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فااتحة كتاب الخلفاة

بسم الله الرحمن الرحيم

ُلللَك ّنلليِّ َجاِع ِإ َقللاَل  ُهّن  َتّم َأ َفالل ِلَمللاٍت  َك ِب ّبُه  ِهيَم َر ْبَرا ِإ َلى  َت ْب ِذ ا ِإ َو  }
َوِمن َقاَل  ًا  ِإَمام ّناِس  ِلل

ِلِميَن } ( البقرة :  ّظا ِديِ ال ْه َع َناُل  َي َقاَل لَ  ِتيِّ  ّي  ) .? {124ُذّر
ُنوُا ِذيَن آَم ّل ّلُه ا َد ال َع َو

َكَمللا َلْرِض  ِفالليِّ ا ُهْم  ّن َف ِل َتْخ َيْسلل َل ِلَحاِت  ُلللوُا الّصللا َعِم َو ُكللْم  ِمن
َنّن ّك ُيَم َل َو ِهْم  ِل ْب َق ِذيَن ِمن  ّل َلَف ا َتْخ اْس

ًا َأْمنلل ِهْم  ِفا ْوُ ِد َخلل ْعلل َب ُهم ّمْن  ّن َل ّد َب ُي َل َو ُهْم  َل َتَضى  ِذيِ اْر ّل ُهُم ا َن ِدي ُهْم  َل
ِبيِّ ُكوَُن  ِر ُيْش ِنيِّ لَ  َن ُدو ُب ْع َي

ُقوَُن } ( النللوُر : َفاِسلل ُهللُم ال ِئللَك  َل ْو ُأ َفا ِلَك  َذ َد  ْع َب َفَر  َك َوَمن  ًا  ْيئ َش
55. ( 

ْعللٍض َب َق  ْوُ َفالل ُكْم  ْعَض َب َع  َفا َوَر َلْرِض  ِئَف ا ُكْم َخل َل َع ِذيِ َج ّل َوُ ا ُه َو  }
ّنلُه ِإ َو َقلاِب  ِع ُع ال ِري ّبلَك َسلل ِإّن َر ُكْم  َتللا ِفالليِّ َمللا آ ُكْم  َوُ ُل ْب َي ّل َدَرَجاٍت 

ُفوٌُر ّرِحيٌم } ( النعام :  َغ  ) .165َل
هدانا الكتاب الحق ، والنظر فاليِّ تاريلخ الخللق إللى العتبلار

بخلفاة الشعوُب
بعضها لبعض ، وما فايها من حق مشللروع وتللراث مغصللوُب ،

وإلى ما للرب تعالى
َكم والسنن الجتماعيللة ، والحكللام والسللنن فايِّ ذلك من الِح

الشرعية ، ومن العهد
بالمامة العامة لبعض المرسلين ، والوُعد بالستخلفا وإرث

الرض لعباده



الصالحين .
ومللن تلللك السللنن العامللة : ابتلءا بعللض الشللعوُب ببعللض ،

ليظهر أيها أقوُم
وأقرب إلى العدل والحلق ، فايكللوُن حجلة لله عللى الخللق ؛

ولينتقم من الظالمين ، تارة
بأمثالهم من المفسللدين ، وتللارة بأضللدادهم مللن المصلللحين

وتكوُن عاقبة التنازع
للمتقين ، فاالمتقوُن هم الذين يتقوُن بلاب الخيبللة والفشللل ،

ويسيرون على سنن الله
الشللرعية والكوُنيللة فالليِّ العمللل ، والصللالحوُن هللم الللذين

يجتنبوُن الفساد ، ويسلكوُن
َوُجَ من أمر العباد . ّوُُموُن ما اع َق سبيل الرشاد ، وي

عهللد الللله تعللالى بالمامللة العامللة لنللبيه وخليللله إبراهيللم ،
وللعادلين من ذريته غير

] ، فاوُعد بها قللوُم موُسللى مللن بنلليِّ إسللرائيل ،1الظالمين [
وقوُم محمد من بنيِّ إسماعيل ،

ِذيَن ّللل َلللى ا َع ّنُمللّن  َأن  ُد  ِريلل ُن َو قال تعللالى فالليِّ الوُعللد الول { 
َلْرِض ِفايِّ ا ُفوُا  ِع ُتْض اْس

ِثيَن } ( القصص :  ِر َوُا ُهُم ال َل َع َنْج َو ِئّمًة  َأ ُهْم  َل َع َنْج  ) وقال فاي5َِّو
َنا ْث ْوَر َأ َو الوُفااءا به : { 

ِتلليِّ َل َها ا َب ِر َغا َوَم َلْرِض  َق ا ِر ُفوَُن َمَشا َع َتْض ُيْس ُنوُا  َكا ِذيَن  ّل ْوَُم ا َق ال
ِلَمُت َك َتّمْت  َو َها  ِفاي َنا  ْك َباَر

َبُروا } ( العللرافا : ِبَمللا َصلل ِئيَل  ِإْسللَرا ِنيِّ  َب َلى  َع َنى  ّبَك الُحْس َر
 ) الية ، وقال137

ُللوُا َعِم َو ُكلْم  ُنلوُا ِمن ِذيَن آَم ّلل ُه ا ّل َد ال َعل َو فايِّ الوُعد الثلانيِّ : { 
ِفايِّ ُهْم  ّن َف ِل َتْخ َيْس َل ِلَحاِت  الّصا

ُهللُم َن ِدي ُهللْم  َل َنللّن  ّك ُيَم َل َو ِهللْم  ِل ْب َق ِذيَن ِمللن  ّل َلَف ا َتْخ َكَما اْس َلْرِض  ا
ُهْم } ( النوُر : َل َتَضى  ِذيِ اْر ّل ا

 ) إلخ ، وقد صدق الله هذه المة وعده ووفاللى لهللا ، كمللا55
وفاى لمن قبلها ، ثم



سلبها جل ما أعطاها ، كما عاقب بللذلك سللوُاها ، إذ نقضللت
عهدها كما نقضوُا ،

وفاسقت عن أمر ربها كما فاسقوُا ، واغترت بنسللبها وبكتابهللا
كما اغتروا ، وإنما ناط

تعالى إرث الرض بإقامة الحق والعدل ، وبالصلحا والصلللحا
لموُر الخلق ،

واسللتثنى مللن نيللل عهللده الظللالمين ، وتوُعللد بسلللبه مللن
الفاسقين ، وكان الوُاجب عليها

أن تعتبر بذلك فاتثوُب إلى رشدها ، وتتوُب إلى ربها ، عسللى
أن يرحمها ويتم

لخرها ما أنجز من عهده لولها ، ولكنها لما تفعللل ، وعسللى
أن تفعل .

إن المريلللض الجاهلللل بمرضللله ل يصللليب نجاًحلللا ، وإن داءا
المسلمين ودواءاه

َنّزل ، ولكنهم حرموُا على أنفسهم العلم ّين فايِّ كتابهم الُم َب ُم
والعمل به ، استغناءا

عنهمللا بفقلله المقلللدين وكتبهللم ، ويمكللن العلللم بهمللا ممللا
أرشدهم إليه الكتاب من السير فايِّ

الرض للنظللر فالليِّ أمللوُر المللم والعتبللار بسللنن الللله فالليِّ
الخلق ، ولكنهم قلما كانوُا

يسيرون ، وإذا ساروا فاقلما ينظرون ويعتبرون .
السلم هداية روحية وسياسة اجتماعية مدنية ، أكمل الله به

دين النبياءا وما أقام
عليه نظام الجتماع البشريِ من سنن الرتقاءا .

ًعللا ، فاأما الهداية الدينية المحضة فاقد جاءا بها تامة أصلللً وفار
وفارًضا ونفلً ،

ولما طرأ الضعف على المسلللمين جهلللوُا هللذا الصللل ، فاغل
بعضهم فايِّ الدين ، فازاد

فاللليِّ أحكلللام العبلللادات والمحرملللات الدينيلللة والموُاسلللم ،
والحزاب والوراد الصوُفاية ، ما



ألفت فايه المجلدات ، ويستغرق العمل بلله جميللع الوقللات ،
ويستلزم جعله من الدين

نقصان دين الصحابة والتابعين إذ لم يكن لديهم شيِّءا منلله ،
ولوُ اشتغلوُا بمثله لما

ًتا لفتح البلد وإصلحا أموُر العباد . وجدوا وق
وأما السياسة الجتماعية المدنية فاقد وضع السلم أساسللها

وقوُاعدها ، وشرع
للمة الرأيِ والجتهللاد فايهللا ؛ لنهللا تختلللف بللاختلفا الزمللان

والمكان ، وترتقيِّ
بارتقللاءا العمللران وفانللوُن العرفاللان ، ومللن قوُاعللده فايهللا أن

سلطة المة لها وأمرها
شوُرى بينها ، وأن حكوُمتها ضرب مللن الجمهوُريللة ، وخليفللة

الرسوُل فايها ل يمتاز
فايِّ أحكامها على أضعف أفاراد الرعية ، وإنما هوُ منفذ لحكم

الشرع ورأيِ المة ،
وأنها حافاظة للدين ومصللالح الللدنيا ، وجامعللة بيللن الفضللائل

الدبية والمنافاع المادية ،
وممهدة لتعميللم الخللوُة النسللانية ، بتوُحيللد مقوُمللات المللم

الصوُرية والمعنوُية ، ولما
طرأ الضللعف علللى المسلللمين قصللروا فالليِّ إقامللة القوُاعللد

والعمل بالصوُل ، ولوُ
أقاموُها لوُضعوُا لكل عصر ما يليق به من النظم والفروع .

