَ إِيامَ عْ تُم بَ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ تَذِ عْ ةٍ  ۚالَ تَ ائِفَ ن طَ إِن نَّعْفُ عَ

ةً بِ  ائِفَ بْ طَ ذِّ مْ نُعَ نكُ نيَ مِّ مِ ْرِ انُوا جمُ ُمْ كَ  ]66: 64[سورة التوبة: ﴾  أَهنَّ

 :األمر باملنكر، والنهي عن املعروف -

ن بَعْضٍ فقال تعاىل: ﴿  م مِّ هُ املُْنَافِقَاتُ بَعْضُ ُمْ  ۚاملُْنَافِقُونَ وَ هيَ دِ ونَ أَيْ بِضُ قْ يَ وفِ وَ رُ نِ املَْعْ نَ عَ وْ نْهَ يَ رِ وَ ونَ بِاملُْنكَ رُ أْمُ وا اللَّ  ۚيَ ـهَ نَسُ

مْ  يَهُ نَسِ قُونَ  ۗفَ اسِ مُ الْفَ ا  .إِنَّ املُْنَافِقِنيَ هُ ينَ فِيهَ الِدِ نَّمَ خَ هَ ارَ جَ ارَ نَ فَّ الْكُ املُْنَافِقَاتِ وَ ـهُ املُْنَافِقِنيَ وَ دَ اللَّ عَ مْ  ۚوَ بُهُ سْ يَ حَ مُ  ۚهِ نَهُ لَعَ وَ

ـهُ  يمٌ  ۖاللَّ قِ ابٌ مُّ ذَ مْ عَ هلَُ  ]68: 67[سورة التوبة:  ﴾ وَ

ونجدها مجيعها ظاهرة يف األنظمة احلاكمة لبالدنا، بل أشد وأنكى! وكل هذا من الفساد والظلم والتسلط والبغي 

الوهن والضعف الذي يغري كل عدو  هاوبه تنحل عقدة األمة وروابطها، وتتفسخ عراها ووحدهتا، ويدب في ؛والعدوان

رعاية وونرش ابع الدين واجلهاد، وجتفيف من -ولو فكرياً  -ديد بالفتك باألمة املسلمة. وحماربة كل حماولة للنهوض من ج

 الفسوق والعصيان واالنحالل، وتدمري اإلنسان املسلم، وأرسته وجتارته وحياته.

وقد أد قيادة املنافقني لألمة للفساد يف كل جمال: الفساد السيايس، واالقتصادي، واالجتامعي، واألخالقي، والفكري، 

موها لقمة سائغة لألعداء، بل وظاهروا العدو عىل املسلمني وأخرجوهم من ا األمة من كل طريق، وسلّ والنفيس، فأضعفو

 خلق الفوىض، ومباركة الظلم، وحتول كل طاقات املجتمع حلامية عروش الظاملني.عملوا عىل ديارهم. و
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، "ال"للظلم والبغي  يقول فتخصصوا وأبدعوا وأتقنوا صناعة اخلوف والقهر والرعب يف النفوس حتى ال خيرج من

س وقتاً ليتفكر يف حال أمته، فضالً عن أن بدعوا يف صناعة الفقر والعوز واحلاجة حتى ال جيد أحد من الناوختصصوا وأ

 يشارك يف صناعة التغيري.

هلذه  "األمن القومي"وختصصوا وأبدعوا يف صناعة الفساد، حتى أصبح الصلحاء من الناس يمثلون خطراً عىل 

 .جريمة يعاقب عليها الطغاة والبغاة -بغض النظر عىل توجهاهتم  -نظمة، فمجرد وجود صلحاء األ

وختصصوا وأبدعوا يف صناعة اجلهل، واغتصاب العقول، وتغييب الوعي، وضخوا آالف املاليني من أجل إشغال الناس 

 دينها وحقوقها وحياهتا.عن 

إىل مصاف األمم العاملية، والريادة الدولية فال تكاد جتد شيئاً إال التبعية وأما املجاالت التي هبا تقو الدول، وخترج هبا 

وواشنطن، فهؤالء هم ضامنة العروش، واستقرارها. ذلك  ج، وطلب رىض ويل األمر يف تل أبيباملُذلة، واالحتامء باخلار

وهم  - !عايري الديمقراطيةبل وحتى بال رشعية بامل -ألهنم بال ظهري شعبي وطني حقيقي، وبال رشعية إسالمية، 

من والة األمر يف املنظومة الدولية حتى يستقر حكمهم يف هذا  عية والرىضفال بد من طلب الرشمتسلطون عىل شعوهبم، 

 الظالم اجلربي والقهر املستمر !

ن كثري من النظم ببالدنا املسلمة جيعلنا نتساءل يف حرية، هل لو كان االحتالل االس  -تعامري املبارش وإن الذي حيصل مِ

كان سيرض بمصالح الشعوب، مثلام ترض هذه النظم بشعوهبا،  -ري أدق بيف حقبة ما قبل االستقالل أو زعم االستقالل بتع

وتدمر مقدراهتم، وتستبيح دمائهم؟! أم أن العبيد يتنافسون ويتسابقون أمام أسيادهم ليثبوا هلم أهنم أشد عبودية، وخدمة 

 م أكثر مما يريدون بكل إخالص وإيامن وإحسان، كل ذلك يف مقابل احلفاظ عىل العرش !؟هلم، وأهنم يقدمون هل

*** 

 وبقي أن نقول رؤية فقهاء السالطني حول ما سقناه من حال هذه األنظمة:

فقهاء السالطني يدافعون عن هذه األنظمة بغض النظر عن اجلريمة التي ترتكبها، فهم يف حالة دفاع دائم، واعتذار 

 تمر، وإثبات مؤبد أن هذه األنظمة عىل احلق، وهلا الرشعية اإلسالمية، والديمقراطية وهلا حق السمع والطاعة:مس
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الرشيعة اإلسالمية مطبقة يف مرص ومل  إن"مفتي مرص:  -عىل سبيل املثال  -ففي مسألة التحاكم إىل غري الرشع يقول 

 ...تغب عن الواقع املرصي والعريب واإلسالمي

نني الوضعية يف مرص يف جمملها ال ختتلف عن مقررات الرشيعة اإلسالمية، بل هناك رقابة من املحكمة الدستورية القواو

 للامدة الثانية من الدستور. اً كون القوانني مطابقة للرشيعة وفقالعليا التي هي حريصة عىل أن ت

ا للرشيعة، وأشار مفتي اجلمهورية إىل أن قانون العقوبات كذلك يف جمملة ليس خما ال يف نطاق الفلسفة وال العقوبات لفً

قانون العقوبات املرصي يتنوع ما بني القصاص والعقوبات التعزيرية وهي تعطي فرصة "وعن تطبيق احلدود الرشعية قال 

ا، ، منوها بأن تطبيق احلدود البد فيه من نفي ا"للمرشع والقايض لتطبيق ما يراه مالئامً يف احلالة املعروضة عليه لشبهات متامً

ونحن يف زمان ال نطمئن فيه إىل أن يتم نفي مجيع الشبهات ألهنا أصبحت حميطة بكافة القضايا، ومن الصعب االطمئنان 

 ادة الشهود يف الكثري من القضايا...لشه

األزهر م إىل  1883وسنة  1875وملا رفعت قوانني املحاكم املختلطة وقوانني املحاكم األهلية التي نفذت يف سنة 

إن هذه القوانني ببنودها، إما أن "الرشيف، شكلت جلنة من علامء املذاهب األربعة ملراجعتها، وأعدت تقريراً جاء فيه: 

الجتهاد توافق نصاً يف أحد املذاهب األربعة أو أهنا ال تعارض نصاً فيها، أو أهنا تعترب من قبل املصالح املرسلة التي جيوز ا

ونقر بأن هناك بعض النصوص يف القانون حتتاج إىل تعديل ترشيعي، وما دامت السلطة اس... فيها رعاية ملصالح الن

الترشيعية قائمة ممثلة يف (جملس الشعب) فإن ذلك يعطي مساحة للمرشع أن يوافق النصوص الدينية الداعية إلقامة احلد 

 ]2017/[جملة األزهر " إقامة ذلك.كعقوبة قانونية يوقعها احلاكم أو من ينوب عنه ( السلطة التنفيذية ) يف

 هو تعاون وتبادل مصالح، ودفاع مشرتك. سألة والية الكافرين: يقولون إنامويف م

ويف مسألة حماربة الدعوة اإلسالمية: يقولون إننا نحب اإلسالم، وندافع عنه من كيد وتدبري املنظامت واهليئات اإلرهابية 

 املتطرفة التي تيسء إىل اإلسالم.

قتال أهل اإلسالم وإخراجهم من ديارهم: يقولون إهنم إرهابيون، أو حيمون اإلرهاب، أو إننا نحميهم، ونحافظ ويف 

 عىل مؤسسات الدولة ورشعيتها !!.

وهو  عن الفسقة الفجرة املجرمني . ومن الفقهاء من حيرتف الدجل باسم الدين، ويدافعوهكذا يف كل فعل نفاق أو كفر

ومنهم من يكون خمدوعاً وال يفقه شيئاً عن الواقع السيايس، ويعيش يف هواجس الفتنة، حتى  ب منافق،اذه كيعلم أن

 يسقطوا مجيعاً يف الفتنة، ويفسدون عىل األمة كل حماولة للتحرر من هذا الظلم والفساد.
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د ألعوبة يف يد وجعلوا املؤسسات الدينية جمر ل فقهاء السالطني اإلسالم إىل جمرد خادم للعرش وحامي له،ولقد حوّ 

فجعلوا اإلسالم كاملسيحية يف العرص الروماين جمرد طقوس  احلاكم حيركها كيف يشاء، ويوجه الفتو فيها حيثام رغب !

 وشعائر، تؤيد اإلمرباطور وتباركه أينام ذهب، ومهام فعل ! 

 وإننا نر األمور بصورة عكسية:

عروشهم. وإهنم ال يتولون أعداء أداة حلامية  وجيعلون منهدخالً، فنر أهنم ال يتحاكمون إىل كتاب اهللا، بل يتخذونه 

36Fوإن كان هلم هامش من احلرية واحلركة لضامن استمرارية خدمتهم -األمة، بل هم جمرد خدم هلم 

وإهنم حياربون  - )1(

 اإلسالم ال جمرد حركات إسالمية تنازعهم السلطة.

علو، وال يُعىل عليه.. إسالم السيادة خدمة العرش، بل اإلسالم الذي يَ  وإن اإلسالم الذي نريد ليس اإلسالم الذي هو يف

 ع له خادم وليس العكس.موالنظام والدولة واملجت .واحلضارة والريادة واهلوية والرشيعة

ن إو عىل أهنا أنظمة باغية، -سادها رغم نفاقها وف -ونؤكد يف هذا اجلزء ما أثبتناه سابقاً أننا نتعامل مع هذه األنظمة 

عامل فيها اجلميع معاملة أهل اإلسالم، وما يقع فيها بالدنا ديار إسالم، وليست ديار كفر، وأهلها مسلمون إن شاء اهللا ، يُ

 من فساد وبغي وأفعال كفر ونفاق فإننا نواجهه بالوسائل املكافئة دون احلكم بالردة عىل أحد.

ال ننازع "و "وإن رضب ظهرك"بغاة والطواغيت بحديثي: وأما بخصوص ما يتشدق به فقهاء السالطني للدفاع عن ال

  ."إن رضب ظهرك"و "منازعة أويل األمر"فقد سبق احلديث املفصل عنهام يف مقايل:  "األمر أهله

نقول: إن الرسالة التي تأمر بالعدل واإلحسان، وتنهى عن الفحشاء واملنكر والبغي ال فهنا،  قصريةوإن كان من إضافة 

مع رضب الظهر وأخذ املال، وإن حديث صحيح مسلم الظاملة ملُذلة القاهرة املُستبدة ا بالطاعة ☺أمر رسوهلا يمكن أن يَ 

ب ظ" :هو يف الرمحة  ☺فعل مبني للمجهول وليس هو فعل األمري الذي هو خليفة عن رسول اهللا  :أي "هركوإن رضُ

، ": خباب والعدل وإحقاق احلق، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو عىل نفس سياق حديث تِّ َرَ بَّابِ بْنِ األْ نْ خَ عَ

ولِ اهللاَِّ  سُ ا إِىلَ رَ نَ وْ كَ : شَ الَ دٌ  ☺قَ سِّ تَوَ وَ مُ هُ نَا:  وَ لْ قُ ، فَ بَةِ عْ ةً لَهُ يفِ ظِلِّ الْكَ دَ رْ انَ  "بُ دْ كَ : قَ الَ قَ و لَنَا؟، فَ عُ ُ لَنَا، أَالَ تَدْ
تَنْرصِ أَالَ تَسْ

ىلَ  عُ عَ يُوضَ ارِ فَ ِنْشَ اءُ بِاملْ يُجَ ا، فَ عَلُ فِيهَ يُجْ ، فَ ضِ َرْ رُ لَهُ يفِ األْ فَ يُحْ لُ فَ جُ ذُ الرَّ خَ ؤْ مْ يُ بْلَكُ نْ قَ ،  مَ هِ أْسِ طُ رَ شَ مْ يُ ، وَ ِ نيْ فَ عَلُ نِصْ يُجْ فَ

 َ ا األْ ذَ نَّ هَ اهللاَِّ لَيَتِمَّ ، وَ نْ دِينِهِ لِكَ عَ هُ ذَ دُّ امَ يَصُ ، فَ هِ ظْمِ عَ هِ وَ مِ ا دُونَ حلَْ يدِ مَ دِ اطِ احلَْ شَ اءَ إِىلَ بِأَمْ نْعَ نْ صَ اكِبُ مِ ريَ الرَّ
تَّى يَسِ رُ حَ مْ

                                                           
 والتوسع. ، نتيجة لزيادة وعي الشعوب، أو رغبة يف السيادةاحلقيقي يع املناورة للحصول عىل بعض االستقاللومنهم من يستط )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2015/10/blog-post_8.html
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ال َافُ إِالَّ اهللاََّ، وَ تَ الَ خيَ وْ مَ َ رضْ لُونَ حَ تَعْجِ مْ تَسْ لَكِنَّكُ ، وَ هِ نَمِ ىلَ غَ ئْبَ عَ فهذا احلديث يدعو إىل  ]6943[صحيح البخاري/  "ذِّ

الفتنة واالضطهاد والقهر، وإن كان هذا حصل من كفار  دترك الدين عن التمسك باحلق، والتضحية يف سبيله، وعدم

لتنا، ولكنه يفعل أشد مما فعلت كفار قريش، ويتدنى يف قريش، فامذا سيكون حال من ينتسب إىل بني جلدتنا، ويستقبل قب

أم سيدعو إىل التمسك  بطاعة أمثال هؤالء؟! ☺ة إىل ما دون أخالق أيب جهل ! فهل سيأمر النبي اوالفجور والعد

 ) وإن حلقنا األذ بأخذ املال، وجلد الظهر ؟!☺باحلق، والثبات عليه مع األمري ( اخلليفة عن رسول اهللا 

ر، ويأخذون األموال يف كل األحوال، فهم مستبدون متسلطون وجيلدون الظهبالفعل إىل أن الطغاة والبغاة إضافة 

أخر كام جاء يف أحاديث  -أصحاب سلطان مادي قاهر، وحتامً سيكون التوجيه النبوي  بالفعل ، فهممتجربون عىل األمة

 عدوان.إىل الثبات عىل احلق، ومقاومة الباطل والظلم والبغي وال -

، ورسيان تيار ورياح التغيري اإلجيايب ☺ولقد هننا اهللا سبحانه عن التنازع.. ولكن متى؟ إنه كان بعد طاعة اهللا ورسوله 

شَ النافع الرباين يف املجتمع، فمن ذا الذي ينازع يف مثل هذا احلال؟! فقال تعاىل: ﴿  تَفْ واْ فَ عُ نَازَ الَ تَ ولَهُ وَ سُ رَ واْ اهللاَّ وَ أَطِيعُ لُواْ وَ

ينَ  ابِرِ عَ الصَّ واْ إِنَّ اهللاَّ مَ ُ ربِ اصْ مْ وَ حيُكُ بَ رِ هَ تَذْ  ]46[األنفال : ﴾  وَ

، وغثاء فهذا هو الفشلعصيان اهللا ورسوله ورسيان التغيري السلبي الضار، وشيوع املعايص البواح،  احلال: ما إذا كانأ

، الذي ال يكون فيه النزاع.. الوضع الرباين الصحيحعند إذ جيب إعادة الوضع ة األمة املسلمة، والسيل، وضياع وظيف

 الذي فيه احلق والعدل، والقيام بالقسط والشهادة هللا.

 

 

*** 
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 رضورة الثورة

 

هي السبيل لتحطيم أسوار السجن، والتخلص من السجان،  "الثورة"ولقد دلتنا التجارب التارخيية واملعارصة عىل أن 

حيمي أهدافها،  "حرس ثوري"بد لكل ثورة من قوة حتسم أمرها، وال بد لكل ثورة من  والتحرر من هيمنة األسياد، وال

 وقادهتا، وحيمي رحلتها من االستبداد إىل التحرر، ومن التبعية إىل االستقالل، ومن اإلفساد إىل العدل واحلق.

هادية (العسكرية)، واإلبداعية، وحتى تنجح هذه الثورة ال بد من العمل عىل كل املستويات: الدعوية، والسياسية، واجل

37Fوالتقنية... إلخ.

)1(  

*** 

وإذا كان نحن نتحدث عن ظالم وفساد وإفساد هذه النظم، فال جيب أن ننسى حال بعض طوائف هذه الشعوب، والتي 

 ذا الفساد، والظلم..وبطول االستبداد والقهر، حتولت إىل حالة أشد فساداً من حكمها ! بل وتؤيد ه -ولألسف  -

تابع عليه، وال جتد عنه بديالً ! وال رغبة يف التغيري ! وهذا الصنف من الشعوب هو الذي يتصدر الواجهة تُ وترىض به، و

ولو  -اإلعالمية، والثقافية، والفكرية.. حتى تتعمم رؤيتهم عىل باقي طوائف الشعب، وأما الذين يقاومون هذا الظلم 

 لزم األمر !. ال مانع من قتلهم إنالتهم، و بأبشعم يتم حصارهم، وتغييبهم، واهتامه -فكرياً 

ولقد حكى القرآن الكريم يف أكثر من موضع عن حال هؤالء املستضعفني ( أو التابعني للطغاة والطواغيت ) وهم 

تابع عىل باطل أو ظلم يصب، ويلقي كل فريق باللوم عىل اآلخر يوم احلسابمع طغاهتم بادلون التهمتي ح ! فالذي يرىض ويُ

 -املستضعفني الذين يرفضون هذا الظلم  اأم ."القوم الفاسقني"رشيكاً للطغاة والظاملني، وهؤالء الذين نعتهم القرآن بـ 

تابعون عليه، فهؤالء هم  -ولو قلبياً   بإذن اهللا. "املتقون"وال يرضون به، وال يُ

كلس عقله، وتعود عىل وضع ال يريد أن ت ملجرد أن -وهو يعلم أنه إصالح  -هناك صنف من الناس يرفض اإلصالح و

 .! يعود عليه بالنفع والصالحسيتغري حتى ولو 

                                                           
 .انحرافات يف احلركة اإلسالمية، اضطراب مفهوم اجلهاد والرشيعة من كتاب: الثورة اإلسالميةبحث:  -إن شئت  - راجع )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/1.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/12/blog-post.html
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 "املأل"من الناس، وال عن صنف  "الصنف املُستغفل"وإننا يف صناعة معادلة الثورة والتغيري، ال جيب أن نغفل عن هذا 

ساد، فمثل هؤالء سيكونون ألد األعداء ة بأوضاع الظلم والفيلالذي ترتبط مصاحله االقتصادية واالجتامعية بصورة أص

 ، وصد حماولة إفشاهلم لإلصالح.ألي إصالح أو تغيري حقيقي، وجيب أن يكون يف احلسبان آلية منضبطة للتعامل معهم

كام أننا يف نفس الوقت ال ننظر إىل األمور بصورة سوداوية قامتة.. إنام ننظر إىل الواقع كام هو ونرصد كل حماولة إحياء أو 

فهذا أمر ال جيب إغفاله أو هتوينه أو التقليل منه،  -لسبب ما  -خري أو تغيري، فقد يقع يف النظم احلاكمة يشء من إصالح 

 بل جيب أن نبارك كل إصالح، ونؤيد كل تعاون عىل الرب والتقو، وكل ما فيه نفع للناس وخري هلم.

، أو جذري نتيجة للدعوة أو متغريات عاملية أو ث تغيري بطئكام أن الشعوب ال تبقى أبد الدهر عىل حال واحد، فقد حيد

سائل اتصال أو غريها، ويف مثل هذه احلالة ال جيب أن نظل نردد نفس التوصيفات السابقة، فاحلياة كلها يف حالة و

يف ، والعادل.. لنكن عىل صواب ، ويف كل مرحلة وتوقيت جيب أن يكون لدينا التوصيف الصحيححركية - ديناميكية

هم ففكرنا وحركتنا، ونقدم دعوتنا وثورتنا يف إطارها الصحيح، والقريب من الناس، واملتصالح معهم، والصابر عىل ضع

 وجهالتهم.

 

*** 
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 رشعية املواجهة

 

  .، وإقامة احلق، وإشاعة العدل بني الناس كلهمم هتدف إىل صالح اإلنسان واحلياةإن رسالة اإلسال

يِ يَ إِ قال اهللا تعاىل: ﴿  الْبَغْ رِ وَ املُْنكَ اء وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَاء ذِي الْقُ انِ وَ سَ اإلِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ مْ نَّ اهللاَّ يَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ

ونَ  رُ كَّ  ]90[النحل : ﴾  تَذَ

ا حَ ﴿  إِذَ ا وَ لِهَ انَاتِ إِىلَ أَهْ واْ األَمَ مْ أَن تُؤدُّ كُ رُ أْمُ انَ إِنَّ اهللاَّ يَ م بِهِ إِنَّ اهللاَّ كَ عِظُكُ امَّ يَ
لِ إِنَّ اهللاَّ نِعِ واْ بِالْعَدْ مُ كُ ْ َ النَّاسِ أَن حتَ تُم بَنيْ مْ كَ

رياً  يعاً بَصِ مِ  ]58[النساء : ﴾  سَ

مْ أَوِ ا﴿  كُ سِ ىلَ أَنفُ لَوْ عَ اء هللاِِّ وَ دَ هَ طِ شُ نيَ بِالْقِسْ امِ وَّ واْ قَ ونُ نُواْ كُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ اهللاُّ يَ قَرياً فَ نِيّاً أَوْ فَ نْ غَ بِنيَ إِن يَكُ رَ األَقْ يْنِ وَ الِدَ لْوَ

مَ  انَ بِامَ تَعْ إِنَّ اهللاَّ كَ واْ فَ ضُ رِ واْ أَوْ تُعْ وُ لْ إِن تَ لُواْ وَ دِ  أَن تَعْ وَ واْ اهلَْ تَّبِعُ ِامَ فَالَ تَ ىلَ هبِ بِرياً أَوْ  ]135[النساء : ﴾  لُونَ خَ

ينَ ﴿  ا الَّذِ َ ا أَهيُّ دِ يَ لُواْ اعْ دِ ىلَ أَالَّ تَعْ مٍ عَ وْ نَآنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ الَ جيَ طِ وَ اء بِالْقِسْ دَ هَ نيَ هللاِِّ شُ امِ وَّ واْ قَ ونُ نُواْ كُ  آمَ بُ لِلتَّقْوَ رَ وَ أَقْ لُواْ هُ

لُونَ  مَ بِريٌ بِامَ تَعْ واْ اهللاَّ إِنَّ اهللاَّ خَ قُ اتَّ  ]8[املائدة :  ﴾ وَ

ا يُفسد اإلنسان واحلياة، واإلسالم ال يُعطي الرشعية أبداً ألي ظلم أو فساد أو بغي حتت مم هم والعدوان والظلم والبغي

من الشباب  اً والذين خدعوا كثري -أي مسمى، بل هو حرب عىل كل ظلم وفساد، ولألسف عمل بعض فقهاء السالطني 

د وحتى أصبح وقوع الظلم، ووج !"ميةالرشعية اإلسال"ه عىل رشعنة الظلم، وإعطائه حق احلياة.. بل إعطائ -املسلم 

رك الغضب يف النفوس، وال الغرية يف القلوب.. وأصبح  التوجهات العلامنية أشد رفضاً للظلم  حابأصبعض الفساد ال حيُ

 -واجهة املمة هلم باسم الدين، واعتبار أن نتيجة األفكار املسمومة املُقدّ  توجهات اإلسالمية!والفساد من بعض أصحاب ال

! حتى عشش الظلم  عرتاض عىل باطل أو بغي أو ظلم، هو فتنة عمياء، جيب السكوت التام عنهااالأو  -فكرية  ولو

واألمة اإلسالمية احلقة إنام هي أمة اخلري،  -وال حول وال قوة إال باهللا  -والفساد وأصبحت األمة اإلسالمية عنواناً له 

يد الظامل والباغي، وإرغامه عىل احلق إرغاماً، وهذا الذي جعلها خري أمة  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واألخذ عىل

 أُخرجت للناس.. 