ظهرت مدنية السلم مشرقة من أفاق هداية القرآن ، مبنيللة
على أساس البدءا

بإصلحا النسان ، ليكوُن هللوُ المصلللح لمللوُر الكللوُن وشللئوُن
الجتماع ، فاكان جل

إصلحا الخلفاءا الراشدين إقامللة الحللق والعللدل ، والمسللاواة
بين الناس فايِّ القسط ،

ونشر الفضائل ، وقمع الرذائل ، وإبطال ما أرهق البشر من
استبداد الملوُك



والمللراءا ، وسلليطرة الكهنللة ورؤسللاءا الللدين علللى العقللوُل
ّدا والرواحا ، فابلغوُا بذلك ح

من الكمال ، لم يعرفا له نظير فايِّ تاريللخ المللم والجيللال ،
واستتبع ذلك مدنية

سريعة السير ، جامعللة بيلن اللدين والفضليلة ، وبيلن التمتلع
بالطيبات والزينة ، ارتقت

فايها العلوُم والفنوُن بسرعة غريبللة ، حللتى قللال الفيلسللوُفا
المؤرخ موُسيوُ غوُستافا

لوُبللوُن فالليِّ كتللابه ( تطللوُر المللم ) : إن ملكللة الفنللوُن لللم
تستحكم لمة من المم فايما دون

الثلثة الجيال الطبيعية إل للعرب . ويعنيِّ بالثلثللة الجيللال :
الجيل المقلد ، والجيل

المخضرم ، والجيل المستقل .
لقد أتى على الناس حيٌن من الدهر وهم يظنللوُن أن المدنيللة

السلمية قد ماتت
وبليت فال رجاءا فايِّ بعثها ، وأن المدنية الفارنجية قد كسللبت

صفة الخلوُد فال مطمع فايِّ
موُتها ، ثم استدار الزمان ، وظهر خطأ الحسبان ، وكثر فالليِّ

حكماءا أوروبة وعلمائها
من يرتقب اقتراب أجللل مللدنيتها ، بمللا يفتللك بهللا مللن أوبئللة

الفاكار المادية والروحا
الحربيللة ، والمطللامع الشللعبية ، والسللرافا فالليِّ الشللهوُات

الحيوُانية ، وقد كان من
أساطين أهل هذا الرأيِ شيخ فالسفة العصر هربرت سبنسر

النجليزيِ مؤسس علم
الجتماع ، وكثر أهله بعد الحرب الكللبرى ؛ لمللا ترتللب عليهللا

من المفاسد التيِّ ل
ُتْحَصللى ، فاقللد أّرثللت الحقللاد والضللغان بيللن الشللعوُب

الوروبية ، وضاعفت المفاسد



والمشللاكل الماليللة والسياسللية ، ولكنهللا قللد هللزت العللالم
السلميِّ والشرق كله هزة عنيفة ،

وأحدثت فايِّ شعوُبه ثللوُرات لللم تكللن مألوُفاللة ، فاسللنحت للله
فارصة للعمل ، هيِّ مناط

الرجاءا وقوُة المل .
إن أعظم مظاهر هذه الفرصللة نهضللة الشللعب الللتركيِّ مللن

كبوُته التيِّ قضت
على السلطنة العثمانية ، وتوُثيقه عرى الخاءا بيللن الللدولتين

اليرانية والفاغانية ،
وبثه دعوُة العتصام مع سائر الشعوُب السلمية العجميللة ،

ونجاحه فايِّ إلغاءا
المتيللازات الجنبيللة ، والنقللص مللن سللائر القيللوُد والغلل

السياسية والمالية ،
فارجاؤهللا فايلله أن يشللد أواخلليِّّ الخللاءا مللع المللة العربيللة ،

ويتعاون معها على إحياءا
المدنيلة السللمية ، بتجديلد حكوُملة الخلفالة عللى القوُاعللد

المقّررة فايِّ الكتب الكلمية
والفقهيلللة ، وأن ل يرضلللى بملللا دون ذللللك ملللن المظلللاهر

الدنيوُية ، ول يغتر بتحبيذ عوُام
المسلمين لما قرره فايِّ أمللر الخلفاللة الروحيللة ، فامللا أضللاع

على المسلمين دنياهم ودينهم ،
إل تحبيذ دهمائهم لكل ما تفعله حكوُماتهم ودولهم ، وناهيللك

بشعوُر المسلمين
الللذين يئطللوُن مللن أثقللال حكللم المسللتعمرين . إنلله شللعوُر

شريف ، وإنما يعوُزه الرأيِ
الحصيف ، فاقد كان السوُاد العظم من هؤلءا المليين يرميِّ

من يخالف أهوُاءا
السلطان عبد الحميد بالخيانة أو المللروق مللن الللدين ، وهللوُ

السلطان الذيِ أقنع جمهوُر



ساسة الترك بإسقاط سلطة السلطين ، الذيِ تحمده اليوُم
هذه المليين ، وما لهم بهذا

ول ذاك من علم ول سلطان مبين .
أيها الشعب التركيِّ الحيِّ : إن السلللم أعظللم قللوُة معنوُيللة

فايِّ الرض ، وإنه هوُ
الذيِ يمكن أن يحييِّ مدنية الشرق وينقذ مدنية الغرب ، فاإن

المدنية ل تبقى إل
بالفضلليلة ، والفضلليلة ل تتحقللق إل بالللدين ، ول يوُجللد ديللن

يتفق مع العلم والمدنية إل
السلم ، وإنما عاشت المدنية الغربية هذه القرون بمللا كللان

فايها من التوُازن بين بقايا
الفضللائل المسلليحية ، مللع التنللازع بيللن العلللم السللتقلليِّ

والتعاليم الكنسية ، فاإن المم ل
تنسل من فاضائل دينها بمجرد طروءا الشك فايِّ عقائده على

أذهان الفاراد والجماعات
منها ، وإنما يكوُن ذلك بالتدريج فايِّ عدة أجيال ، وقللد انتهللى

التنازع بفقد ذلك التوُازن ،
وأصبح الدين والحضارة على خطر الزوال ، واشللتدت حاجللة

البشر إلى إصلحا
روحلليِّ مللدنيِّ ثللابت الركللان ، يللزول بلله اسللتعباد القوُيللاءا

للضعفاءا ، واستذلل الغنياءا
للفقراءا وخطللر البلشلفية عللى الغنيللاءا ، ويبطللل بلله امتيللاز

الجناس ، لتتحقق الخوُة
العامة بين الناس ، ولن يكوُن ذلك إل بحكوُمة السلم الللتيِّ

بيناها بالجمال فايِّ هذا
الكتاب ، ونحن مستعدون للمساعدة على تفصيلها ، إذا وفاق

الله للعمل بها .
أيهللا الشللعب الللتركيِّ الباسللل : إنللك اليللوُم أقللدر الشللعوُب

السلمية ، على أن



تحقق للبشر هللذه المنيللة ، فاللاغتنم هللذه الفرصللة لتأسلليس
مجد إنسانيِّ خالد ، ل يذكر

معه مجدك الحربليِّ التاللد ، ول يجرمنلك المتفرنجلوُن عللى
تقليد الفارنج فايِّ سيرتهم ،

وأنت أهل لن تكوُن إماًما لهم بمدنية خير من مدنيتهم ، وما
ثم إل المدنية السلمية ،

الثابتة قوُاعدها المعقوُلة على أسللاس العقيللدة الدينيللة ، فال
تزلزلها النظريات التيِّ

تعبللث بللالعمران ، وتفسللد نظللم الحيللاة الجتماعيللة علللى
الناس .

أيها الشعب التركيِّ المترويِ : انهض بتجديد حكوُمة الخلفاللة
السلمية ،

بقصد الجمع بين هداية الدين والحضارة لخدمة النسانية ، ل
لتأسيس عصبية

إسلمية تهدد الدول الغربية ، فاإن فاعلت ذلك وأثبت إخلصك
وصحة نيتك فايه ،

فاإنك تجد من علماءا الفارنج وفاضلءا أحرارهم من يشد أزرك
ويرفاع ذكرك ،

ويللدفاع عنللك تهللم الساسللة المفللترين ، وإغللراءا الطللامعين
المغررين .

أيها الشعب التركيِّ العاقل : إننيِّ أهديِ إليك هللذه المبللاحث
التيِّ كتبتها فايِّ بيان

حقيقة الخلفاة وأحكامها ، وشيِّءا من تاريخها وعلوُ مكانتهللا ،
وبيان حاجة جميع

البشر إليها ، وجناية المسلمين على أنفسهم بسوُءا التصرفا
فايها ، والخروجَ بها عن

موُضوُعها ، وما يعللترض الن فالليِّ سللبيل إحيائهللا ، مللع بيللان
الَمْخَرجَ منها بما أشرع

السبيل وأنار الدليل ، بمقال وسط بين الجمال والتفصلليل ،
جامع لراءا العارفاين



بمصللالح الللدنيا وحقيقللة الللدين ، فاخللذ مللا آتيتللك وكللن مللن
الشاكرين ، وإنما الشكر لها

ِئللن َل َو ُكْم  ّن َد ِزيلل َل ُتْم  َكْر ِئللن َشلل َل ُكللْم  ّب ّذَن َر َأ َت ْذ  ِإ َو بالعمل بها : { 
ٌد } ( إبراهيم :  ِدي َلَش ِبيِّ  َذا َع ِإّن  ُتْم   ) .7َكَفْر

__________
) ذكر أبوُ بكر الجصاص من أئمة الحنفية فايِّ القرن الرابع1(

َ فايِّ كتابه (أحكام القرآن) أن فايِّ قوُله تعالى لبراهيللم : [ ل
ِلِميَن ] (البقلرة :  ا ّظ ِديِ ال ْهل َع َنلاُل  ة لسلؤاله أن124َي ) إجاب

ًفا له بذلك ، وبأن الظالمين منهم يجعل من ذريته أئمة وتعري
ّيللا ول ل يكوُنوُن أئمة ثم قال : فال يجللوُز أن يكللوُن الظللالم نب
ًيا ول مللن يلللزم النلاس قبللوُل قللوُله فالليِّ خليفة لنبيِّ ول قاض
ْفٍت أو شاهد أو مخبر عن النبيِّ صلللى الللله أموُر الدين من ُم
عليه وسلم خبًرا . فاقد أفاادت الية أن شرط جميع من كللان
فايِّ محل التهام به فالليِّ أمللر الللدين : العدالللة والصلللحا إلللخ
وذكر القاضيِّ البيضاويِ أن الجملة تفيللد إجابلة إبراهيلم إللى
َتَمِسِه وأن الظلالمين ملن ذريتله ل ينلالوُن الماملة ؛ لنهلا ْل ُم
أمانللة مللن الللله وعهللد وإن الفاسللق ل يصلللح للمامللة اهللل .
ملخًصا ، والمراد أن إمامة غير العدل ل تصح فال يكوُن إماًما
ّيا ؛ لنها ل تقلع ، وقلد نقلل الجصلاص وغيلره علن ابلن شرع
عباس رضيِّ الله عنه أنه قال : ل يلزم الوُفاللاءا بعهللد الظللالم