 

83 

 ونسوق هنا مجلة من األحاديث النبوية توضح هذا املعنى:

" : ةَ يَ هِ اآلْ ذِ ونَ هَ ءُ رَ قْ مْ تَ ، إِنَّكُ َا النَّاسُ : أَهيو هُ قَالَ ، أَنَّ يقِ دِّ رٍ الصِّ نْ أَيبِ بَكْ َا ﴿ عَ أَهيُّ نْ  يَ مْ مَ كُ ُّ مْ ال يَرضُ كُ سَ فُ نْ مْ أَ يْكُ لَ نُوا عَ ينَ آمَ الَّذِ

تُمْ  يْ تَدَ ا اهْ لَّ إِذَ ولَ اهللاَِّ  ﴾ ضَ سُ تُ رَ عْ مِ إِينِّ سَ ولُ  ☺وَ قُ مُ  ": يَ هُ عُمَّ كَ أَنْ يَ شَ هِ أَوْ يْ دَ ىلَ يَ وا عَ ذُ أْخُ لَمْ يَ َ فَ ا الظَّاملِ أَوْ ا رَ إِنَّ النَّاسَ إِذَ

 ]2168[جامع الرتمذي/  " نْهُ اهللاَُّ بِعِقَابٍ مِ 

ولُ اهللاَِّ " سُ الَ رَ : قَ الَ ى، قَ وسَ نْ أَيبِ مُ مُ  ": ☺عَ َاهُ طِيئَةِ هنَ مْ بِاخلَْ نْهُ لُ مِ امِ لَ الْعَ مِ ا عَ ائِيلَ إِذَ َ نِي إرسْ نْ بَ مْ مِ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ انَ مَ كَ

آ ، وَ هُ الَسَ ، جَ دِ نَ الْغَ انَ مِ ا كَ إِذَ ا، فَ يرً زِ ي تَعْ بَ النَّاهِ َ ، رضَ مْ نْهُ لِكَ مِ أَ اهللاَُّ ذَ امَّ رَ لَ ، فَ سِ طِيئَةٍ بِاألَمْ ىلَ خَ هُ عَ رَ ْ يَ هُ ملَ أَنَّ ، كَ هُ بَ ارَ شَ هُ وَ لَ كَ

ىلَّ اهللاَُّ عَ  يَمَ صَ رْ ى ابْنِ مَ يسَ عِ ، وَ دَ اوُ مْ دَ بِيِّهِ انِ نَ ىلَ لِسَ مْ عَ نَهُ ، ثُمَّ لَعَ ىلَ بَعْضٍ مْ عَ هِ عْضِ لُوبَ بَ ، ذَ قُ امَ يْهِ انُوا لَ كَ ا، وَ وْ صَ لِكَ بِامَ عَ

دٍ  َمَّ ي نَفْسُ حمُ الَّذِ ، وَ ونَ تَدُ عْ رُ  ☺يَ لَتَأْطُ ، وَ يهِ فِ يِ السَّ دَ ىلَ يَ نَّ عَ ذُ لَتَأْخُ ، وَ رِ نِ املُْنْكَ نَّ عَ وُ لْتَنْهَ ، وَ وفِ رُ نَّ بِاملَْعْ رُ هِ لَتَأْمُ قِّ بِيَدِ ىلَ احلَْ هُ عَ نَّ

بَنَّ اهللاَُّ قُ  ِ ا، أَوْ لَيَرضْ رً مْ أَطْ نَهُ امَ لَعَ مْ كَ نَكُ عَ لْ يَ ، وَ ىلَ بَعْضٍ مْ عَ كُ  ]1163[مشكل اآلثار للطحاوي/  "لُوبَ بَعْضِ

ولُ اهللاَِّ " سُ الَ رَ : قَ الَ و، قَ رٍ مْ بْدِ اهللاَِّ بْنِ عَ نْ عَ تِي  ": ☺عَ أَيْتَ أُمَّ ا رَ َ أَنْ إِذَ َابُ الظَّاملِ عَ  هتَ دِّ وُ دْ تُ قَ ٌ، فَ املِ قُولَ لَهُ أَنْتَ ظَ مْ  تَ نْهُ  " مِ
 ]6745[مسند أمحد/ 

تَعٍ  ": قال ☺عن رسول اهللا  تَعْ َ مُ ريْ هُ غَ قَّ ا حَ عِيفُ فِيهَ ذُ الضَّ أْخُ ةٌ الَ يَ تْ أُمَّ سَ دِّ  ]2426[سنن ابن ماجه/  "الَ قُ

ولُ اهللاَِّ " سُ يْنَا رَ لَ جَ عَ رَ : خَ ، قَالَ ةَ رَ جْ بِ بْنِ عُ عْ نْ كَ :  ☺عَ الَ قَ ، فَ ةٌ عَ نُ تِسْ نَحْ ، إِ  "وَ اءُ رَ ي أُمَ دِ عْ ونُ بَ تَكُ هُ سَ مْ نَّ هُ قَ دَّ نْ صَ مَ

، ِمْ هبِ ذِ قْ  بِكَ دِّ ْ يُصَ نْ ملَ مَ ، وَ ضَ وْ َّ احلَْ يلَ دٍ عَ ارِ لَيْسَ بِوَ ، وَ نْهُ تُ مِ لَسْ نِّي، وَ يْسَ مِ لَ ، فَ مْ هِ لْمِ ىلَ ظُ ُمْ عَ اهنَ أَعَ ىلَ وَ مْ عَ عِنْهُ ْ يُ ملَ ، وَ ِمْ هبِ ذِ مْ بِكَ هُ

نِّ  وَ مِ هُ ، فَ مْ هِ لْمِ ضَ ظُ وْ َّ احلَْ يلَ دٌ عَ ارِ وَ وَ هُ ، وَ نْهُ ا مِ نَ أَ  ]4207/ الصغر[سنن النسائي  "ي، وَ

اءِ  "ويف رواية:  هَ فَ ةِ السُّ ارَ نْ إِمَ اذَكَ اهللاَُّ مِ : "أَعَ الَ اءِ؟ قَ هَ فَ ةُ السُّ ارَ ا إِمَ مَ : وَ الَ الَ  "، قَ يِي، وَ دْ َ ونَ هبِ تَدُ قْ ي الَ يَ ونُونَ بَعْدِ اءُ يَكُ رَ أُمَ

سْ  نَّتِييَ ُمْ تَنُّونَ بِسُ اهنَ أَعَ ، وَ ِمْ هبِ ذِ مْ بِكَ هُ قَ دَّ نْ صَ مَ ،  ، فَ يضِ وْ َّ حَ يلَ وا عَ دُ رِ الَ يَ ، وَ مْ نْهُ تُ مِ لَسْ نِّي، وَ وا مِ أُولَئِكَ لَيْسُ ، فَ مْ هِ لْمِ ىلَ ظُ عَ

أُولَئِكَ مِ  ، فَ مْ هِ لْمِ ىلَ ظُ مْ عَ نْهُ عِ ْ يُ ملَ ، وَ ِمْ هبِ ذِ مْ بِكَ هُ قْ دِّ ْ يُصَ نْ ملَ مَ مُ وَ وْ ةَ الصَّ رَ جْ عْبُ بْنَ عُ ا كَ ، يَ يضِ وْ َّ حَ يلَ وا عَ دُ ِ ريَ سَ ، وَ مْ نْهُ ا مِ نَ أَ نِّي وَ

هُ  ، إِنَّ ةَ رَ جْ عْبُ بْنَ عُ ا كَ انٌ يَ هَ رْ : بُ الَ ، أَوْ قَ انٌ بَ رْ ةُ قُ الَ الصَّ ، وَ طِيئَةَ ئُ اخلَْ طْفِ ةُ تُ قَ دَ الصَّ ، وَ نَّةٌ نْ  جُ بَتَ مِ مٌ نَ نَّةَ حلَْ لُ اجلَْ خُ ،  الَ يَدْ تٍ حْ سُ

هُ فَ  سَ فْ ائِعٌ نَ بَ ا، وَ هَ تِقُ عْ مُ هُ فَ سَ فْ بْتَاعٌ نَ مُ انِ فَ ادِيَ ، النَّاسُ غَ ةَ رَ جْ عْبُ بْنَ عُ ا كَ ، يَ ىلَ بِهِ ا النَّارُ أَوْ هَ وبِقُ  ]14032[مسند أمحد/  "مُ
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نِ النَّبِيِّ " ، عَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ :  ☺عَ الَ هُ قَ نَّ ةِ وَ  "أَ نَ الطَّاعَ جَ مِ رَ نْ خَ ْتَ مَ اتَلَ حتَ نْ قَ مَ ، وَ لِيَّةً اهِ يتَةً جَ اتَ مِ تَ مَ امَ ةَ فَ عَ امَ قَ اجلَْ ارَ فَ

 ، لِيَّةٌ اهِ ةٌ جَ تْلَ قِ تِلَ فَ قُ بَةً فَ صَ ُ عَ نْرصُ بَةٍ أَوْ يَ صَ و إِىلَ عَ عُ بَةٍ أَوْ يَدْ بُ لِعَصَ غْضَ يَّةٍ يَ مِّ ةٍ عِ ايَ ارَ فَ ا وَ هَ بُ بَرَّ ِ تِي يَرضْ ىلَ أُمَّ جَ عَ رَ نْ خَ مَ ا وَ هَ رَ جِ

الَ  ا وَ نِهَ مِ ؤْ نْ مُ ى مِ اشَ تَحَ 38Fيَ

نْهُ )1( تُ مِ لَسْ نِّي وَ يْسَ مِ لَ هُ فَ دَ هْ دٍ عَ هْ ي عَ ي لِذِ فِ الَ يَ  ]1849[صحيح مسلم/  "، وَ

نِ النَّبِيِّ " :  ☺عَ الَ ىلَ سَ  "قَ وا عَ مُ تَهَ مٍ اسْ وْ ثَلِ قَ مَ ا، كَ اقِعِ فِيهَ الْوَ ودِ اهللاَِّ وَ دُ ىلَ حُ ائِمِ عَ ثَلُ الْقَ ا مَ هَ الَ مْ أَعْ هُ عْضُ ابَ بَ أَصَ ينَةٍ فَ فِ

قَ  ، فَ مْ هُ قَ وْ نْ فَ ىلَ مَ وا عَ رُّ نَ املَْاءِ مَ ا مِ وْ تَقَ ا اسْ ا إِذَ لِهَ فَ ينَ يفِ أَسْ انَ الَّذِ كَ ا، فَ هَ لَ فَ مْ أَسْ هُ عْضُ بَ ْ وَ ملَ ا وَ قً رْ يبِنَا خَ نَا يفِ نَصِ قْ رَ ا خَ نَّ الُوا: لَوْ أَ

إِنْ  نَا، فَ قَ وْ نْ فَ ذِ مَ ؤْ ا نُ ِيعً ا مجَ وْ نَجَ ا وَ وْ هيِمْ نَجَ دِ ىلَ أَيْ وا عَ ذُ إِنْ أَخَ ا، وَ ِيعً وا مجَ لَكُ وا هَ ادُ ا أَرَ مَ مْ وَ وهُ كُ ُ رتْ  ]2493[صحيح البخاري/  "يَ

ولَ اهللاَِّ "  سُ ودٍ، أَن رَ عُ سْ بْدِ اهللاَِّ بْنِ مَ نْ عَ :  ☺عَ الَ ، "قَ بْيلِ ةٍ قَ ثَهُ اهللاَُّ يفِ أُمَّ عَ بِيٍّ بَ نْ نَ ا مِ ،  مَ يُّونَ ارِ وَ تِهِ حَ نْ أُمَّ انَ لَهُ مِ إِالَّ كَ

نْ  لُفُ مِ ْ َا ختَ مَّ إِهنَّ هِ، ثُ رِ ونَ بِأَمْ تَدُ قْ يَ نَّتِهِ وَ ونَ بِسُ ذُ أْخُ ابٌ يَ حَ أَصْ لُونَ وَ عَ فْ ا الَ يَ ولُونَ مَ قُ ، يَ لُوفٌ مْ خُ هِ دِ ، بَعْ ونَ رُ مَ ؤْ ا الَ يُ لُونَ مَ عَ فْ يَ ، وَ

هِ فَ  مْ بِيَدِ هُ دَ اهَ نْ جَ مَ اءَ فَ رَ لَيْسَ وَ ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ بِهِ فَ لْ مْ بِقَ هُ دَ اهَ نْ جَ مَ ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ انِهِ فَ مْ بِلِسَ هُ دَ اهَ نْ جَ مَ ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ نَ هُ لِكَ مِ  ذَ

لٍ  دَ رْ بَّةُ خَ ، حَ نِ يامَ  ]52[صحيح مسلم/  "اإلِ
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 الرشعية ملن ؟

 

يَى بْنِ "ذي يقوم بكتاب اهللا، كام جاء يف احلديث الرشيف: للحاكم ال "الرشعية اإلسالمية"اإلسالم يعطي  ْ نْ حيَ عَ

ولَ اهللاَِّ  سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَتْ ، قَ هِ نْ أُمِّ ، عَ ٍ نيْ صَ :  ☺حُ ولُ قُ اعِ يَ دَ وَ ةِ الْ جَّ ْطُبُ يفِ حَ أَطِيعُوا  "خيَ وا وَ عُ مَ اسْ وا اهللاََّ وَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَهيُّ يَ

مْ  يْكُ لَ رَ عَ إِنْ أُمِّ مْ كِتَابَ اهللاَِّ  وَ امَ فِيكُ ا أَقَ عٌ مَ َدَّ ٌّ جمُ
بَيشِ بْدٌ حَ  ]16213[مسند أمحد/  "عَ

ويأمر األمة بأن تتبع هذه القيادة وتطيعها يف املعروف، وال تنازع األمر أهله، وحيذرها أشد احلذر من الطمع يف منصب أو 

، ويعترب منصب احلكم هو أمانة عظيمة الدنيا الزائلمن أجل متاع  السلطة سلطة أو مال أو متاع، فريوح بعضها ينازع

يوم القيامة، فمنصب احلكم ليس هو للرشف  "حرسة وندامة"وخطرية، والويل كل الويل ملن يفرط فيها، فتكون عليه 

 ،وللرياسة والتعاظم عىل الناس، وليس هو لتحصيل األموال، وال توريث احلكم للذرية واألبناء، بل هو أمانة كرب

 جو فيشيع ☺ اهللا رسول عن نيابة وأهدافها الرسالة مقاصد بحمل اخلليفة ليقوم أمته، يف ☺الفة عن رسول اهللا وخ

 وينتصف للمظلوم، ويأخذ عىل يد الظامل، ،أوالً  واألقربني النفس عىل القسط وإقامة والصدق، واألمانة، والعدل، الرمحة،

 وما قام به اخللفاء الراشدون من بعده..  "واقع الرشد"، إنام هي من وهذه ليست أموراً خيالية نقوهلا من وحي اخليال

من جهة، ويأمر أويل األمر كذلك بعدم  الرشعينييأمر األمة بالطاعة يف املعروف، وعدم منازعة أويل األمر  فاإلسالم

والغل " "سد والطمعاحل"وبذلك يغلق باب  واالستبداد الغاشم الظلوم. "امللك العضوض"إتباع سنن كرس وقيرص يف 

 الذي تأيت منه كافة الرشور واآلثام عىل األمم، بل وهيلك احلضارات الكرب كذلك !. "والبغضاء

 أهل سنن ويتبعون ،☺وعندما تنقلب الصورة، ويأيت األمراء الظلمة واملستبدون، الذين خيرجون عن سنة رسول اهللا 

فاإلسالم ينزع عنهم  البواح، والكفر املعايص تظهر.. وفسدونويُ  ويكذبون، ويظلمون، يفعلون، ال ما ويقولون الكتاب،

ع السلطة املستبدة.. باسم اهللا، ابتغاء مرضاة ازعة، ويأمر بمقاومة هذا الظلم، وناحلكم، وخيلع عنهم ربقة الطا "رشعية"

متاع الدنيا الزائل، وال للطمع  اغية بآخر، وليست أبداً للرصاع عىلاهللا، عىل رصاط اهللا، وهذه املنازعة ليست الستبدال ط
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إلعادة األمور إىل وضعها الصحيح دون انتظار جزاء أو  "جهاد يف سبيل اهللا"يف مال، وال الكِرب والغرور برياسة، بل هو 

 شكورا سو ابتغاء وجه اهللا الكريم.