ُقْضُه . ْن فاإن عقد عليك فايِّ ظلم فاا
 

الحكام الشرعية
المتعلقة بالخلفاة السلمية

لقد كانت الخلفاة والسلطنة فاتنة للناس فايِّ المسلمين كمللا
كانت حكوُمة الملوُك

فاتنة لهم فايِّ سائر المم والملل ، وكانت هذه المسألة نائمة
، فاأيقظتها الحداث

الطارئة فايِّ هذه اليام ، إذ أسقط الللترك دولللة آل عثمللان ،
وأسسوُا من أنقاضها فايهم



ٍد ، من أصللوُله أنهللم ل يقبلللوُن أن دولة جمهوُرية بشكٍل جدي
يكوُن فايِّ حكوُمتهم

ٍد من الفاراد ل باسللم خليفللة ، ول باسللم الجديدة سلطة لفر
سلطان ، وأنهم قد فاصلوُا

بين الدين والسياسة فاصلً تاّمللا ، ولكنهللم سللموُا أحللد أفاللراد
أسرة السلطين السابقين ،

ّيا لجميع المسلمين وحصروا هذه الخلفاة فايِّ هذه خليفة روح
ّنا ذلك السرة كما بي

بالتفصيل فايِّ هذا الجللزءا ومللا قبللله مللن المنللار ، لللذلك كللثر
خوُض الجرائد فايِّ مسألة

الخلفاة وأحكامها ، فاكثر الخلط والخبط فايها ، ولبللس الحللق
بالباطل ، فارأينا من

الوُاجب علينا أن نبين أحكللام شللريعتنا فايهللا بالتفصلليل الللذيِ
يقتضيه المقام ؛ ليعرفا

ّفلليِّ علللى ذلللك بمقللال آخللر فالليِّ َق ُن الحق من الباطللل ، وأن 
مكان نظام الخلفاة من نظم

الحكوُمات الخرى ، وسيرة المسلمين فايه ، وما ينبغلليِّ لهللم
فايِّ هذا الزمان ، وأن

تأييدنا للحكوُمة التركية الجديدة لمما يوُجب علينا هذا البيللان
والنصيحة ، ونحن إنما

نؤيدها لمكان الدين ، ومصلحة المسلمين ، وما أضعف ديننللا
وأهله إل محاباتهم

ً للقوُياءا ، فايه فاكانت محاباة العلماءا للملللوُك والخلفللاءا وبللال
عليهم وعلى الناس ، وقد

َنُه } ُتُمللوُ ْك َت َولَ  ّناِس  ِلل ّنُه  ُن ّي َب ُت َل أخذ الله الميثاق على العلماءا { 
 ) ،187( آل عمران : 

َلُمللوَُن } ْع َت ُتللْم  َأن َو ّق  ُتُموُا الَحلل ْك َت َو ِطِل  َبا ْل ِبا ّق  ِبُسوُا الَح ْل َت َولَ   }
 ) ومن الله42( البقرة : 

نستمد الصوُاب ، ونسأله الحكمة وفاصل الخطاب :
 ) التعريف بالخلفاة :1( 



الخلفاة ، والمامة العظمى ، وإمارة المللؤمنين ثلث كلمللات
معناها واحد وهوُ

رئاسة الحكوُمة السلمية الجامعة لمصالح الدين والدنيا .
 قال العلمة الصوُليِّ المحقق السعد التفتازانيِّ فايِّ متللن-1

مقاصد الطالبين ،
] : ( الفصللل الرابللع أيِ مللن1فايِّ علم أصوُل عقائد الللدين [

العقائد السمعية فايِّ المامة
وهيِّ رئاسة عامة فايِّ أمر الدين والللدنيا خلفاللة عللن النللبيِّ -

صلى الله عليه وسلم -
 وقال العلمة الفقيه أبوُ الحسن عليِّ بن محمد الماورديِ-2

فايِّ كتابه الحكام
] : المامة موُضوُعة لخلفاة النبوُة فايِّ حراسللة2السلطانية [

الدين وسياسة الدنيا .
وكلم سائر علماءا العقائد والفقهاءا مللن جميللع مللذاهب أهللل

السنة ل يخرجَ عن
ًدا فالليِّ التعريللف هللذا المعنللى ، إل أن المللام الللرازيِ زاد قيلل

فاقال : هيِّ رئاسة عامة فايِّ
الللدين والللدنيا لشللخص واحللد مللن الشللخاص ، وقللال : هللوُ

احتراز عن كل المة إذا
عزلوُا المام لفسقه ، قال السللعد فالليِّ شللرحا المقاصللد بعللد

ذكر هذا القيد فايِّ التعريف
ومللا عللله بله : وكللأنه أراد بكللل المللة أهللل الحللل والعقللد ،

واعتبر رئاستهم على من
عداهم أو على كل من آحاد المة اهل .

 ) حكم المامة أو نصب الخليفة :2( 
أجمع سلف المللة وأهللل السللنة وجمهللوُر الطوُائللف الخللرى

على أن نصب
ًعا ل المام أيِ توُليته على المة واجبة علللى المسلللمين شللر

عقلً فاقط كما قال بعض



المعتزلة ، واستدلوُا بأموُر لخصها السعد فايِّ متللن المقاصللد
بقوُله : لنا وجوُه ( الول )

ّين فايِّ الشرحا أن المراد إجماع الصللحابة قللال : الجماع ، وب
وهوُ العمدة حتى

قدموُه على دفان النبيِّ - صلى الله عليه وسلللم - ( الثللانيِّ )
أنه ل يتم إل به ما وجب

من إقامة الحدود وسد الثغوُر ونحوُ ذلللك ممللا يتعلللق بحفللظ
النظام ( الثالث ) أن فايه

ًعللا جلللب منللافاع ودفاللع مضللار ل تحصللى وذلللك واجللب إجما
( الرابع ) وجوُب طاعته

ومعرفاته بالكتاب والسنة ، وهوُ يقتضيِّ وجوُب حصوُله وذلك
بنصبه . اهل ،

ومعنى الخير أن مللا أجمعللوُا عليلله مللن وجللوُب طللاعته فالليِّ
ًعا ووجوُب المعروفا شر

معرفاته بالكتاب والسنة وكوُنها من أهم شروطه يقتضلليِّ أن
ًعا ، نصبه واجب شر

وقد أطال السعد فايِّ شرحا المقاصد فايِّ بيللان هللذه الوُجللوُه
وما اعترض به بعض

المبتدعة المخالفوُن عليها والجوُاب عنها .
وقللد غفللل هللوُ وأمثللاله عللن السللتدلل علللى نصللب المللام

بالحاديث الصحيحة
الوُاردة فايِّ التزام جماعة المسلمين وإمامهم ، وفايِّ بعضللها

التصريح بأن ( من مات
وليس فايِّ عنقه بيعة مللات ميتللة جاهليللة ) رواه مسلللم مللن

ًعا ، حديث لبن عمر مرفاوُ
وسيأتيِّ حديث حذيفة المتفق عليه ، وفايه قوُله - صلى الللله

عليه وسلم - له : ( تلزم
جماعة المسلمين وإمامهم ) .

َيعزله :3(  َنّصب الخليفة و ُي  ) َمن 



اتفق أهل السنة على أن نصب الخليفللة فاللرض كفايللة ، وأن
المطالب به أهل

الِحل والعقد فايِّ المة ، ووافاقهم المعتزلة ، والخللوُارجَ علللى
أن المامة تنعقد ببيعة

أهل الحل والعقد . ولكن اضللطرب كلم بعللض العلمللاءا فالليِّ
أهل الحل والعقد من هم ؟

وهل تشترط مبايعتهم كلهم أم يكتفى بعدد معين منهم ؟ أم
ل يشترط العدد ؟ وكان

ينبغلليِّ أن تكللوُن تسللميتهم بأهللل الحللل والعقللد مانعللة مللن
الخلفا فايهم ، إذ المتبادر منه

أنهم زعماءا المة ، وأولوُ المكانة وموُضع الثقة مللن سللوُادها
العظم بحيث تتبعهم فايِّ

طاعة من يوُلوُنه عليها فاينتظم به أمرها ، ويكوُن بمأمن مللن
عصيانها وخروجها

عليه ، قال السعد فايِّ شرحا المقاصد كغيره مللن المتكلميللن
والفقهاءا : هم العلماءا

] ، زاد فايِّ المنهاجَ للنوُويِ الللذين3والرؤساءا ووجوُه الناس [
يتيسر اجتماعهم ، وعلله

شارحه الرمليِّ بقوُله : لن المر ينتظم بهللم ويتبعهللم سللائر
الناس . وهذا التعليل هوُ

ًقللا ومفهوًُمللا ، فاللإذا لللم يكللن المبللايعوُن غاية التحقيللق منطوُ
بحيث تتبعهم المة فال تنعقد

المامة بمبايعتهم .
وهذا هوُ المأخوُذ من عمل الصحابة - رضيِّ الله عنهم - فالليِّ

توُلية الخلفاءا
ّد البدءا فايِّ بيعة أبلليِّ بكللر فالتللة ؛ لنلله الراشدين فاإن عمر ع

وقع قبل أن يتم التشاور بين
جميع أهل الِحل والعقد ؛ إذ لم يكن فايِّ سقيفة بنيِّ سللاعدة

أحد من بنيِّ هاشم وهم فايِّ



ه عنله ذروتهم ، وتضافارت الروايلات بلأن أبلا بكللر رضليِّ الل
أطال التشاور مع

ُيعبه أحد له بشلليِّءا إل كبراءا الصحابة فايِّ ترشيح عمر ، فالم 
شدته ، وإن كانوُا

يعترفاوُن أنها فايِّ الحق ، فاكان يجيبهم بأنه يراه يلين فايشللتد
هوُ وهوُ وزيره

ليعتدل المر ، وإن المر إذا آل إليه يليللن فالليِّ موُضللع الليللن
ويشتد فايِّ موُضع الشدة -

حتى إذا رأى أنه أقنع جمهوُر الزعماءا - وفايِّ مقللدمتهم عللليِّ
كّرم الله وجهه -

صّرحا باستخلفاه فاقبلوُا ولم يشذ منهم أحد ، ولّما طعن عمر
رأى حصر الشوُرى

الوُاجبة فايِّ الستة الزعماءا الذين مات الرسوُل - صلللى الللله
عليه وسلم - وهوُ عنهم

راٍض ؛ لعلملله أنلله ل يتقللدم عليهللم أحللد ول يخللالفهم فايمللا
يتفقوُن عليه أحد ؛ لنهم هم

المرشحوُن للمامة دون سوُاهم ( وهم عثمان وعليِّ وطلحة
والزبير وسعد ابن أبيِّ

وقاص ، وعبد الرحمن بن عوُفا ) ، ولمللا أخللرجَ نفسلله عبللد
الرحمن بن عوُفا منهم

ًثا ل تكتحللل عينلله بكللثير نللوُم وهللوُ وجعلوُا له الختيار بقيِّ ثل
يشاور كبراءا

المهللاجرين والنصللار ، ولمللا رّجللح عثمللان دعللا المهللاجرين
والنصار وأمراءا الجناد ،

فالما اجتمعوُا عند منبر رسوُل الله - صلى الله عليه وسلللم -
بعد صلة الفجر

صّرحا لهم باختياره وبللايعه هللؤلءا كلهللم ، رواه البخللاريِ فالليِّ
صحيحه وغيره .

والمراد بأمراءا الجناد ولة القطار الكللبرى مصللر ، والشللام
وحمص والكوُفاة



والبصرة ، وكانوُا قد حّجوُا مع عمر فايِّ ذلك العللام وحضللروا
معه المدينة ، ولما

ّيللا كللّرم اللله ّذ أحد هؤلءا الوُلة وهوُ معاويللة فاللم يبللايع عل ش
وجهه - مع إجماع

سائر المسلمين على مبايعته كان من الفتنة وتفللّرق الكلمللة
ما كان ، وإنما تصح

المبايعة باتفاقهم ، أو اتفاق الكثرين الذين يتبعهللم غيرهللم ،
ومن لم يتبعهم بالختيار ،

سهل عليهم إكراهه بقوُة المة على الطاعة والنقياد ، ومللن
رؤسائهم فايِّ هذا

العصر قوُّاد الجيش ، كوُزير الحربية وأركان الحللرب ، ومللتى
تمت البيعة فايِّ

العاصمة وجللب أن تتبعهللا الوُليللات بمبايعللة ولتهللا إذا كللانوُا
يتبعوُن فايها ، وإل وجب

ّوُاد وغيرهم . أن ينضم إليهم زعماءا أهلها من العلماءا والق
وغلط بعض المعتزلة والفقهاءا فاقالوُا : إن البيعة تنعقد دائًمللا

بخمسة ممن
يصلح للمامة ، بدليل ما أشار بلله عمللر ؛ إذ حصللر الشللوُرى

فايِّ الستة المرشحين ،
ًعللا ، نعللم كللان وقبللل جميللع الصللحابة منلله ذلللك فاكللان إجما

ًعا فايِّ تلك الوُاقعة ، ل إجما
ًعا على ذلك العدد فايِّ كل مبايعة ، وقللالوُا : إن مللذهب إجما

الشعريِ أنها تنعقد بعقد
واحد منهم إذا كان بمشهد مللن الشللهوُد وهللوُ غلللط أوضللح .

وقد ذكر هذا القوُل الفقهاءا
ًدا بما إذا انحصر الحل والعقد فايلله [ ] بللأن وثللق زعمللاءا4مقي

ّوُضوُا أمرهم المة به وفا
إليه ، وهذا لم يقع ويندر أن يقع .

وإمامة عثمان لم تكن بمبايعة عبد الرحمن بن عوُفا وحده ،
بل كانت عامة



ل خاصة به ، وكذلك مبايعة عمر لبيِّ بكر ، فاإن المامللة لللم
تنعقد بمبايعته وحده بل

بمتابعة الجماعة له ، وقد صّح أن عمر أنكر علللى مللن زعللم
أن البيعة تنعقد بوُاحد من

غير مشاورة الجماعة وكان بلغه هذا القللوُل فالليِّ أثنللاءا حّجلله
فاعزم على بيان حقيقة أمر

المبايعللة ومللا يشللترط فايهللا مللن الشللوُرى علللى جمللاهير
الحجاجَ ، فاذكره بعضهم بأن

الموُسللم يجمللع أخلط النللاس ومللن ل يفهمللوُن المقللال ،
فايطيرون به كل مطار ، وأنه

يجب أن يرجئ هذا البيان إلى أن يعللوُد إلللى المدينللة فايلقيلله
على أهل العلم والرأيِ

فافعل .
قال على منبر رسوُل - صلى الله عليه وسلللم - : بلغنلليِّ أن

قائلً منكم يقوُل :
ًنللا فال يغللترن امللرؤ أن يقللوُل : والله لوُ مات عمر لبايعُت فال

إن بيعة أبيِّ بكر كانت فالتة
فاتمت ، أل وإنها قد كانت كذلك ، ولكللن وقللى الللله شللرها ،

وليس فايكم من تقطع إليه
] مثل أبيِّ بكر ، مللن بللايع رجلً مللن غيللر مشللوُرة5العناق [

من المسلمين فال يبايع
هوُ ول الذيِ بايعه تغرة أن يقتل . ثم ساق خبر بيعة أبيِّ بكللر

وما كان يخشى من
وقللوُع الفتنللة بيللن المهللاجرين والنصللار لللوُل تلللك المبللادرة

بمبايعته للثقة بقبوُل سائر
المسلمين . رواه البخاريِ وقد أقرت جماعللة الصللحابة عمللر

ًعا . على ذلك فاكان إجما
فاتحرر بهذا أن الصل فايِّ المبايعللة أن تكللوُن بعللد استشللارة

جمهوُر المسلمين



واختيار أهل الِحل والعقد ول تعتبر مبايعة غيرهم إل أن تكوُن
ًعا لهم ، وأن عمل تب

عمر ( رضيِّ الله عنلله ) خللالف هللذا الصللل القطعلليِّ فاكللان
فالتة لمقتضيات خاصة ل

ًدا فال يصح ّدى لمثله فابايع أح ّيا يعمل به ، وَمن تص أصلً شرع
أن يكوُن هوُ ول من

بايعه أهلً للمبايعة ، بلل يكلوُن ذللك تغريلًرا قلد يفضليِّ إللى
قتلهما إذا أحدث فايِّ المة

ًَقا يوُجبه . شقا
 ) سلطة المة ومعنى الجماعة :4( 

ُهللْم ُشللوَُرى َأْمُر َو قللال الللله تعللالى فالليِّ وصللف المللؤمنين { 
ُهْم } ( الشوُرى : َن ْي َب

 ) ، والقللرآن يخللاطب جماعللة المللؤمنين بالحكللام الللتي38ِّ
يشرعها حتى أحكام القتال

ّيناه فايِّ ونحوُها من الموُر العامة التيِّ ل تتعلق بالفاراد كما ب
التفسير ، وقد أمر

بطاعة أوليِّ المر وهم جماعة لوليِّ المللر ، وذلللك أن وللليِّ
ُيطاع بتأييد المر إنما 

جماعة المسلمين الذين بايعوُه لله وثقتهللم بلله ، ويللدل علللى
هذا المعنى ما ورد من

الحاديث الصحيحة فايِّ التزام الجماعة وكللوُن طاعللة الميللر
تابعة لطاعتهم واجتماع

الكلمة بسلطتهم كحللديث ابللن عبللاس فالليِّ الصللحيحين عللن
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-

ًئا فاليصللبر عليلله ، فاللإن مللن قال : ( َمن رأى مللن أميللره شللي
فاارق الجماعة شبًرا

فامات مات ميتة جاهلية ) ولما أخبر النبيِّ - صلى الللله عليلله
وسلم - حذيفة بن

اليمان بما يكوُن فايِّ المة من الفتللن فالليِّ الحللديث الصللحيح
المشهوُر : قال :( فاما



تأمرنيِّ إن أدركنيِّ ذلك ؟ قال - صلللى الللله عليلله وسلللم - :
تلزم جماعة المسلمين

وإمامهم ، قال : قلت : فاإن لم يكن لهم جماعللة ول إمللام ؟
قال : فااعتزل تلك الفرق

كلها ) إلخ .
قال الطللبريِ بعللد ذكللر الخلفا فالليِّ الجماعللة ، ومنلله حصللر

بعضهم إياه فايِّ
الصحابة : والصوُاب لللزوم الجماعللة الللذين فالليِّ طاعللة َمللن

اجتمعوُا على تأميره ، فامن
نكث بيعته خرجَ عن الجماعة ( قال ) وفايِّ الحديث أنه مللتى

لم يكن للناس إمام
ًدا فالليِّ الفرقللة ، ويعللتزل ًبللا فال يتبللع أحلل فاافاترق النللاس أحزا

الجميع إن استطاع ذلك
خشية من الوُقوُع فايِّ الشر . اهل نقله عنه الحافاظ فايِّ شرحا

البخاريِ وأقره .
هؤلءا الجماعة هلم أوللوُ الملر ملن المسللمين وأهلل الحلل

والعقد ومنهم أولوُ
الشوُرى لدى المام ، ومتى خوُطب المؤمنللوُن فالليِّ الكتللاب

والسنة وآثار الصحابة فايِّ
أمر مللن المللوُر العامللة ، فاهللم المعنيللوُن المطللالبوُن بتنفيللذ

المر ، ومن الثار الدالة
على الجماع فايِّ ذلك قوُل أبيِّ بكر - رضيِّ الللله عنلله - فالليِّ

خطبته الولى بعد
المبايعة : أما بعد فاقد وليللت عليكللم ولسللت بخيركللم ، فاللإذا

استقمت فاأعينوُنيِّ ، وإذا
زغت فاقوُموُنيِّ ورويِ نحوُه عن عمر وعثمللان : وهللم الللذين

فارضوُا له راتب الخلفاة
كرجل من أوساط المهاجرين ل أعلهم ول أدناهم .