العلم الصادقني العاملني  ويمثلها أهل "األمة بمجموعها"ويف هذه احلالة تعود الرشعية إىل أصحاهبا األصليني وهم 

 البينات، من اهللا أنزل ما يكتمون ال والذين الئم، لومة اهللا يف خيشون ال احلق يقولون الذين ☺املتجردين هللا ورسوله 

 عىل واخلارجة ،☺عن سنة الرسول  "اخلوارج". فالسلطة الظاملة أصبحت هي بالقسط ويشهدون باحلق يقومون والذي

 تبدادها.واس وفسادها بظلمها األمة

ال يعطي الرشعية للفساد، وال يعطي الرشعية للنفاق، وال يعطي الرشعية لالستبداد، وال يعطي  -يقيناً  -فاإلسالم 

 الرشعية للبغي، وال يعطي الرشعية ألفعال الكفر والباطل.

الفئة "صبه فهؤالء هم بطاعته وعدم الطمع يف من ☺فاجلامعة التي خترج عن السلطان العادل الذي أمر اهللا ورسوله 

 ."الباغية

، وتتبع سنن وتستبيح دمائها وثرواهتا وفسادها بظلمها األمة عىل وخترج ،☺والسلطة التي خترج عن سنة رسول اهللا 

 .وتسقط رشعيتها كاملة بام ارتكبته من بغي وإفساد وظلم لألمة كلها "الفئة الباغية"تصبح هي  كرس وقيرص؛

 :الباطل وجفهناك ثالثة أنواع للخر

 ( بخروج فئات باغية تريد احلكم وتطمع فيه ). .خروج عىل احلاكم الرشعي -

، وتصبح . ( بظلمها، واالستبداد هبا، وقهرها، واستباحة دمائها وثرواهتا، وخيانة رسالتهاخروج عىل األمة -

 ). "الفئة الباغية"السلطة احلاكمة هي 

كم عادالً، ولكنه بال سلطة، ويُتالعب به.. والبطانة أو املأل حوله . ( وفيه قد يكون احلاخروج عىل النظام العادل -

، ويف هذه احلالة جيب معاجلة األمر بالوسيلة املناسبة التي حتق احلق، وتفضح حكمهايُفسدون نظام األمة و

أو باحتاد  -إن وجدت  -أو مجاعة العلامء  -إن وجدت  -وتقاوم الباطل، سواء من خالل مؤسسات القضاء 

 لفئات الفاعلة يف األمة لرد هذا العبث بمصري ومقدرات األمة ).ا
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املنوط هبم، واألمانة العظيمة التي حيملوهنا يف تثوير األمة كلها، ودعوهتا  همويُفرتض أن يقوم أهل العلم الصادقني بدور

هلها، وإزاحة السلطة الفاسدة إىل أ "الرشعية"إىل رفض الظلم، وعدم املتابعة عىل الباطل، وعدم االستكانة للبغي، ورد 

تعود حياة الرشد، واحلكم الرشيد إىل  بالوسائل السلمية أوالً، فإن مل تُفلح.. واجهت الواقع بوسائله املكافئة، حتى

ومن هنا تأيت رشعية مقاومة وجهاد البغاة، وتنتقل الرشعية والسلطة لألمة متمثلة يف علامئها،  التوجيه والسلطة مرة ثانية.

عىل  ةعاونغري متة. متعاونة عىل الرب والتقو، الفئات الداعية إىل مقاومة الظلم، وإقامة العدل برؤية واضحة جامع ويف

 اإلثم والعدوان.

وإذ مل يكن هناك أهل العلم الصادقني، أو عدم وجود الفئات الفاعلة يف األمة، نعود إىل اخلطوة السابقة، وهي خطوة 

علم الصادقني، وإنشاء الفئات الفاعلة يف األمة، وإذ مل نجد اآلليات إىل ذلك نعود إىل اخلطوة تكوين وتربية وتأهيل أهل ال

إىل ذلك، واإلسالم بدأ كدعوة، وكل حركة تغيري تبدأ كدعوة وفكرة.. وليس معنى الدعوة هو  "الدعوة"السابقة، وهي 

.. إنام شغل الشباب بثرثرات فارغة، وقضايا تافهةم يُ ث "التصفية والتنقية"عىل طريقة من يزعم  زال عن قضايا األمةاالنع

التحرك يف كافة اخلطوط، واستغالل كافة الفرص املتاحة، وخلق للفرص الغري متاحة، حتى ال تتأزم قضايا األمة املصريية 

  )39F)1.أكثر فأكثر، بل التخفيف من حدهتا وخطورهتا مطلوب يف كل مرحلة، حتى يتم احلل النهائي هلا

مل  إذ االضطراب والفشلستبد بنا وال ي -لنية، واستفرغنا الوسع طاملا أخلصنا ا -بام نصل إليه  مطمئنونراضون وإننا 

هو هللا وحده ال  -يف كل مراحله وأحواله  -فإن هذا العمل  -ال قدر اهللا  - أو مل نر ثامره بعد يف جيلنانحقق مرشوعنا 

ألننا نعرف أن قدر اهللا  ؛، أو نحرق مراحله الالزمةسفهنترصف برعونة أو  رشيك له، وال جيعلنا تأخر النرص والتمكني أن

يميض وفق سنن ال حتايب أحداً، وما هيم املسلم يف هذه احلياة الدنيا، أن جيد يف كتابه يوم القيامة عمل صالح يشفع له عند 

 اهللا.

ا عىل املنهج ياة والنجاح فيها، وعامرهتا وخالفتهوإننا يف مرشوعنا هذا ال نطلب املوت واهلرب من احلياة.. إنام نريد احل

 ف وعده، إنام نحن من نتخلّف عن هديه وسننه.، وال يتخلّ سبحانه التمكني اهللا ناوعد النبوي الراشد، ولقد

*** 

                                                           
 .انحرافات يف احلركة اإلسالميةمن كتاب  "إمهال قضايا األمة املصريية"، وفصل: قراءة قضايا األمة املصريية ةآلي:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/10/blog-post_31.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/12/blog-post.html
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 متى حيصل التغيري عىل مستو األمة؟

الفاسدة الباغية عىل مباركة هذه  كام سبق الذكر.. هناك فئات من األمة تكون أسوأ من حكامها، بل وتعمل األنظمة

وغريهم عمالء وخونة وإرهابيني  "املواطنني الرشفاء"أمكان التوجيه والقيادة، وجعلهم هم يف ا هريالفئات، وتصد

قاً.. ومهام ووخوارج ! حتى يتم تشتيت دعوة احلق، وترسيخ وجود الباطل، ومن رمحة اهللا سبحانه أن جعل الباطل زهُ 

 دمغ.فسيموت ويُ انتفش 

ال بد من الدعوة الصادقة املستمرة إىل اخلري،  -لتتحول إىل حالة أشد بغياً وظلامً  -ومن أجل عدم انتشار الفسق يف األمة 

 والعدل، والرمحة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

الدعاية اخلبيثة، قد يُغبش ومن رمحة اهللا كذلك أن جعل احلق ظاهراً إىل يوم الدين، قد ينحرس يف زاوية، قد تقوم عليه 

 عليه السحرة والفجرة.. لكنه يبقى صامداً ملن يريده، مبذوالً ملن يبحث عنه، قائامً ملن يريد القيام به.

واْ سنة اجتامعية كام قال تعاىل: ﴿  "سنة التغيري"ومن رمحة اهللا أيضاً أن جعل  ُ ريِّ غَ تَّى يُ مٍ حَ وْ ا بِقَ ُ مَ غَريِّ ا إِنَّ اهللاَّ الَ يُ مَ

مْ  هِ سِ فُ مْ   ﴿ ]11[الرعد : ﴾بِأَنْ هِ سِ ا بِأَنفُ واْ مَ ُ غَريِّ تَّى يُ مٍ حَ وْ ىلَ قَ ا عَ هَ مَ ةً أَنْعَ مَ اً نِّعْ ريِّ غَ ْ يَكُ مُ لِكَ بِأَنَّ اهللاَّ ملَ حتى تستمر  ]53[األنفال : ﴾  ذَ

 الدعوة، وتستمر عملية إنقاذ الغافلني، قبل أن حيني موعد احلساب.

يقع بسبب فسق الشعوب، وهي التي بفسقها تصنع الطواغيت وتأهلهم، وختلع عليهم صفات الربوبية ! والتغيري لألسوأ 

جهالً منها وضعفاً، ووهناً.. ولو نظرت لنفسها لعلمت أهنا األقو، وإن الطغاة والطواغيت جمرد أفراد ال قيمة هلم بغري 

 انحاء الشعوب هلم ! 

) املجتمع السلبي 3من هذا النظام. ( املنتفع) املأل 2) نظام باغي فاسد. (1من: (وإن منظومة الفساد يف أي جمتمع تتكون 

 جتاه هذا الفساد والبغي.. 

والتغيري يبدأ باملقاومة، ورفض الظلم، وعدم إعطاءه حق احلياة والرشعية، وإن جوهر قيام األمة املسلمة بعد اإليامن باهللا 

 ، ومن هنا البداية..ي عن املنكرواليوم اآلخر.. هو: األمر باملعروف والنه
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 ولكن.. متى حيصل التغيري عىل مستو األمة؟

 بعضالسياسية والثقافية والرتبوية، وتقول إجابة هذا السؤال عند الفئات الفاعلة يف األمة، والتي تقود مسريهتا الدينية و

ف، واإلخالص هلا، والتضحية يف سبيلها %) من جمموع األمة إذا وصلوا إىل مرحلة االحتاد عىل األهدا5إن ( الدراسات

وادر.. تستطيع أن تنجز مرشوع التغيري، فليس األمر كام يظن البعض أن األمة كلها مطلوب منها أن تكون قادة وعلامء وك

%) كوادر ومستعدون للتضحية.. وباقي األمة تنتظر 4، و(كون كافيةتمن العلامء والقادة %) من األمة 1الصحيح أن (

) وهي العنارص املمتازة من األمة، واآلباء املؤسسني للدولة وأتباعهم  معادلة التغيريلتباركها، فهناك فئة تصنع (  حركتهم،

) ملعادلة التغيري، وهم العنارص الطيبة اخلرية يف األمة.. وهؤالء يكونون أقل من  تستجيب%)، وهناك فئة ( 5وهم  فئة الـ (

تكلسة عىل صورة نمطية، ونظمت حياهتا عىل الوضع الراهن، وال تريد ) تقاوم سلبية %) وهناك فئة ( 50( أي تغيري، ومُ

ملعادلة التغيري والثورة، وهي )  حماربة% ) وهناك فئة (  30إىل  20تغيريه حتى ولو إىل األفضل، وهذه الفئة قد تصل إىل (

 "الفئة الباغية"%).. وهي التي نسميها 5ضاً حوايل (النظام احلاكم والفئة املستفيدة اقتصادياً واجتامعياً منه وهي متثل أي

فس الظلم، وال يعنيها أي يشء سو املحافظة عىل السلطة واملال ات األمة، وتعيش عىل الفساد، وتتنوهي التي ترسق ثرو

 فيام بينها.

ناع التغيري ستواجه فئة الـ (5ونلحظ من هذا التقسيم أن فئة الـ ( ناع البغ5%) من صُ ي والفساد.. وهذا معنى %) من صُ

 مواجهة الواقع بوسائله املكافئة.

  ..يتبني كذلك الفرق بني ( اجلامعة ) وبني ( الفئة )من هنا و

: التي هي عىل أصل االجتامع األول ألمة اإلسالم، والتي خرجت من رحم كتاب رهبا، واتبعته. وهي اجلامعة اجلامعة

 القضايا السياسية واالقتصادية...انيني، األمرين باملعروف والناهني عن املنكر يف التي عىل اجتامع أهل العلم الصادقني الرب

فئات السلبية والظلمة والطغاة ).. وتصبح هذه هي اجلامعة إلخ، واستجابت األمة لدعوهتم. وانحرف عن االستجابة ( ال

ةَ  "املقصود هبا حديث:  قَ بْ لَعَ رِ ا، خَ ً ربْ ةَ شِ عَ امَ الَفَ اجلَْ نْ خَ هِ مَ نُقِ نْ عُ مِ مِ الَ ِسْ  ..]21049[مسند أمحد/  " اإلْ
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قضية األمة املسلمة يف األمر تكلسة التي ظلمت نفسها، وخرجت من أما الطغاة والبغاة، وأما العنارص السلبية املُ 

 باغية. -أو فئات  -فليسوا بجامعة.. إنام فئة  -وإن كثروا  -باملعروف والنهي عن املنكر، فهؤالء 

%) وربام تعدهتا 5إنني أعتقد أن احلركة اإلسالمية بمرص قد وصلت مرحلة الـ (":  -فقط للتوضيح  -االً ولنرضب مث

ميالد مرص من جديد، ولكن فات املوعد، فامت اجلنني يف رحم مرص،  يمكن عندها "حلظة فارقة"كذلك، وكانت هناك 

، ولعل هذا األمر "أمراض احلركة اإلسالمية"يف ذلك هو وأخرج من الرش والفساد ما ال يعلم مداه إال اهللا.. وإن السبب 

، حتى تستفيد األجيال "انحرافات يف احلركة اإلسالمية"كتاب  -والفضل من اهللا  -من أهم الدوافع التي جعلتني أكتب 

 ."القادمة من األخطاء الكارثية التي حصلت، والتي حاول الكثريون دفنها وإخفائها بإلقاء اللوم عىل العدو

 -بل الفرص  -وإننا نقول هذا الكالم، ونرضب هذا املثال حتى نعرف أن مفاتيح النرص كانت بني أيدينا، وأن الفرصة 

ما بأنفسنا  نغريكانت سانحة، حتى ال نقع يف اليأس والقنوط، أو نظن أن األمر بات مستحيالً، كال.. واهللا، إننا بمجرد أن 

 اض داخلية، حتامً سيتغري ما بواقعنا، بل مع الفضل والزيادة والكرم من اهللا سبحانه.من أفكار باطلة، وموازين خمتلة، وأمر

يعطي لكل جيل من هذه األمة فرصة للتمكني، ومليالدها من جديد.. ونحن الذين نخطأ يف  - سبحانه -وأحسب أن اهللا 

كذلك حتى يأيت اجليل الذي يستفيد من  رؤية معادلة التغيري، أو يصيب أنفسنا من البغي والظلم ما يمنع النرص، وسنظل

ع هلذه األمة نصنفسه، حتى ي ، ومنتبه ألمراضجتارب املايض، ويعزم العزم، ويميض يف الطريق، وهو منتبه لقطاع الطرق

 ها اهللا.. خري أمة أخرجت للناس.داهبا من فساد، وبغي، واستبداد.. لتكون كام أر جمدها من جديد، ويُطهرها مما أملَ 

 

 

*** 
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 أثناء مواجهة الفئة الباغية ت واملحاذيرابوالث

 

 -ت هذه األمراض ننا بحاجة إىل عالجها أوالً، وقد فصلّ هذا األمر أن نؤكد عىل أمراضنا الذاتية، وإال بد قبل ذكر 

 "النصافأهل العدل واحلق وا"ننا بحاجة أن نكون أوالً من وإ "انحرافات يف احلركة اإلسالمية"يف كتاب:  -بفضل اهللا 

إلخالص والتجرد هللا سبحانه، عىل أخالق الرشد والعدل وا جيب أن نكون حتى ال نكون عىل أخالق البغاة والطغاة ! بل

ورد بغي الباغي، واعتداء  "رد عدوان الظاملني، وال عدوان إال عىل الظاملني"رشعية مواجهة الفئة الباغية تتلخص يف  وإن

  املعتدي فحسب.

النجاح  ومأالتاملوقف، ورسعة املتغريات الواقعية، وتركيبة التوازن السيايس، وخصوصية كل جتربة،  مع مراعاة تقدير

 والفشل.. 

ال بد من رضيبة.. وإن  -يف كل األحوال  -وإنه  ت فاتورة الدماء والتضحيات،لّ ونؤكد عىل أنه كلام ارتفع الوعي، كلام قَ 

ومراجعة  -وخسارة عىل مستو الدين والدنيا هلي أشد فداحة،  لعبوديةوا رضيبة الذل، والفساد، والبغي، واالستبداد

40Fرسيعة ألرقام الفساد املفزعة واخلسائر يف الدماء واألموال لكافية لبيان ذلك

وإن رضيبة احلرية والكرامة والعدل   - )1(

أداة لألمانة، وحفظ  كذلك صلوهي يف األ.. واحلق هلي أقل تكلفة، وأسعد لإلنسان يف دنياه، وأصلح له يف دينه وعمله

  للكرامة، واحرتام لإلنسانية، واحرتام لتضحيات السابقني.

فتظن كل رضيبة لإلصالح مفسدة ورش جيب اهلرب منه،  "هاجس وهوس الفتنة"وهناك مجاعة من الناس تعيش 

منهم أهنم يدفعون املفاسد،  ظناً  -أال يف الفتنة سقطوا !  -ويفضلون بقاءهم يف الظلم والعبودية عىل العدل والتحرر 

قدم عىل جلب املصالح... إلخ مما خيدرون به أنفسهم، وأتباعهم.. وهيربون به من تكاليف  ويقولون: دفع املفاسد مُ

 .والقلب واللسان ي ال بد فيها من جهاد اليداملواجهة والت

                                                           
رهتا » فاتورة«تقديرات حول حجم فتختلف ال "نشري فقط إىل فاتورة الفساد يف الدول العربية:  )1( املنطقة العربية ملكافحة «الفساد التي تسددها الدول العربية سنويا؛ إذ قدَّ

مليار  400و 300بني » البنك الدويل«برتيليون دوالر، وهو ما يعادل ثلث الدخل القومي العريب خالل النصف الثاين من القرن العرشين، فيام تراوحت تقديرات » الفساد

مليارات  6% من املواطنني العرب يضطرون إىل دفع رشاو ملسئولني حكوميني. وحسب املنظمة نفسها، فإن مرص خترس 36أن » منظمة النزاهة العاملية«، كام كشفت ياً سنو

 .ماليني املرىض والضعفاء يزمليون عريب حتت خط الفقر، هذا ع 100بينام يعيش  "دوالر سنويا بسبب الفساد احلكومي.
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التفكري عىل أساس جمرد الدفاع عن النفس وإنه يف حال رد عدوان الظاملني بالقوة، ال يعني فقط الدفاع عن أنفسنا، ف 

ألصحاب مرشوع التغيري، فبكل تأكيد لن تسمح األنظمة الباغية بوجود قوة ما تقاومها.. إنام  "اإلبادة اجلامعية"يعني 

م وأخذ زمام املبادرة، يف رسعة السيطرة عىل األمور، قبل أن تتفاقوالتمكن منها، عليها،  "االنتصار"التفكري عىل أساس 

األزمات، وتدخل التحالفات الدولية واإلقليمية لنرصة البغي والفساد لتحافظ عىل مصاحلها السياسية واالقتصادية 

 واألمنية.. كل هذه األشياء ال بد أن تكون واضحة يف رؤية أصحاب مرشوع التغيري والثورة.

يف  -، وهي مرحلة بالغة احلساسية واخلطورة، إذ بعد مرشوع التغيري والثورة "املرحلة االنتقالية"كام جيب االنتباه إىل 

غي املستبد، يكون تكون أسوأ حاالً من النظام القديم ! وجيب االنتباه إىل طبيعة القياس هنا. فالنظام القديم البا -الغالب 

ومتشابكة املصالح، عالقاته السياسية واالقتصادية واالجتامعية ممتدة ومرتاكبة،  ةوشبك -أو شبه مستقر  - نظاماً مستقراً 

فالناس يف  وكذلك العالقات اإلقليمية والدولية.. وحياول أن يعطي للناس الفتات الذي به تصمت األمعاء اجلائعة !

األنظمة الباغية واملستبدة والظاملة تستطيع أن تكيف أمور حياهتا، قد تكون هناك فرتات عصيبة جداً، لكنها تؤثر السالمة، 

 تغيري.. وينقطع األمل يف أي 

هتزأ وتسخر من  قد جتعل الناس وعند قيام مرشوع التغيري والثورة فإن املرحلة االنتقالية بعدها تكون مرحلة اضطراب،

أفضل حاالً من احلرية والعدل واحلق !  -وفق رؤيتها اآلنية املحدودة  -مرشوع التغيري، وحتن إىل النظام القديم ! وجتده 

فيجب عدم إطالق  ،ديم مستقر، وقادر عىل موائمة ظروفه، وبني نظام وليد يف يومه األولوذلك ألهنا تقيس بني نظام ق

وجيب التفرقة  الوعود الرسيعة الرباقة بل جيب توطني الناس عىل رحلة طويلة، نحاول اختصارها قدر الوسع والطاقة..

ة، وقوية، وحكيمة، وبني القيادات التي تصلح بني القيادة التي جتيد إدارة املرحلة االنتقالية، والتي جيب أن تكون حازم

 لوضع مستقر وراسخ لكنها ال تصلح للمرحلة االنتقالية.

 "ملرحلة االنتقاليةا"وجيب عىل أصحاب مرشوع التغيري رسعة التمكن من القوة قبل أي وعود، ورسعة السيطرة عىل 

سد حاجات الناس املعيشية العمل عىل و -دخل دويل حادة أو ت انقساماتأو  فقد تؤدي إىل حروب أهلية  -اقمها ومنع تف

جنباً إىل جنب.. وعند بدء مرحلة البناء جيب أن ال  اس اليومية جيب أن يسريافالتمكن من القوة، وسد حاجات النرسيعاً.. 

نع ر، وال نقو يكون عىل شفا االهنيانبني فوق الركام، بل نبني عىل أسس قوية ومتينة وحمكمة، حتى ال ينهار ما نبنيه أ

 واحلق الضعيف ال يتبناه أحد. باملكاسب اهلشة والضعيفة.

*** 
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 ومن الثوابت واملحاذير أثناء مواجهة الفئة الباغية:

 أوالً: ال للتكفري.. وال للقتال عىل الردة.

سوغ الرئيس إذ أهنا امل -خاصة قضية مانعي الزكاة  -وقد أفردنا مساحة واسعة من هذا البحث يف معاجلة هذه القضية 

أن كل منتسب لإلسالم،  -والفضل من اهللا  -لكثري من التنظيامت اجلهادية يف قتاهلم األنظمة عىل الردة، وقد أثبتنا 

قتال قتال أهل البغي عند وجود أسبابه، واالطمئنان إىل   نجاحه وإصالحه. مأالتويستقبل قبلة املسلمني يُ

ادي، وأفسدت املرشوع السيايس، والدعوي كذلك، فهي السالح النووي وقضية التكفري أفسدت كثرياً من العمل اجله

 الذي يُفجر أي جهاد من داخله، ويُفرق الصفوف، ويشتت اجلهود.

ال ينشغلون بقضية التكفري، أو االستجابة العاطفية الغري مدروسة.. إنام ينشغلون  وأصحاب مرشوع التغيري والثورة

 ات املواجهة لتحقيق النرص املطلوب.بسؤال النهضة، وبتطوير وسائل وآلي

بارك دعاو التكفري، وتنفخ فيها ألهنا تستخدمها يف االغتيال اإلعالمي والسيايس ألصحاب  واألنظمة الباغية تُ

يف عقول الشباب،  "صناعة التكفري"مرشوعات التغيري، بل إن هذه األنظمة من خالل االعتقاالت والسجون تتعمد 

ن حتى املصاحف، ومتزيق بل مقدس، كل من والسخرية وامللة، والدين ☺سب اهللا ورسوله  عندما يتعمد املحققون  جيُ

وتصبح قضية تكفري هؤالء املجرمني قضية عقيدة من أصل  التكفري، أحكام إطالق يف شك أي جيد وال الشباب، جنون

 فهو كافر مثلهم ! اً يودالدين، وعليها أصل الوالء والرباء، ومن يتوقف يف تكفريهم، أو حتى يضع عليه ق

بعد إطالق أحكام التكفري والردة.. يسحبون احلكم عىل الوزرات، ثم األنظمة، ثم احلكومات، ثم باقي مؤسسات و

 تكفري من يُصدر بطاقة اهلوية أو األمر إىل الدولة، ثم املؤيد هلم من املجتمع، ثم الساكت عنهم من املجتمع، حتى يصل هبم

 والعاطفي كيد الشيطاين الذي يستهدف تدمري اإلنسان، وتدمري عقله، وفقدانه توازنه النفيسجواز السفر، وهذا ال

عود شخصية مضطربة منبوذة مغرتبة حائرة تائهة، تعيش هاربة مطاردة منعزلة ال تفكر سو يف االنتقام والفكري، حتى ت

 واملوت يف سبيل ذلك.