وقد تقدم فالليِّ التعريللف بالخلفاللة قللوُل الللرازيِ أن الرئاسللة
العامة هيِّ حق المة



ًبللا لعزللله ، التيِّ لها أن تعزل المام ( الخليفة ) إذا رأت موُج
وقد فاّسر السعد معنى

هذه الرئاسة لئل تستشكل فايقال : إذا كانت الرئاسللة للمللة
فاَمن المرؤوس ؟ فاقال إنه

يريد بالمة أهل الحل والعقللد ، أيِ الللذين يمثلللوُن المللة بملا
لهم فايها من الزعامة

والمكانة ، ورئاستهم تكوُن على مللن عللداهم أو علللى جميللع
أفاراد المة ، والثانيِّ هوُ

الصحيح ويؤيللد هللذا تفسللير الللرازيِ لوللليِّ المللر فالليِّ قللوُله
ِذيَن ّل َها ا ّي أ

َ َيا  تعالى : { 
ُكللْم } ِر ِمن َلْملل ِلليِّ ا ْو ُأ َو ُعلوُا الّرُسلوَُل  ِطي َأ َو ّللَه  ُعلوُا ال ِطي َأ ُنوُا  آَم

 ) فاقد حقق59( النساءا : 
أن المراد بأوليِّ المر أهل الِحل والعقد الذين يمثلوُن سلطة

المة . وقد تابعه على
هللذا النيسللابوُريِ ، واختللاره السللتاذ المللام ، ووضللحناه فالليِّ

التفسير مستدلين عليه بقوُله
ْوُ َل َو ِه  ِب ُعوُا  َذا َأ ْوُفِا  ِو الَخ َأ َلْمِن  َأْمٌر ّمَن ا ُهْم  َءا َذا َجا ِإ َو تعالى : { 

َلى الّرُسوُِل ِإ ُه  ّدو َر
ُهللْم } ْن َنُه ِم ُطوُ ِب َتن َيْسلل ِذيَن  ّللل ِلَمللُه ا َع َل ُهللْم  ْن ِر ِم َلْملل ِللليِّ ا ْو ُأ َلللى  ِإ َو

 ) ومن المعلوُم83( النساءا : 
بالضرورة أن أوليِّ المر الذين كانوُا مع الرسللوُل يللرد إليهللم

معه أمر المن والخوُفا
وما أشبههما من المصللالح العامللة ليسلوُا علمللاءا الفقله ، ول

المراءا والحكام بل أهل
] .6الشوُرى من زعماءا المسلمين[

 ) شروط أهل الختيار للخليفة :5( 
اشترط العلماءا فالليِّ جماعللة المسلللمين أهللل الحللل والعقللد

ّينها الماورديِ ًطا ب شرو
فايِّ الحكام السلطانية بقوُله :



( فاصل ) فاللإذا ثبللت وجللوُب المامللة فافرضللها علللى الكفايللة
كالجهاد وطلب

] ، ??فاإذا قام بها َمن هوُ أهلها سللقط فارضللها عللن7العلم [
الكافاة وإن لم يقم بها أحد

خرجَ مللن النللاس فاريقللان : ( أحللدهما ) أهللل الختيللار حللتى
يختاروا إماًما للمة .

( والثانيِّ ) أهل المامة حتى ينتصب أحدهم للمامة .
فاأملللا أهلللل الختيلللار فاالشلللروط المعتلللبرة فايهلللم ثلثلللة :

( أحدهما ) العدالة الجامعة
لشروطها ( والثانيِّ ) العلم الذيِ يتوُصل به إلى معرفاللة مللن

يستحق المامة على
الشروط المعتبرة فايها ( والثالث ) الرأيِ والحكمة المؤديللان

إلى اختيار من هوُ
للمامة أصلح ، وبتدبير المصالح أقوُم وأعرفا . وليللس لمللن

كان فايِّ بلد المام على
غيره من أهل البلد فاضل مزية يقدم بهلا عليله ، وإنملا صلار

من يحضر ببلد المام
ًعا ، لسللبوُق علمهللم بمللوُته ؛ ًفاا وشللر ًيا لعقد المامة عر ّل متوُ

ولن من يصلح للمامة فايِّ
الغلب موُجوُدون فايِّ بلده اهل ( فاتح الباريِ ) .

أقوُل : لهذه الشروط مأخللذ مللن هللديِ السلللف ، فاقللد قللال
الطبريِ : لم يكن فايِّ أهل

السلم أحد له مللن المنزلللة فالليِّ الللدين والهجللرة والسللابقة
والعقل والعلم والمعرفاة

بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر المر شوُرى بينهم اهل .
أما العدالة التيِّ هيِّ الشرط الول فاهيِّ عنللد الفقهللاءا عبللارة

عن التحليِّ
بللالفرائض والفضللائل ، والتخللليِّ عللن المعاصلليِّ والرذائللل ،

ُيخل بالمروءاة أيًضا ، وعما 



ًفا ، ولكن التكلللف واشترط بعضهم فايها أن تكوُن ملكة ل تكل
ًقا . ُل ِزَم صار ُخ ُت ْل إذا ا

وأما العلم فايعنوُن به علم الدين ، وإذا أطلقللوُه كللان المللراد
به العلم الستقلليِّ

ّبر عنه بالجتهلاد ، ويفهلم ملن كلم بعضلهم أن الجتهلاد المع
فايِّ الشرع شرط فايِّ

مجموُعهم ل فالليِّ كللل فاللرد منهللم ، فاقللد قللال فالليِّ الروضللة
وأصلها أنه يشترط أن يكوُن

فايهم مجتهد .
وتقييللده شللرط العلللم بمللا قيللده بلله يللدل علللى أنلله يختلللف

باختلفا الزمان ، فاإن
استحقاق المامة فايِّ هذا العصر يتوُقف على علوُم لللم يكللن

يتوُقف عليها فايِّ العصوُر
القديمة ، وقد ذكللر بعللض العلمللاءا أن مللن مرجحللات اختيللار

الصحابة لبيِّ بكر -
رضيِّ الله عنه - أنه كان أعلمهم بأنساب العللرب وبللأحوُالهم

وقوُاتهم ، ولجل هذا لم
يهب من قتال أهل الردة ما هللابه عمللر ، ول بللد الن للمللام

وجماعة الشوُرى ( أهل
الِحل والعقد ) الذين هم قوُام إمللامته وأركللان حكللوُمته مللن

العلم بالقوُانين الدولية
والمعاهدات العامة ، وبأحوُال المللم والللدول المجللاورة لبلد

السلم وذات العلقات
السياسية والتجارية بها من حيث سياستها وقوُتها وما يخللافا

ُيرجى منها وما يحتاجَ و
إليه لتقاءا ضرها والنتفاع بها ..

ومن الثار فايِّ ذلللك قللوُل الحللافاظ فالليِّ الكلم علللى مبايعللة
عثمان من ( الفتح ) :

والذيِ يظهر من سيرة عمر فايِّ أمرائه الللذين كللان يللؤّمرهم
فايِّ البلد أنه كان ل



يراعيِّ الفاضل فايِّ الدين فاقط ، بل يضم إليه مزيد المعرفاة
بالسياسة مع اجتناب ما

يخالف الشرع فايها ، فالجل ذلك استخلف ( أيِ أّمر ) معاوية
، و المغيرة بن شعبة

وعمرو بن العاص مع وجوُد مللن هللوُ أفاضللل منهللم فالليِّ أمللر
الدين والعلم كأبيِّ الدرداءا

فايِّ الشام ، وابن مسعوُد فايِّ الكوُفاة اهل .
ُيقتدى بها ، ول سيما فالليِّ وسيرة أبيِّ بكر وعمر فايِّ الخلفاة 

الموُر العامة
الكلية التيِّ تسمى سنة ، بدليل اشتراط عبللد الرحمللن إياهللا

مع سنة الرسوُل على عليِّ
وامتناعه عللن ترجيحلله لعللدم جزملله فالليِّ الجللوُاب أو تقييللده

بالستطاعة وترجيحه لعثمان
لجزمه بغير قيد ؛ لن سنتهما نالت الجمللاع ولقللوُله - صلللى

الله عليه وسلم - :
ُعَمللَر ) رواه أحمللد َو ٍر  ْكلل َب ِبلليِّ  أ

َ ِديِ  ْعلل َب ْيِن ِمللْن  َذ ّللل ِبال ُدوا  َتلل ْق ( ا
والترمذيِ وابن ماجه عن حذيفة

وصللححوُه ، وبللالغ فاقهللاءا المللذاهب المدونللة فاعللدوا أعمالهللا
قوُاعد فايِّ الجزئيات كالخراجَ

ومعاملة أهل الذمة ، وهيِّ أعمال اجتهادية تتبع المصلحة .
وهللذا العلللم هللوُ المللادة لمللا ذكللر فالليِّ الشللرط الثللالث مللن

الحكمة وجوُدة الرأيِ . ولم
يشترط قوُة العصبية فايهم ؛ لن المفروض أنهللم أهللل الحللل

والعقد الذين تعتمد عليهم
المللة فالليِّ أموُرهللا العامللة ، وأن أحكللام الشللرع فايهللا هلليِّ

الحاكمة والنافاذة ، وأن
المسلمين ل يدينوُن إل بهللا ، ول يخضللعوُن إل لمللن ينفللذها ،

وأما التغلب بعصبية
ٍءا ، بللل هللوُ خللروجَ الجنس فاليس من هديِ السلم فايِّ شلليِّ

عن هدايته ، وحكمه فايه



ُيذكر بعد . س
فاعلم مما تقدم أن لقب أهللل الِحللل والعقللد مللراد بلله معنللى

المصدرين فايه بالقوُة
وبالفعللل ، وهللم الرؤسللاءا الللذين تتبعهللم المللة فالليِّ أموُرهللا

العامة ، وأهمها نصب المام
العظم ، وكذا عزله إذا ثبت عندهم وجوُب ذلك ، ومن يملك

التوُلية يملك العزل ،
كما تقدم بيانه فايِّ مسألة سلطة المة ، قال إمام الحرميللن

فايِّ المام الذيِ ( جار
َعوُِ لزاجللر عللن سللوُءا صللنيعه : َيْر َلْم  وظهر ظلمه وغشمه ، و

فالهل الحل والعقد
]8التوُاطؤ على ردعه ولوُ بشهر السلحا ونصب الحللروب ) [

ومن ظن أن كل من
يوُصف بالعلم والوُجاهة تنعقد بللبيعتهم المامللة ويجللب علللى

المة اتباعهم فايها فاقد
جهل معنى الحللل والعقللد ومعنللى الجماعللة والجمللاع ، ومللا

تقدم من الخبار والثار ،
ومللن كلم المحققيللن فالليِّ المسللألة ول سلليما شللروط أهللل

الختيار :
 ) الشروط المعتبرة فايِّ الخليفة :6( 

قال السعد : وقد ذكر فايِّ كتبنا الفقهية أنلله ل بللد للمللة مللن
إمام يحييِّ الدين ،

ويقيللم السللنة ، وينتصللف للمظلللوُمين ، ويسللتوُفايِّ الحقللوُق
ويضعها موُاضعها . ويشترط

ًعا ذا رأيِ ًدا شجا ًفا مسلًما عدلً حّرا ذكًرا مجته أن يكوُن مكل
ًيا بصيًرا ، وكفاية سمع

ّيا ، فاللإن لللم يوُجللد فالليِّ قريللش مللن يسللتجمع ًقللا قريشلل ناط
الصفات المعتبرة وليِّ كنانيِّ ،

فاإن لم يوُجد فارجل من ولد إسماعيل ، فاإن لم يوُجد فارجل
] .9من العجم اهل[



ًدا : الجتهللاد فالليِّ الحكللام الشللرعية والمللراد بقللوُله : مجتهلل
بالعلم بأدلتها

التفصيلية والتفصيل الخير فايِّ حال فاقد القرشيِّ للشللافاعية
وقيل : إنه من فارض ما

ل يقع ، وكل ما قبله متفق عليه عند أهل السللنة إل الحنفيللة
فاقد أجاز بعضهم توُلية

غيللر العللالم المجتهللد ؛ لنلله يسللتعين بللالمفتين المجتهللدين
كالقضاءا ، وقد قال الشيخ قاسم

بن قلطوُبغا فايِّ حاشيته على المسايرة لشلليخه الكمللال بللن
] : إن الشروط التيِّ ل تنعقد الخلفاة بدونها عنللد10الهمام [

الحنفيللة هلليِّ السلللم والللذكوُرة والحريللة والعقللل وأصللل
ّيا اهل , أيِ : وما عدا هذه فاشللروط الشجاعة وأن يكوُن قرش

تقديم فايِّ
الختيار ل شروط انعقلاد ، ووضلح الملاورديِ هللذه الشللروط

] :11بقوُله[
وأما أهل المامة فاالشروط المعتبرة فايهم سبعة :

( أحدها ) العدالة على شروطها الجامعة .
( والثلللانيِّ ) العللللم الملللؤديِ إللللى الجتهلللاد فاللليِّ النلللوُازل

والحكام .
( والثالث ) سلللمة الحللوُاس مللن السللمع والبصللر واللسللان

ليصح معها مباشرة
ما يدرك بها .

( والرابللع ) سلللمة العضللاءا مللن نقللص يمنللع مللن اسللتيفاءا
الحركة وسرعة

النهوُض .
( والخلامس ) اللرأيِ المفضليِّ إللى سياسلة الرعيلة وتلدبير

المصالح .
( والسادس ) الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حمايللة البيضللة

وجهاد العدو .



( والسابع ) النسب وهوُ أن يكوُن مللن قريللش لللوُرود النللص
فايه ، وانعقاد

الجماع عليه ، ول اعتبار بضرار حين شذ , فاجوُزها فايِّ جميع
الناس ؛ لن أبا

بكر الصديق - رضلليِّ الللله عنلله - احتللج يللوُم السللقيفة علللى
النصار فايِّ دفاعهم عن

الخلفاة لما بايعوُا سعد بن عبادة عليها ( أيِ أرادوا مبللايعته )
بقوُل النبيِّ - صلى

الله عليه وسلم - : ( الئمة من قريش ) فاأقلعوُا عن التفللرد
بها ورجعوُا عن

المشاركة فايها حين قالوُا : منا أمير ، ومنكم أميللر ؛ تسللليًما
ًقا لخبره ، لروايته ؛ وتصدي

ورضوُا بقوُله : نحن المراءا ، وأنتللم الللوُزراءا ، وقللال النللبيِّ -
صلى الله عليه

وسلم - : ( قدموُا قريًشللا ول تقللدموُها ) أيِ : ل تتقللدموُها -
وليس مع هذا النص

المسلم شبهة لمنازع فايه ، ول قوُل لمخالف له اهل .
 أقوُل : قد تقدم الكلم فايِّ العدالة والعلم المشترطين فالليِّ

أهل الختيار ، ويأتيِّ
مثله هنا بالولى ، أما الجماع علللى اشللتراط القرشللية فاقللد

ثبت بالنقل والفعل ، رواه
ثقللاة المحللدثين ، واسللتدل بلله المتكلمللوُن وفاقهللاءا مللذاهب

السنة كلهم ، وجرى عليه العمل
بتسليم النصار وإذعانهم لبنلليِّ قريللش ، ثللم إذعللان السللوُاد

العظم من المة عدة قرون
ّلبللوُا علللى العباسلليين ، وسلللبوُهم حللتى إن الللترك الللذين تغ

السلطة بالفعل لم يتجرأ أحد
منهم على ادعاءا الخلفاة ول التصديِ لنتحالها حللتى بللالتغلب

الذيِ يجيِّءا الكلم فايه



بعد ، وما ذلك إل لن المة كلها مجمعة على ما ذكر معتقدة
ًنا بل كانوُا يدعوُن له دي

النيابة عنهم .
وأما الحاديث فايِّ ذلك فاكللثيرة مستفيضللة فالليِّ جميللع كتللب

السنة وقد أخرجوُها
فالليِّ كتللب الحكللام وأبللوُاب الخلفاللة أو المللارة والمنللاقب

وغيرها ، ولم يقع خلفا فايِّ
مضموُن مجموُعها بين أهل السنة من عرب ول عجللم ، ولللم

يتصد أحد من علماءا
الللترك لتأويلهللا ، وقللد طبللع بعللض الكتللب المثبتللة لهللا فالليِّ

الستانة بإذن نظارة المعارفا
حتى فايِّ زمن السلطان عبللد الحميللد الللذيِ لللم يهتللم بلقللب

الخليفة أحد مثله ، ومنها شرحا
المقاصد الذيِ نقلنا عنه ما نقلنا ، وكذا الموُاقف مللع شللرحه

وحوُاشيه ، وحديث :
( قللدموُا قريًشللا ول تقللدموُها ) الللذيِ ذكللره المللاورديِ رواه

الشافاعيِّ والبيهقيِّ فايِّ المعرفاة
ًغا ، وابن عديِ فايِّ الكامل من حديث أبيِّ هريللرة والللبزار بل

فايِّ مسنده من حديث
عليِّ كرم الله وجهه والطبرانيِّ فايِّ الكللبير مللن حللديث عبللد

الله بن السائب بأسانيدها
صللحيحة ، وفالليِّ معنللاه حللديث أبلليِّ هريللرة المرفاللوُع فالليِّ

الصحيحين : ( الناس تبع
لقريش فايِّ هذا الشأن ) ، ول نريد ذكر بقية الحاديث وإنمللا

خرجنا الحديث الذيِ
م ه ل ه ؛ لن اعتمده الماورديِ وذكرنا ما يقرب منه فاليِّ لفظ

يخرجه .
وحسبنا من قوُة حللديث : ( الئمللة مللن قريللش ) مللن حيللث

الرواية قوُل الحافاظ



ابن حجر فايِّ فاتح الباريِ عند ذكره فايِّ المناقب مللن صللحيح
البخاريِ ما نصه : قد

ّيا لمللا بلغنلليِّ أن بعللض جمعت طرقه عن نحوُ أربعيللن صللحاب
فاضلءا العصر ذكر أنه

لم يرو إل عن أبيِّ بكر الصديق اهل , وذكر الحللافاظ أن لفللظ
أبيِّ بكر لسعد بن

ه لقلد علملت يلا عبادة فايِّ السقيفة فايِّ مسلند أحملد : والل
سعد أن رسوُل الله - صلى الله

عليه وسللم -قلال وأنلت قاعللد : ( قريللش ولة هللذا المللر )
فاقال له سعد : صدقت .

فامن علم هذا ل يلتفت إلى ما يذكره بعض أهل هللذا العصللر
من تأويل تلك

الحللاديث والبحللث فالليِّ أسللانيد بعللض ، أو مللن أن شللرط
القرشية من الشروط الخلفاية

وإن قال هذا بعض كبار المتكلمين فاإن هؤلءا يذكرون أمثللال
هذه الخلفاات الشاذة

عن بعض المبتدعة لجللل الللرد عليهللا ل لنهللا كللالخلفا بيللن
أئمة الحق فايِّ المسائل

الجتهادية ، وغرض من يماريِ أو يكتم شللرط القرشللية فالليِّ
هذا العصر تصحيح خلفاة

سلطين بنيِّ عثمان ، وهذا ما ل سبيل إليه عند أهللل السللنة
المشترطين للقرشية

بإجماع مذاهبهم إل بقاعدة التغلللب ؛ وأمللا عنللد الخللوُارجَ فال
سبيل إليه ألبتة ؛ لنهم

إنما أنكروا شللرط القرشللية منًعللا لحصللر المامللة فالليِّ بيللت
معين ، وماذا يضر العثمانيين

أن تكوُن خلفاتهم بالتغلب ، وقد قال بعض الفقهاءا فالليِّ بنلليِّ
أمية وبنيِّ العباس كلهم

أو جلهم مثل ذلك .