 أي مرشوع تغيريي يف هذه األمة بإذن اهللا. من أهم عوامل نحاجهذا  التكفري بابلذا كان غلق 

*** 
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 ال للقتال ملجرد القتالثانياً: 

نحن ال نشتهي القتل، بل هو كره لنا.. ونبتغي السلم ما استطعنا إىل ذلك سبيالً، وال نقاتل ملجرد القتال، وال نقاتل لغاية 

ارش ضد مرشوع التغيري والثورة عندما يكتمل، بل إننا القتال بل هو جمرد رضورة قصو ال نلجأ إليها إال عند العدوان املب

يكون حرسها ورجاهلا يف كل مكان قد آمنوا بذلك املرشوع، وسعوا إىل التغيري  "ثورة ناعمة سلمية"إذا استطعنا القيام بـ 

ؤسساهتا األمنية فإن م -ما حيصل يف بالدنا التي ال متلك سيادة حقيقية غالباً وهذا  -السلمي فنعام هي.. وإذ مل يكن 

واجليوش تستبيح دماء الشعوب، وتفتك هبم يف وحشية أشد من وحشية املحتل األجنبي ! وعندها ال بد من مكافئة الواقع 

فة ومقبولة، -كام سبق البيان  -بوسائله املكافئة  ويكون االستعداد فيها بلغ  وال بد أن يكون هذا القتال يف صورة مرشّ

واملواجهة ليست يف أطراف الدولة والتمكن، وتكون الرؤية السياسية والواقعية واضحة بدقة.. درجة مظنة حتقيق النرص 

رسعة السيطرة عىل مقاليد األمور يف أقرص وقت ممكن، حتى ال ترتفع مع واملناطق النائية فيها، بل يف مركزها وقلبها، 

)  ...إلخة، اسرتاتيجية، تكتيكي، مفصلية، عامةوحتديد نوع املواجهة ( جزئية فاتورة التضحيات عىل مجيع اجلوانب..

مع وضع خطط احرتافية لذلك، القرارات،  اختاذوعدم التذبذب والرتدد عند ووضعها السيايس والعسكري والشعبي، 

، ومواجهة الدساس مع االعتامد عىل الذات أو انجراراً مع تطور األحداث دون إعداد وهتيئة، وليس عمالً ارجتالياً،

والتمسك بزمام املبادرة يف كل منعطف سيايس  ..، واحلفاظ عىل وعي اجلامهري من اخلداعباستباقية وحنكة مراتواملؤا

، حتت قيادة موحدةمن خمتلف االجتاهات  وتوسيع دائرة احللفاء -حتميه القوة  -والتمسك بخط سيايس صحيح  وحركي،

ووضع آليات ملنع النزاع واالنقسام احلركي  ؛لتغيريلتجنب العزلة وااللتفاف حول مرشوع ا وأهداف مشرتكة عامة

ي ريضمن التأييد الشعبي واجلامه بعد حتقيق النرص، والعمل عىل متانة اجلبهة الداخلية فكرياً وسلوكياً و أثناء والفكري

 .واحلذر من خسارته أو التهاون يف خماطبته باللغة الصحيحة القريبة منهم

النتزاع النرص الكامل، واحلذر من السالم املزيف،  وعزهلم سياسياً وشعبياً..والعمل عىل إضعاف جبهة الفسدة 

  واملفاوضات اخلداعة، واملصاحلة الكاذبة.. فقد تنترص يف ساحة املعركة، وتُقتل يف ساحة السياسة والتفاوض!.

احلل "املفاوضات باسم املنترص إىل طاولة  استدراجفعند بوادر النرص هترع أنظمة الفاسد واألنظمة العميلة عىل 

واإلصالح املؤسيس... إلخ من املصطلحات التي ال خيتلف عىل صحتها أحداً، ولكنه يكون فخاً، لكسب  "السيايس

لسحق  االلتفافالشعبي حول مرشوع التغيري والثورة، ولكسب الوقت إلعادة  االلتفافرشعية للفساد والبغي، ولسحب 

 اوعدم العزلة السياسية، وبني أفخاخ م "الرشعية السياسية"بني التمسك بـ  أصحاب مرشوع التغيري، فيجب التفرقة
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. والذي فيه وعود كاذبة باإلصالح، أو اإلرجاف بالعجز عن يسمى احلل السيايس من املجرمني والفسدة والطغاة.

 مواجهتهم... إلخ.

خالفني طاملا مل حيملوا السالح، ويبتعد حتى امل املعتدي فقط، ويتحاشى كل مسامل، بل يتجنب -هذا القتال  - واجهوي

 التفجريات العشوائية التي يسقط فيها الضحايا واألبرياء، أو يستهدف دور العبادةاألعامل االنتقامية، و هذا القتال عن

، أو يستهدف "العمليات االستشهادية"، أو يعتدي عىل املخالفني يف الدين واملذهب، أو يستخدم ما يسمى واألسواق

ت املعتدين.. فكل هذه الصور مرفوضة رشعاً وسياسة. ومتى انتهت علة القتال وهي العدوان، توقف القتال، عائال

 فالقتال للدفاع عن مرشوع التغيري والثورة متى وقع عليه عدوان مبارش بالقوة املادية.

*** 

 مسلحة ملليشيا: ال للتحول ثالثاً 

نفسه الطائفة املنصورة من جيعل  "أيديولوجية متعصبة"تحول إىل حالة العسكرية أو التنظيم املسلح الذي ي املليشيا

 نبوذاً من املجتمع، ينزل من خمبأهوينعزل عن املجتمع واألمة، وال يؤمن إال بمبدأ القوة، ثم يعيش مطارداً يف اجلبال، م

زله، وجتعله جمرد عصابة جمرمة.. عسكرية، ثم يعود إىل كهفه، أو تطارده السلطات العسكرية وتنفرد به، وتع لينفذ عملية

 كل هذه الصور مرفوضة، وقد أثبتت عدم فعاليتها ونجاحها عىل مدار التاريخ..

وإن ما نراه من صور ناجحة هي املقاومة العامة الشعبية، واحلرس الثوري، والثورات التي حتميها قوة خملصة هلا، وتكون 

 مهام بلغ جرمهم، وبدعهم، ومذاهبهم. ل البغيعىل قتال أه -كام قررنا سابقاً  -صورة القتال 

شاركة إما باملشاركة املادية الفعلية أو باملشاركة القلبية املعنوية، فاملعركة معركة أمة، والنجاح نجاح هلا، وال بد أن تكون مُ 

 ويقاتل من أجلها. وجياهدفال بد من وجود األمة التي حتتضن الثورة، وحتتض من يقاوم 

 مفتاح نجاح العمل الثوري املسلح. هي "الرشعية"و

فالفرق بني مدين حيمل سالح، ورشطي حيمل سالح هو رشعية الرشطي يف محل السالح للدفاع عن وطنه وأمته من 

الثورة  تعىل حقوقها وثروهتا، وقام كري إىل جمرد حمارب لألمة، ومعتدٍ حتول الرشطي والعس ناملجرمني واملعتدين، فإ

رشعيته وأصبح الرشطي هو املجرم، واملدين الذي حيمل السالح ليسرتد حقوق أمته، وحيافظ  ، فقد فقدَ اجلامعة العامة عليه

وفقدان هذه الرشعية  .الطغاة والطواغيت، سيصبح هو صاحب الرشعية يف محل السالح، واستخدام القوة من عىل ثورته
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منبوذة، ومن ثم يعني فقدان الثورة وسائل محايتها مما  مليشياأو  "عصابة مسلحة"أو حماولة سلبها، يعني التحول إىل جمرد 

 يعرضها للثورات املضادة، واالنقالب إىل حالة أسوأ.. 

 "قبوله"وعىل  "رشعيته"فأهم مقوم من مقومات العمل املسلح يف املقاومة ويف تكوين احلرس الثوري هو احلفاظ عىل 

عية جيب تفكيكه فوراً، والبحث عن بدائل وصور ومسميات ل املسلح الرشمفقد الع نمن األمة ومباركتها له.. فإ

.وال يعني ذلك التخيل عن املبدأ أو التويل يوم الزحف أو بيع القضية، ولكن يعني املرونة ورسعة التعاطي مع أخر .

هنضة األمة،  متغريات الواقع، فكام قلنا نحن ال نريد املوت فحسب، نحن نريد احلياة والنجاح يف مرشوع التغيري، وحتقيق

 .وبناء دولة جديدة تُعرب عن رسالة اإلسالم من خالل آباء مؤسسني هلا، ويعملون عىل بناء نظامها من جديد

فاملحور النفيس لرواد التغيري ال بد أن يكون فيه: اإليامن بالنرص ، واخلربة الفنية، واملشورة السياسية احلكيمة والراشدة 

 واملتشوقة للتغيري.

ذكر أخالقيات هذا العمل املسلح، والتزام ضوابطه، وأخالقيته، وعدم التعايل عند محل السالح، وامتالك وجيب أن نت

وعدم ظلمهم، وعدم قهرهم عىل مذهب أو والثأر منهم، القوة، وعدم البغي عىل الناس والتسلط عليهم واالستبداد هبم، 

41Fاً من كان.وعدم االعتداء عىل أي مسامل كائن فهذه فتنة القوة !! يشء،

)1(  

*** 

 : عدم إثارة اللغط حول املحاكم الرشعيةرابعاً 

إىل إدارة األماكن  االنزالقبعض التنظيامت اجلهادية جتعل إقامة املحاكم الرشعية مسألة مفصلية يف حركتهم، وحتاول 

أثبتت التجارب التارخيية  التي حتت سيطرهتا ! وربام إن مل تفعل ذلك فقدت رونقها وفقدت الدعم املادي واملعنوي.. وقد

 فشل وخطورة هذا التوجه.

نا يف مرشوع التغيري ال نستهدف إقامة املحاكم وتغيري وضعها احلايل إن ختطي املراحل أو حرقها قد يدمر كل يشء.. وإن

ملعتدية القضاء عىل القوة ا :رجنا أحد عن حدود نطاقه وعمله، وهومن أول خطوة.. كال، إن هدفنا واضح وحمدد ولن خيُ 

حيمي حقوقها وحيمي  "درع لألمة"التي تقف يف وجه الثورة والتغيري، وأي عمل مسلح وأي جماهد وظيفته فقط هو 

 ثورهتا.

                                                           
 .عقيدتنا اجلهاديةبحث:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2017/05/blog-post_16.html
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من األمور التنظيمية، فهذه ليست مهمته، وليس هذا وقتها.. فاملسؤول عنها بعد قيام  هاوأما املحاكم الرشعية وغري

الذي  اهلواة أو صغار طالب العلم ضقه والقانون واملؤسسات الدينية.. وليس بعاملنشودة هم أهل الف ةالدولة الراشد

فيجب أن تكون املحكمة الرشعية اإلسالمية نموذجاً  !! ينصب نفسه قاضياً ويظن أن حكم الرشيعة قد قام بمنصبه هذا

42Fعاملياً يف احلزم والرمحة واإلدارة والدقة واإلحاطة بمستجدات العرص

وقتاً طويالً وسجاالً بني العلامء  وهذا يستلزم )1(

 ولسنا نرغب يف التغيري يف رضبة واحدة، بل بالتدريج الذي تستوعبه األمة، وال ترده أو تنكره. ،والفقهاء

ولسنا كذلك بمتعجلني يف إدارة الوظائف، بل نحن نريد اسرتداد الدولة وسلطاهنا وحتريرها من سلطة البغي املحلية، 

شعر الناس أننا وال نُ  ،أو مسميات فارغة ية.. وهي رحلة طويلة، ال نلتفت عنها بأمور ثانوية شكليةوهيمنة العدو العامل

يف كل مكان  "القوي األمني"، وسنطردهم من وظائفهم، بل العكس هو الصحيح.. إنام نحاول أن نضع أماكنهمسنأخذ 

 مهام كان خمالفاً لنا، بل ورافضاً حلركتنا.

*** 

 لة االجتامعية: عدم العزخامساً 

ملجرد حركة مترد أو اعتداء من خارجني  تكون عمالً اجتامعياً عاماً، وإال حتولجيب أن ت -والقوة التي حتميها  - الثورة

عن النظام.. واألنظمة الباغية والطغاة حياولون دوماً عزل أي حركة تغيري عن املجتمع، وإقامة حواجز وعقبات وأكاذيب 

مما ما تنعزل حركة التغيري بنفسها عن املجتمع، وتستجيب ملسوغات ذلك، وهذا تى ينبذها، وأحياناً بينها وبني املجتمع، ح

 يكتب عليها املوت.

، وال بعيدة عنه.. وإذا لدعوة داخل املجتمع ال منعزلةإن حركة التغيري تبدأ بالدعوة، وال بد أن تستمر وتعيش هذه ا

 .وآماله، فهي يف ذات الوقت حمصنة من أفكار املجتمع اهلابطة، وسلبيته الفرديةكانت هي يف قلب املجتمع، متفاعلة بآالمه 

جيب أن خيرتق كافة رشائح وفئات املجتمع، داخل مؤسسات الدولة، وخارجها.. يف  -أو الثوري  -والفكري التغيريي 

بني الشباب والنساء، ال بد أن ترسي  املنظامت العسكرية واملدنية، يف الطبقات الغنية والفقرية.. بني العلامء ومن دوهنم،

يف قلب كل مسلم.. بال تنازع وال بغي وال طمع مكان، ومتيض رحيها  كل روح التغيري والتحرر ومحل رسالة اإلسالم يف

وال حسد وال كرب. وال بد من إدراك كل وسيلة لنرش هذه الروح يف األمة. وتكوين اجلبهات واألنصار واألحباء يف كل 

 مكان.
*** 

                                                           
 .املحكمة اإلسالمية -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/05/blog-post_15.html
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 : عدم العزلة اإلعالميةسادساً 

عزلة يف ظل ثورة االتصاالت احلديثة، ويف ظل اهليمنة العاملية عليها.. تعمد أنظمة البغي، وأنظمة االحتالل العاملية عىل 

هتدد عروش الطغاة والطواغيت، وتشعل عليهم حرباً إعالمية ترصد  -وكل ثورة ولو فكرية  -أصحاب كل دعوة تغيري 

 املاليني من الدوالرات الغتصاب وعي اجلامهري، وتشويه دعوة احلق !فيها مئات 

حماولة عزهلا إعالمياً، ومن ثم  -أو ال تقاوم  -وأحياناً كذلك ال تعبأ بعض حركات التغيري بصورهتا اإلعالمية، وتقبل 

 عدائها !يتوىل احلديث عنها، وعن أخبارها أ

سنن التأثري اإلعالمي، والتغري اللحظي والرسيع يف أدوات التأثري  إىلركات التغيري ال تلتفت كثرياً كام أن بعض ح

حد يف الدعوة واإلعالم يف صورة اإلسلوب اخلطايب بنفس نربة الصوت، والكلامت، اوالتوجيه، فنجدهم عىل نمط و

 والوعيد ! وهذا ليس فقط مما يعزهلم إعالمياً، بل ويُسهل تصنيفهم، ومن ثم اإلساءة العامة.