ه عليله وسللم - الخلفالة وأما حكمة حصر النللبيِّ - صللى الل
الشرعية فايهم أو

سببه فاقد ذكر المتكلموُن والفقهاءا فايه ما رويِ من قوُل أبيِّ
بكر الصديق فايه

للنصار فايِّ سقيفة بنيِّ سللاعدة : مللن أنهللم أوسللط العللرب
ًبا ، ًبا وداًرا ، وأعزهم أحسا نس

وزاد بعضهم ما كان الصديق فايِّ غنى عنه فايِّ ذلك الللوُقت ,
وأجمع كلم لهم فايِّ

هذا ما ذكره الشيخ أحمد وليِّ الله الدهلوُيِ فايِّ كتابه ( حجة
] وفاي12ِّالله البالغة ) [

بعضه نظر قال :
( والسبب المفضيِّ لهللذا أن الحلق الللذيِ أظهلره اللله عللى

لسان نبيه - صلى الله
عليه وسلم - إنما جاءا بلسان قريللش وفالليِّ عللاداتهم ، وكللان

أكثر ما تعين من المقادير
والحدود ما هوُ عندهم ، وكان المعد لكثير من الحكام ما هوُ

فايهم ، فاهم أقوُم به ،
ًكا بذلك ، وأيضا فاللإن قريًشللا قللوُم النللبيِّ - وأكثر الناس تمس

صلى الله عليه وسلم -
وحزبه ول فاخر لهم إل بعلوُ دين محمد صلى الله عليه وسلم

- وقد اجتمع فايهم
حمية دينية ، وحمية نسبية ، فاكللانوُا مظنللة القيللام بالشللرائع

والتمسك بها ، وأيًضا فاإنه
يجب أن يكوُن الخليفة ممن ل يسللتنكف النللاس مللن طللاعته

لجللة نسبه وحسبه ، فاإن
من ل نسب للله يللراه النللاس حقيللًرا ذليلً ، وأن يكللوُن ممللن

عرفا منهم الرئاسات
والشرفا ، ومارس قوُمه جمع الرجال ونصللب القتللال ، وأن

يكوُن قوُمه أقوُياءا



يحموُنه وينصرونه ويبذلوُن دونه النفللس ، ولللم تجتمللع هللذه
الموُر إل فايِّ قريش ول

ُبه به أمر سيما بعدما بعث النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ون
قريش ، وقد أشار أبوُ

بكر الصديق رضيِّ الله عنه - إلى هللذه فاقللال : ولللن يعللرفا
هذا المر إل لقريش هم

أوسط العرب داًر إلخ ) .
ّيا مثلً لوُجهين : وإنما لم يشترط كوُنه هاشم

( أحدهما ) أن ل يقع النلاس فاليِّ الشلك فايقوُللوُا : إنملا أراد
ملك أهل بيته

ُيعللِط ًبا للرتللداد ولهللذه العلللة لللم  كسائر الملوُك فايكوُن سللب
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-

المفتللاحا , أيِ : مفتللاحا الكعبللة للعبللاس بللن عبللد المطلللب -
رضيِّ الله عنه - .

( والثانيِّ ) أن المهم فايِّ الخلفاة رضاءا الناس به واجتماعهم
عليه وتوُقيرهم

إياه وأن يقيللم الحللدود ويناضللل دون المللة وينفللذ الحكللام ،
واجتماع هذه الموُر ل

يكوُن إل فايِّ واحد بعد واحللد ، وفالليِّ اشلتراط أن يكللوُن ملن
قبيلة خاصة تضييق

وحللرجَ فاربمللا لللم يكللن فالليِّ هللذه القبيلللة مللن تجتمللع فايلله
الشروط وكان فايِّ غيرها اهل .

وأقوُل : إن الله تعالى ختم دينه وأتمه وأكمله بكتابه الحكيللم
ًا ُقْرآن الذيِ أنزله { 

ّيا } ( يوُسف :  ِب ّا } ( الرعد :13 ) [2َعَر ِبي َعَر ًا  ْكم ] , و { ُح
 ) على خاتم37

رسله العربيِّ القرشلليِّ ، واقتضللت حكمتلله أن يكللوُن نشللره
فايِّ مشارق الرض

ومغاربها بدعوُة قريش وزعامتهم ، وقوُة العرب وحماية هذه
الدعوُة بسيوُفاهم ، وكل



من دخل فايِّ السلم من العاجم ، وكان له عمل صالح فايلله
ًيا ًعا لهم متلق كان تاب

عنهم ، على مساواة الشرع فايِّ أحكامه بينهم ، ونبللوُغ كللثير
من موُاليهم الذين

استعربوُا بالتبع لهم ، وكانت قريش فايِّ جملة بطوُنهللا أكمللل
ًقا ًقا وأخل العرب خل

ًبا ًءا وفاهًما وقوُة عارضة كمللا كللانت أصللرحا نسلل وفاصاحًة وذكا
فايِّ سللة إسماعيل

وأشرفا تاريًخللا فالليِّ العللرب بفضللائلها وفاوُاضلللها ، وخللدمتها
لبيت الله - تعالى - فاكان

مجموُع هذه المزايا التيِّ كملت بالسلم مللؤهلً لهللا لجتمللاع
كلمة العرب عليها ، ثم

كلمة من يدخل فايِّ السلم من شعوُب العجللم بللالولى ، ول
سيما بعد النص من

الرسوُل - صلى الله عليه وسلم -بذلك وإجماع أصحابه عليه
فاحكمة جعله - صلوُات

الله عليه وسلمه عليه - خلفاة نبوُته فايها وسببه أمران :
( الول ) كللثرة المزايللا الللتيِّ تنتشللر بهللا الللدعوُة ، وتكللوُن

بحسب طباع البشر
ًبا لجمع الكلمة ، ومنع المعارضة والمزاحمللة أو ضللعفها - سب

وكذلك كان ، فاإن
الناس أذعنوُا لهم على تنازعهم ، وكثرة من لللم يقللم بأعبللاءا

الخلفاة منهم ول أخذها
بحقها ، فالم يكوُنوُا يبتغوُن بديلً من فارد أو بيت منهم إل إلى

آخر منهم ، وكان
ًقا عن الشرع افاتئات بعض العاجم على بعض العباسيين فاس

كسائر أنوُاع التعديِ
على الموُال والعراض .

( والثانيِّ ) أن تكوُن إقامة السلم متسلسلة فايِّ سلئل أول
من تلقاها ودعا



إليهللا ونشللرها حللتى ل ينقطللع اتصللال سلليرها المعنللوُيِ
والتاريخيِّ فاإن الملل والمم

وليدة التاريخ وربيبته .
ألم تروا أن سيرة الخلفاءا الراشدين تعد هلليِّ المثللل العلللى

لحكام الكتاب
والسنة النبوُية وهللديهما ، وأن سلليرة الخلفللاءا الملدنيين ملن

الموُيين والعباسيين الذين
نشروا العلوُم والفنوُن ورقوُا الحضارة فايِّ الشللرق والغللرب

تعد أصل المدنية
السلللمية وسللندها , أو لللم تللروا أن صلللة العللالم السلللميِّ

بمهد السلم الموُضعيِّ
( الحجاز ) تعد فايِّ الدرجة الثانية لصلته بكتابه وسنته ، حتى

أن الخليفة الذيِ نصبته
ه بخلادم ّقلب نفس الدولة التركية الجديدة فايِّ السلتانة قلد ل

الحرمين الشريفين كالسلطين
ًعا لهم . الذين كان الحجاز خاض

ألم تعلموُا أن السلم على حريته وسماحته قد خّص الحجللاز
أو جزيرة العرب

بأن ل يبقى فايها دينللان ، وأوصللى بللذلك النللبيِّ - صلللى الللله
عليه وسلم - فايِّ آخر

حياته .
ألم يبلغكم أن بعض المؤرخين من غير المسلمين قللال : لللوُ

أن الجيش الذيِ
ًيللا فاتح جنوُب فارنسة بعد فاتح الندلس كان كله أو أكثره عرب

َلك أوروبا كلها ودان لم
له أهلها ، وإنما انتقللض الفارنللج عليلله ؛ لن أكللثره كلان مللن

البربر الذين لم يفهموُا
السلم ولم يلتزموُا أحكامه فايِّ حفظ العهوُد والعلدل وعلدم

العتداءا على الموُال



والعراض كالعرب ، أفارأيتم لوُ جعللل السلللم خلفاللة النبللوُة
ًعا وتغلب عليها مشا

ُتللُه كمللا َغ ُل َفللُظ السلللُم و ُيْح العجم من القرون الولللى أكللان 
ِفَظ بنشر خلفاءا قريش له ُح

َبّرهم وفالاجرهم ؟ ! وهلذا بحللث يتسلع المجللال لشللرحه من 
ولكن فايِّ غير هذا المقال

الذيِ نريد أن يكوُن بقدر الحاجة الطارئة .
وقد أورد بعض فاضلءا العصر شبهة عللى جعلل الخلفالة فاليِّ

قريش بأنها
تعارض ما جاءا به السلم من المساواة ومن نزع العصللبية ،

ّوُد طائفة معينة على وتس
سللائر المسلللمين بللل جعلهللا كالشللبهة الللتيِّ أوردهللا بعللض

العلماءا على الشيعة الذين
يحصللرونها فالليِّ العلللوُيين مللن أنهللا تفتللح بللاب الطعللن فالليِّ

السلم لغير المؤمنين بزعمهم
ًكللا لهللل أن النبيِّ - صلى الللله عليلله وسللم -إنمللا أسللس مل

بيته ، وكل ذلك ظاهر
ّيناه فايِّ موُضع آخللر مللن المنللار ، فاللإن قريًشللا البطلن كما ب

بطوُن كثيرة متفرقة وكان
بينها من التعاديِ فايِّ الجاهلية ما بين غيرها من قبائل العرب