، وكلمتها عالية، ولدهيا من اخلطط والبدائل يف حال احلصار، اً ات التغيري الناجحة جيب أن يظل صوهتا مسموعوحرك

 تستطيع أن تظل حمافظة عىل وجودها اإلعالمي هيا من أدوات التأثري املتنوعة ما، ولدوبث الشائعات والكذب والتشويه

 .وعىل مصداقيتها واحرتافها

*** 

 السياسية: عدم العزلة سابعاً 

: عزل حركات التغيري عن العمل السيايس بدعاو الطهارة والنقاء والتحريم األولتعمد أنظمة البغي عىل أمرين.. 

: عىل إدخاهلم العمل السيايس ضمن رشوطهم ويف احلدود التي يسمحون هبا، ليستخدموهنم يف املشاركة لثاينالرشعي. وا

 من يزعم الصالح هلم. بانضاممالرشعية ألنظمة البغي  يف إثم الفساد ال مقاومته، ويف ظل إعطاء

وجيب أن تنفك العزلة السياسية عىل كال اجلانبني، فال معنى لثورة بال مرشوع سيايس، وال يوجد مرشوع سيايس بال 

 اللعبة السياسية، وفهم مواطن القوة والضعف يف النظام السيايس، ووضع اخلطط قواعدخربة بالعمل السيايس، وفهم 

يستلزم اخرتاق كافة مؤسسات الدولة، وهو حتدي كبري نسأل اهللا أن  ذاكيفية إصالحه أو بناءه من جديد، وهواآلليات ل

 ل عليهم هذه املهمة العظيمة.يُسهّ  ..يوفق أهل احلق إلجياد سبيالً رشداً ال غلو فيه، وال إفراط فيه
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ل نظافة تغسل وسخ األنظمة وتعطيها الرشعية، هذا يف ال يسمح أصحاب مرشوع التغيري أن يكونوا عام ومن جانب آخر

 اجلانب التحضريي للثورة.

والدولية هلا، وتفرض نفسها رسيعاً  واإلقليميةالسياسية املحلية  "الرشعية"أما بعد الثورة فال بد للثورة أن ترسع بإجياد 

والرشاكات السياسية واالقتصادية، بال تعاون  لتصبح أمراً واقعاً ال يمكن جتاوزه، وتسارع لبناء التحالفات والصداقات

 عىل اإلثم والعدوان.

ومن يقدم لنا بادرة خري صادقة، أو تعاون أمني، أو حتى وقف عىل احلياد.. فإننا نقابل كل ذلك بأفضل منه، وأكرم منه، 

 وات وال نحزب الناس علينا.اوال نفتعل مشكالت وال نثري عد

 يف مرشوع التغيري، ويف خطوة بناء املرشوع السيايس والنظام السيايس للثورة.وهذا كله جيب أن يكون واضحاً 

*** 

 : ال لالنعزال عن األمةثامناً 

العلامء والكوادر والرواد، ويف نفس ، ويقودها عىل فكر األمة، وطموحها وأحالمها حركة التغيري ال بد أن تكون متقدمة

 -، لتكون هي القاطرة التي جتر األمة إىل طريق الرشد أيضاً  ملتصقة هبا تكوناألمة،  متقدمة عىلفيه تكون الذي  الوقت

يجب أن تظل متقدمة، أما إذا تقدمت عىل األمة وانفصلت عنها، فلم يصبح لوجودها يشء يفيد األمة، ف -بإذن اهللا 

 وملتصقة باألمة..

عينها.. إنام هي حركة رشد، تدور مع وال جيب يف حركات التغيري االنتصار ألشخاص أو مذاهب أو أفكار أو شيوخ ب

احلق حيث دار، وتصطلح مع كل داعية للخري، وتشارك كل متعاون عىل الرب والتقو. فال هي تقدم نفسها بديالً عن 

ويف  .يعود هلذه األمة ذكرها، وريادهتاالعلامء، وال بديالً عن غريهم.. إنام حركة تضحي هي، وتتحمل هي املخاطر ل

 -وإن كان خمالفاً  -إنام هي تأخذ من كل عامل ومفكر   ،أو املتعصب غيري ال تتعمد الفكر املذهبي أو احلزيبخطاب حركة الت

ما يفيد يف حركة التغيري وتربزه، لتظهر حركة التغيري بال أيديولوجيا حزبية إنام رسالة عامة، ودعوة شاملة، ومتصاحلة، 

عربة عن آالمها، وآماهلا..غري متعصبة لطرف عىل حساب آخر، فتظل حركة الو مع حماولة ضم  تغيري ملتصقة باألمة، ومُ

  كافة العلامء من كافة االجتاهات واملذاهب إليها، ودعوة األمة والعلامء لاللتفاف حول املقاومة واجلهاد.

نُو ﴿ فال بد من املواجهة اجلامعية، ألهنا قضية عامة.. كام قال تعاىل: ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ واْ يَ رُ بَاتٍ أَوِ انفِ واْ ثُ رُ انفِ مْ فَ كُ رَ ذْ واْ حِ ذُ اْ خُ

ِيعاً   وتفادي أي حماوالت للعزلة، وأي حماوالت لالنفصال عن األمة. ]71[النساء :  ﴾ مجَ
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ال بد من تفكيكها، وإعادة بنائها من جديد، وفق روح فوإذا حصل وأن انفصلت حركة التغيري عن األمة ألي سبب،  

نا كثرياً، وليست هي هدفنا، وليس عليها الوالء والرباء.. فأي  أن املسميات والكيانات ال تعنيؤكد عىلورؤية جديدة، ون

.. جيب تفكيكه واحلفاظ عىل ما تبقى أو مادياً  ليحقق مرشوع التغيري وال يؤدي وظيفته، أو يتم حرقه معنوياً  ننشئهكيان 

نات جديدة، وال تكون هذه املرونة إال عندما نتحرر متاماً من التعصب منه، إلعادة تدويره مرة ثانية وثالثة وعارشة يف كيا

وسائل لتحقيق الغاية الكرب بتحرير  جمرد للشيخ واجلامعة واحلزب، فالوالء لإلسالم، واألمة املسلمة، وما دون ذلك

 األمة، وإعالء كلمة اإلسالم من جديد.

*** 

 السياسية عدميةال للتاسعاً: 

ليس فيه أبيض وأسود، وحق خالص، وباطل  -يف كافة األزمنة واألمكنة  -( وعامل السياسة )  القضايا السياسية

 تتغري بتغري الفواعل السياسية، والظروف اإلقليمية والدولية. "تفاعلية -ديناميكية "خالص.. وليس فيه ديمومة، بل هناك 

 "يشرتط"أعطى) األموال للمرشكني.. ومل محاية) مرشك، و(تفاوض) مع مرشك، و( -يف (جوار  ☺لقد دخل النبي 

عليهم أن يكون عىل دينه حتى يدخل يف محاية مرشك، أو يتفاوض، أو يتألف القلوب. وكل هذا مما تقتضيه الظروف 

بلغ كام  واألحوال، ولكنه يف نفس الوقت مل هيادن يف دعوته ورسالته.. فالدعوة والرسالة ال بد أن تكون تامة خالصة، تُ

األمور السياسية فهي حسب معطيات الواقع وظروفه.. وحسب وجود وإمكانية حتصيل خري اخلريين، ودفع رش هي. أما 

 الرشين.

فالرسالة الدعوية جيب أن تكون عىل صورهتا املثالية أو  "احلركة السياسية"كـ  "الرسالة الدعوية"نخطأ حينام نظن أن 

 حيقق من اخلري للوجود اإلسالمي. أما املواقف السياسية فحسب ما ،☺عىل سرية النبي 

ول اهلو والتعصب والغلو  فيجب  "الفكر السيايس الرشيد"إىل قضية برامجاتية، مما يفسد علينا  "املواقف السياسية"حيُ

أن نتخلص من حظوظ النفس وحظوظ احلزب والطائفة، لتكون مواقفنا السياسية متجرد وخالصة لصالح املرشوع 

 والوجود اإلسالمي.

 يصح أن نقول إن اجلميع عىل نفس املستو من العداء.. فيجب أن نُميز بميزان دقيق جداً، خاصة يف القضايا فال

فال جيب أن السياسية، وال نشرتط أن يكون من يدعمنا عىل نفس مواقفنا، وإيامننا، واعتقادنا، فهذا ال حيدث يف الغالب. 

 ية احلركية والسياسية.نُفكر بصورة مثالية، تؤدي يف النهاية إىل العدم
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ويف نفس الوقت ال نسمح ملن يدعمنا أن خيرتق مرشوعنا أو حيولنا عن أهدافنا، أو يُدس إلينا ما يناقض ما قمنا من أجل 

43Fحتقيقه،

ويميض  "الثورة اإلسالمية"فهذا التوازن الدقيق هو ما جيب أن يرتبى عليه اجليل املسلم.. الذي حيمل شعلة  )1(

 مة ذات سيادة وريادة وهوية وحضارة.لبناء دولة مسل

*** 

 ال لرشعنة الباطل والبغي والظلمعارشاً: 

ها يصإن مرشوع التغيري والثورة يستهدف القضاء عىل الفساد والباطل والبغي والظلم، وحترير األمة من هذا األرس، وختل

 النبي حذرنا كام ظلم، أي عىل "نتابع وال نرىض"من هذه النكبات.. وإننا يف مجيع مراحل هذا املرشوع وهذه الثورة ال 

44Fالرشيف احلديث يف ☺

ن يقف بجانبنا، وال نرىض بباطل يف وإننا يف أي ممارسة أو حتالف ال نربر لظلم أو خطأ مَ  ،)2(

ن فيه.. كال، فأصالة الرسالة اإلسالمية تأبى االزدواجية يف املعايري، وتأبى أ أو االجتامعي مكان ملجرد وجودنا السيايس

، وتأبى أن ترىض بالظلم حتى عىل أعد أعدائنا، فهذه األصالة هي رس "مصالح شخصية"يتحول العمل هلا، إىل جمرد 

 الظلم، وال العدوان. متيز وبريق وعظمة اإلسالم.. الذي ال يعرف املحاباة، وال

ل املصلحة واملفسدة هي تنا. وجيب أن تظاوجيب أن تظل هذه األصالة حارضة يف فكرنا، ويف سلوكنا، ويف مرشوع

 ليست لذواتنا ومصلحتنا الشخصية أو احلزبية.ولرسالة اإلسالم ومرشوعه ودعوته، 

 .وإننا نتعاون عىل الرب والتقو متى وجدنا لذلك سبيال، وال نرىض وال نتعاون عىل اإلثم والعدوان

بدون تدخل خارجي، أو إمالءات  ألصحاب مرشوع التغيري والثورةأن يكون  -يف كل األحوال  -وال بد للقرار 

أصحاب مصالح، أو رشوط  ملن يدعمنا.. بل جيب أن يظل القرار حراً، نابعاً من مصلحة املرشوع العامة، ومصلحة األمة 

 كلها.

 

*** 

                                                           
 جيداً، وإعالء مصلحة اإلسالم واملسلمني قبل كل يشء. فيجب احلذر واالنتباه  أو للكيد يف اخلصوم.. مرشوطاً، أو الخرتاق الصفوف، عىل أن كثري من الدعم يكون )1(

ولَ اهللاَِّ  )2( سُ ، أَنّ رَ ةَ لَمَ نْ أُمِّ سَ الَ  ☺عَ نْ  " :قَ مَ ئَ وَ رِ فَ بَ رَ نْ عَ مَ ، فَ ونَ نْكِرُ تُ فُونَ وَ رِ تَعْ اءُ فَ رَ ونُ أُمَ تَكُ لِمَ سَ رَ سَ كَ نْ نْ أَ لَكِنْ مَ عَ وَ ابَ تَ ، وَ َ
يضِ الُوا:رَ ا  ، قَ : الَ مَ الَ ، قَ مْ هُ اتِلُ قَ الَ نُ فَ أَ

ا وْ لَّ  ]1855[صحيح مسلم/ "صَ
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 نعم لبناء القوةحادي عرش: 

اء هذه القوة بالوسائل املناسبة ال بد ألي مرشوع تغيري وثورة من قوة حتميه، وقوة ترد عدوان املعتدي عليه، وال بد من بن

بنى يف الدول بعد بناء اإلنسان 45Fللعرص والتحديات واإلمكانيات، وأول ما يُ

ما حيمي الثورة هو هو اجلهاز األمني، وأول  )1(

وهو الذي يساعد يف  -التي هي خلف السرتُ الكثيفة للواقع السيايس املجهول  -اجلهاز األمني.. وبنك املعلومات الدقيقة 

ستخبارايت، والعسكري، وبناء قوة ناعمة، قة، ومن ثم بناء اجلهاز االختاذ القرارات الصحيحة بناء عىل معلومات دقيا

46F، وابتكارية...إلخوخشنة، وذكية، وتقنية

تكون داعمة حلراك األمة يف حلظة التحرك والثورة، وحامية لكوادرها  ،)2(

 ورجاهلا.

*** 

 عارضة الشكليةال للمثاين عرش: 

 :.. فهناكعارضة أنواع، وجيب أن نحدد يف أهيا نعمل، ويف أهيا نخطط، ونستثمرامل

وميالد جديد.. وهذه املعارضة تعني أن يكون  وراية تستهدف بناء الدولة هبوية جديدة، ومرشوع جديد، :معارضة كلية

هذه الدولة وميالدها حتتضن كافة  هلا اآلباء املؤسسني هلا، وتأيت هذه الدولة من خالل الثورات يف الغالب، وبعد قيام

التوجهات السياسية ( املحافظة، والوسط، واإلصالحية.. إلخ ) ولكن اجلميع يعمل حتت مظلة الدولة، وفكر آباءها 

وهذه املعارضة تستهدف القيم الروحية واملادية معاً  املؤسسني وال يستطيع أحد أن يقفز عىل ثوابتها التي قامت عليها،

 قيم السابقة.لتحل حمل ال

التغيري "ال تسقط هذه الدولة إال بثورة أخر تستهدف هوية الدولة ويكون هلا راية ومرشوع جديد.. هذا ما يسمى و

، وأغلب الدول تقوم عىل الثورات، ويظل اآلباء املؤسسني واملفكرين هم أصل الدولة.. فاملنظرين للدولة "اجلذري

عدة التي ينطلق منها العمل السيايس والربملاين واالقتصادي. وجيب أن نكون هم القا نوالذي قاتلوا من أجلها يصبحو

  واضحني فيام نريد.

                                                           
 .البناء يف الدولة املسلمة :مقال -إن شئت  -راجع  )1(

 ."انحرافات يف احلركة اإلسالمية": اضطراب مفهوم اجلهاد، من كتاب: فصل  -إن شئت  - راجع )2(

http://ommaty1401.blogspot.com/2014/11/blog-post_5.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/12/blog-post.html
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احلايل، وتعمل عىل التنافس عىل إطارها  وضمن قائمةمظلة الدولة الضمن : وهي املعارضة التي تعمل املعارضة الضمنية

 ها ال تستهدف األصل الذي قامت عليه الدولة، وال ولكن -كام يف الدول الغربية  -السلطة، ومقابلة األفكار األخر

وهذه املعارضة غالباً ما تتعرض ملشكالت الناس املادية احلياتية دون احلديث عن  -بل وال تستطيع  -تسعى إىل تغيريه 

حل ، وتقدم نفسها عىل أهنا البديل السيايس الناجع والقادر عىل ة روحيةيأفكار أو قيم أو أخالق أو مرشوعات قيم

 املشكالت، وهبا حيصل التداول السلمي للسلطة بعد أن تكون الدولة مستقرة عىل املبادئ التي قامت عىل أسسها أول مرة.

والظاملة، وتكون جمرد شكل كالزم من لوازم : وهي املعارضة التي تعمل حتت مظلة الدولة الباغية املعارضة الشكلية

، سو بعض الصداع لألنظمة الباغية، وتكون درجة تأثريها حمكوم وال تؤدي أي دور يذكر "العرس الديمقراطي"

رية الديمقراطية، وحياول النظام الدويل أن يكون له سيطرة عىل النظام بالنظام الدويل الذي يأمر الدول الباغية ببعض احل

ة الفساد واإلفساد، وهناك وعىل املعارضة معاً لضامن اهليمنة الكلية، وهناك املعارضة الصادقة التي حتاول إبطاء وتري

 معارضة تصنعها أو تشرتهيا األنظمة خلداع الشعوب.

: وهي املعارضة التي تكون جزءاً من مرشوع كبري، يستهدف اخرتاق بنية الفساد، وبنية مؤسساته.. املعارضة اجلزئية

مام مرشوع التغيري، وهذه للقضاء عليه عن علم ودراية دقيقة واعية بحجمه وشبكة عالقاته، ويستهدف فتح الفرص أ

صاب بنفس املرض، وتُفتن فتغرق يف الفساد، وال عاصم إال اإلخالص تُ  جيعلها املعارضة تسري وسط أوباء وأمراض قد

واملراقبة الدقيقة ملرشوع التغيري، وعدم االستبداد بالرأي، وعدم تربير أي خطأ، واملحاسبة الرسيعة  ،والتجرد هللا سبحانه

و هتاون، وإصدار القرارات بصورة مؤسساتية، ووضع اخلطط البديلة إلنجاح مرشوع االخرتاق، أو فتح عىل أي تقصري أ

 الفرص ملرشوع التغيري.

من الظاملني، أي معارضة سلبية.. وخطورة هذه  "السخرية": وهي املعارضة التي يكون غاية عملها هو اهلزليةاملعارضة 

م، ومرشوع التغيري إىل جمرد مرسحية هزلية ضد الطغاة، فهذا يستنزف اجلهود، املعارضة أن يتحول العمل من أجل اإلسال

وليس  ويضيع األعامر، وإن كان له دور إجيايب يف إيقاظ الوعي عن طريق سحر الكوميديا.. ولكنه بالطبع ليس كل يشء.

47Fاملطلوب هو جمرد السخرية، إنام مقاومة الباطل، واألخذ عىل يد الظامل.

)1(  

                                                           
 .ةفخ املعارض:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2017/05/blog-post_20.html
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بمعنى  دولة هبوية وراية ومرشوع جديد، أووتأسيس  "التغيري اجلذري"مرشوع التغيري والثورة يستهدف  وأحسب أن

وأعامه  "فتنة امللك"داد حالة الرشد التي كانت عليها أمة اإلسالم ودولته بعد اختطافها ممن غرق يف وحل أدق اسرت

نء من أجل احلفاظ عىل ما رسقيشحتى استباح كل  "احلسد والطمع"  !. منها ن استعبدوهاألمة، ومَ  وه مِ

*** 

 ال لدعاو املهداويةثالث عرش: 

مثلت قضية ظهور املهدي واملالحم وأحداث النهاية حموراً خطرياً يف بعض مرشوعات التغيري والثورات.. وأدت إىل 

ة كونية، سيتحقق فيها كوارث حركية وفكرية، فالبعض يربط مرشوع تغيريه بأحداث النهاية، ويظن نفسه يف حالة قدري

وعندما متيض األحداث  "الرؤية امللحمية"حتامً ستميض وفق يظن أن األحداث النرص بطريقة سحرية غامضة األسباب، و

 حتدث صدمة هائلة، ينهار معها مرشوع التغيري والتضحيات.. "السنن اإلهلية"وفق 

ة حضارية إما يف أنه يعيش يف دوروينظر إىل نفسه وواقعه وإن املسلم يميض يف عامل الشهادة، ويف طريق السنن اإلهلية، 

استضعاف أو تدافع أو متكني أو تداخل بني هذه املراحل، ويميض حيقق السنن اإلهلية، دون انتظار معجزة أو التعويل عىل 

قيام الساعة، ال بية حتى أحداث النهاية، فكل هذا من مكر وخداع النفس والشيطان لإلنسان، واملسلم يميض يف حركة إجيا

48Fبحسن البالء، وحسن العمل ابتغاء مرضاة اهللا، وحسن التوكل عليه. يعبأ إال

)1(  

*** 

 احلياد يف مجيع القضايا اخلارجيةرابع عرش: 

و جهاداً ، وهلو حتدياً من أكرب التحدياتإن الثورة عىل هذا الواقع يف ظل عاملة الباغي املحيل، وطغيان املحتل األجنبي.. هل

ت يف كل مكان، فإننا ال وتشتت وتيه، وتعصف هبا املشكال ترشذمأعظم اجلهاد، وإذا كانت أمة اإلسالم يف حالة من 

قدرات أي جيل.. إنام نحن نستهدف  عن نستهدف التغيري الكيل العاملي دفعة واحدة، فهذا أمر ال يستطيعه أحد، وخارج

ن ثم فنحن لن نزعم أننا سنحرر العامل، أو سنعالج كافة قضايا نستهدف إصالح بالدنا أوالً، وم "مشكالتنا الداخلية"

األمة املصريية.. كال، بل نلزم احلياد يف مجيع القضايا اخلارجية، وليس هذا تفلتاً من املسؤولية، أو إنكاراً آلالم إخواننا، 

تَ ﴿ وقد قال اهللا تعاىل:  ولكنه إدراكاً ملد قدراتنا، ولواقعنا السيايس، إِنِ اسْ مٍ وَ وْ ىلَ قَ ُ إِالَّ عَ مُ النَّرصْ يْكُ لَ عَ ينِ فَ مْ يفِ الدِّ وكُ ُ نرصَ

يثَاقٌ  م مِّ يْنَهُ بَ مْ وَ يْنَكُ كام أننا ال نطلق التهديدات الفارغة ضد الدول العظمى، أو نحاول نقل املعركة داخلها  ]72[األنفال : ﴾ بَ
                                                           

 .فتح القسطنطينية واملالحمبحث:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2017/04/blog-post.html
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وال حيقق أهداف حترير األمة أو إقامة  ليق بالعقالء !عبث ال ياألسلوب عن طريق تفجري حمطة قطار أو سوق جتاري فهذا 

. كام أثبت الواقع التارخيي فشله، فليس هذا أسلوب نقل املعركة تدمري للطاقات، وهدر للتضحيات. ، بل هواحلق والعدل

 إىل داخل الدول العظمى.
49F

)1( 

نا العميل الدقيق، وفق آليات صارمة، وليس إن حركتنا وثورتنا ومرشوع التغيري ال بد وأن يكون عىل قدر قدراتنا وختطيط

، وفق خطط تكتيكية مرشوع يسري يف طريق رشدأو جمرد انتقام أو رد فعل غري مدروس، وضمن  جمرد أحالم، أو أوهام

 .ومرحلية واسرتاتيجية

*** 

 : ال لأليديولوجياخامس عرش

ال سيام إذا كانت هذه احلركة باسم اإلسالم  -صالح إحركة أي األيديولوجيا أو التعصب لفكرة من أخطر األشياء عىل 

رج أجيال من  -اإلسالم رسالة أو تدعو إىل  فتحول العمل السيايس أليديولوجيا حزبية يقيض عىل العمل السيايس وخيُ

ج أجياالً من  رّ املتعصبني للحزب ولرجاله، وحتول العمل املسلح إىل أيديولوجيا قتالية يقيض عىل العمل اجلهادي وخيُ

قتال ملجرد القتال وأفكاره املتعصبني للتنظيم وجيا يقيض عىل عدالتها وروحها وأهدافها ، وحتول الثورة إىل أيديولويُ

وحيوهلا إىل صورة أخر من صور البغي، فالتعصب يقتل الرسالة، ويُرشعن للبغي والظلم، فتصبح الثورة استبدال 

 لطاغية بطاغية آخر !.

نشأ التعصب، والتعصب ينشأ سوف تُ  اإليديولوجياالروح اجلامعة ال األيديولوجيا ألن  وال بد أن تبقى الرسالة هي

 احلسد، واحلسد ينشأ البغي؛ فنعود إىل الظلم والعدوان مرة ثانية.

كل نشاط، ويشمل كل فكرة، وحيتوي كل طاقة.. بال تعصب، وبال أحادية،  أما الرسالة فهي اإلطار اجلامع الذي يضم

فالرسالة  من حيقق مقاصد الرسالة، وغايتها فهو القائد. وكل ما حيقق مقاصد الرسالة فهو وسيلة ال غاية. وبال نقصان..

  )50F)2.فئاتفراد أو أ، والقضية قضية أمة، واملعركة معركة أمة.. وليس جمرد قضية فئاتختاطب أمة، واأليديولوجيا ختاطب 

الرسايل، والروح الرسالية املحبة لكل مسلم، واخلادمة لكل  وجيب أن يكون مرشوع التغيري والثورة يف إطار العمل

 إنسان، واحلاملة للرمحة لكل حي، والقائمة بالقسط والعدل واحلق، والباغية للخري يف كل مكان.

*** 
                                                           

 .جتربةمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(
 ؟األمة.. ما هيمقال:  -إن شئت  -راجع  )2(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
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هذا ما انتهى إليه علمي، وما رصدته وتعلمته من التجارب التارخيية والواقعية، وقد حاولت يف هذه السطور أن أخرج 

أن تساعد يف هنضة هذه األمة، وعز اإلسالم واملسلمني.. فإذا كان من خري  - سبحانه -ؤية متوازنة وشاملة، أسأل اهللا بر

فمن نفيس والشيطان، وأعوذ باهللا من رش نفيس ورش  -والعياذ باهللا  -وفتح فمن اهللا سبحانه وتعاىل، وإن كان غري ذلك 

له إال هو احلي القيوم، وأتوب إليه.. وصىل اهللا وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وآله الشيطان، وأستغفر اهللا العظيم الذي ال إ

 وصحبه وسلم تسليامً كثرياً، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

 

 

*** 
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