وبطوُنها ومنه عداوة
بنيِّ عبد شمس لبنيِّ هاشللم الللتيِّ خفيللت بعللد فاتللح النللبيِّ -

صلى الله عليه وسلم - لمكة
وتأليفه لبيِّ سفيان كبير بنلليِّ أميللة ، وفالليِّ خلفاللة أبلليِّ بكللر

وعمر ، وبدأ الستعداد
لظهارها فالليِّ خلفاللة عثمللان وأظهرهللا معاويللة بعللده ، ولللم

يتجدد لقريش شأن فايِّ زمن
الراشدين لم يكن لها ول فايِّ زمللن المللوُيين والعباسلليين إل

أن الموُيين كانت عندهم



عصبية لهل بيتهللم ثللم للعربيللة ؛ فامقتهللم العللالم السلللميِّ
وقلبهم قبل أن يستكمل

ًدا . ًنا واح ملكهم قر
ولم يكن لبنيِّ تيم فالليِّ خلفاللة أبلليِّ بكللر ول لبنلليِّ عللديِ فالليِّ

خلفاة عمر أدنى
امتياز على أحد من أقرانهم ، ونزوان بنيِّ أمية على مصللالح

المة فايِّ زمان عثمان
كان بسبب ضعفه ، ل بنعرة عصبية منه ، ولم يغفر له الرأيِ

السلميِّ العام هذا ،
ًدا لتمكللن أصللحاب بل هاجَ الناس عليه حتى كللان ذلللك تمهيلل

الدسائس الخفية فايِّ
السلم من قتله ، أعنيِّ دسللائس حللزب عبللد الللله بللن سللبأ

اليهوُديِ ، والمجوُس مثيريِ
الفتن فايِّ السلم .

ّيللا ّذر عثمللان وعل وقد رويِ أن المام العادل العاقللل عمللر حلل
وعبد الرحمن من

مثل هذا اليثار للقللارب المنللافايِّ لهللديِ السلللم والمفضلليِّ
إلى فاساد المر ، فاقال لهم

لّمللا جعللل المللر فالليِّ السللتة : إن النللاس لللن يعللدوكم أيهللا
الثلثة ، فاإن كنت يا عثمان فايِّ

شيِّءا من أمر الناس فااتق الله ول تحملللّن بنلليِّ أميللة و بنلليِّ
أبيِّ معيط على رقاب

الناس ، وإن كنت ياعليِّ فاللاتق الللله ول تحملللن بنلليِّ هاشللم
على رقاب الناس ، وقال

لعبد الرحمن مثل ذلك ، ذكره الحافاظ فايِّ شللرحا البخللاريِ ،
وقوُله : ( إن الناس لن

يعدوكم ) مبنلليِّ علللى القاعللدة الللتيِّ قررناهللا وهلليِّ أن أمللر
الخلفاة للمة ل للستة

ّوُ الزعماءا الذين أراد عمر جمع كلمة المة بجمع كلمتهللم لعللل
مكانتهم فايها بمناقبهم .



على أن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قد أوعد قريًشا فالليِّ
بعض الحاديث

بانتقام الله منهم إذا لم يقيموُا الحق والعللدل والرحمللة كمللا
شرعها ، والحاديث فايِّ ذلك

متعددة منها قوُله - صلللى الللله عليلله وسلللم - : ( يللا معشللر
قريش إنكم أهل هذا المر

ّيرتم بعث الله عليكم مللن يلحللاكم كمللا ما لم تحدثوُا ، فاإذا غ
يلحى القضيب ) رواه أحمد

وأبوُ يعلى عن ابن مسعوُد بسند رجاله ثقات وله طريق آخر
بلفظ آخر وشوُاهد ،

ومنهللا : ( المللراءا مللن قريللش مللا عملللوُا فايكللم بثلث : مللا
ُتْرِحُموُا ، رحموُا إذا اْس

وأقسطوُا إذا قسموُا ، وعدلوُا إذا حكموُا ) رواه الحاكم عللن
أنس بسند حسن .

هذا وإن العباسيين لم يحملوُا بنيِّ هاشم على رقاب الناس ،
بل كانوُا أشد من

لوُا بنيِّ أمية وطلأة عللى العللوُيين اللذين هلم خيلارهم وفاّض
الفرس ثم الترك على العرب ،

وأما العلوُيوُن فاكانوُا أزهد الناس فالليِّ الللدنيا وملكهللا ، ولللوُل
ذلك لسعوُا لها سعيها ،

َد للحيلل ، ولللم يتلوُّل أحلد منهللم ُأْرِشل ومن صّح منله الهللوُى 
المامة بعد أن نزل عنها

المللام الحسللن السللبط عليلله السلللم إل أئمللة الزيديللة فالليِّ
اليمن ، فاكانوُا وما زالوُا أفاضل

ّلوُهللا بعللد الراشللدين ، وأمللا أدارسللة وأعللدل أهللل بيللت توُ
المغرب فايلقبوُن بالسلطين ،

وأما الُعبيديوُن فاكانوُا أدعياءا فايِّ النسب وفايِّ السلم أيًضا .
وجملة القوُل أن الشعوُبية أوردوا شبهات كثيرة على العرب

وعلى قريش



وأجاب عنها العلماءا كابن قتيبة وغيللره ، ولكللل قللوُم محامللد
ومساوئ ، ودين الله فاوُق

كل شيِّءا ومللا صللّح دليللله وأجمعللت عليلله المللة أو سللوُادها
العظم فايِّ خير القرون ل

ًثا فايِّ نقضه وإل لم يبق لنا شيِّءا من ديننللا ، ًيا ول بح نقبل رأ
وما كانت أهوُاءا

العصلبية والمحابلاة فاليِّ اللدين إل فاتنلة لنلا ، وضلارة بعربنلا
وعجمنا ، وإن جهل ذلك

ّنا ، وأن حكمة الشارع - صلى الله عليلله وسلللم - الكثيرون م
فايِّ جعل خلفاة نبوُته

فايِّ قريش منزهة عن العصبية الجاهلية التيِّ حرمها ، ولبابها
مكان قريش من هذا

الدين ولغته وأهلها ؛ إذ لم تقم له قائمة إل بهم وبها ، ثم لللم
يخدمه أحد من العاجم

إل من أتقنها ، فاخدمه أولً َمللن اسللتعرب مللن الفللرس ، ثللم
جدد قوُة دولته العثمانيوُن

من الترك بعد أن مّزق شمله وأضعفه سلفهم ، وسنبين بعد
ما يجب له علينا وعليهم .

 ) صيغة المبايعة :7( 
المامة عقد تحصللل بالمبايعلة ملن أهلل الِحلل والعقلد لملن

اختاروه إماًما للمة بعد
التشاور بينهم ، والصلل فاليِّ البيعلة أن تكلوُن عللى الكتلاب

والسنة وإقامة الحق
والعدل من ِقبله ، وعلى السمع والطاعة فايِّ المعللروفا مللن

ِقبلهم ، فافيِّ الصحيح : أن
عبد الرحمن بن عوُفا قال فايِّ مبايعته لعثمان : أبايعك على

سنة الله ورسوُله
والخليفتين من بعده ، وبايعه الناس على ذلللك ، وأن النللاس

لما اجتمعوُا على عبد



الملك بن مروان بعد قتل عبد الله بن الزبير بايعه عبللد الللله
بن عمر - رضيِّ الله

ًعللا ؛ لجللل الخلفا عنه - بعد أن كان امتنللع عللن مبايعتهمللا م
والتفرقة ، فاكتب إليه :

إنيِّ أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين
على سنة الله وسنة

رسوُله فايما استطعت وأن بنيِّّ قد أقروا بذلك .
وكان الصحابة يبايعوُن النبيِّ - صلى الله عليه وسلللم - علللى

السمع والطاعة
فايِّ المنشط والمكره وقوُل الحق والقيام به فايما استطاعوُا

وعدم عصيانه فايِّ معروفا
ِفالليِّ َنَك  ْعِصللي َي َولَ  كما قال تعالى فالليِّ مبايعللة النسللاءا للله : { 

ْعُروفٍا } ( الممتحنة : َم
 ) ، وقد صّح أن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هوُ الللذي12ِ

كان يلقنهم قيد
] وقد بايعوُه أيًضا على السلللم14الستطاعة عند المبايعة [

وعلى الهجرة وعلى
الجهاد والصبر وعدم الفرار من القتال ، وعلى بيعللة النسللاءا

المنصوُصة فايِّ القرآن ،
والحاديث فايِّ هذا معروفاة فايِّ الصحيحين والسللنن ، نخللص

بالذكر منها حديث عبادة
بن الصامت المتفق عليه ولفظه كما فالليِّ كتللاب الفتللن مللن

البخاريِ : ( دعانا النبيِّ -
صلى الله عليه وسلم - ، فابايعنا ، فاقللال فايمللا أخللذ علينللا أن

بايعنا على السمع والطاعة
فايِّ َمنشطنا ومكرهنا وعسلرنا ويسلرنا وأثلرة علينلا ، وأن ل

ننازع المر أهله ، إل
أن تروا كفًرا بوُاًحا عندكم من الله فايه برهان ) ، ولفظه فايِّ

باب المبايعة من كتاب



الحكام : ( بايعنا رسوُل الله - صلى الله عليه وسلللم -علللى
السمع والطاعة فايِّ

المنشط والمكره ، وأن ل ننللازع المللر أهللله ، وأن نقللوُم أو
نقوُل بالحق حيث ما كنا

ل نخافا فايِّ الله لوُمة لئم ) ، قال الحافاظ فايِّ شرحا حديث
البخاريِ فايِّ المبايعة على

السمع والطاعة الذيِ تقدم فاليِّ الصلل عنللد قلوُله فايله ملن
كتاب الفتن : ( وأن ل ننازع

المر أهله ) أيِ : الملك والمارة .
وجملة القوُل أن العلماءا اتفقوُا علللى وجللوُب الخللروجَ علللى

المام بالكفر ،
واختلفوُا فايِّ الظلم والفسق لتعارض الدلة ومنها سد ذريعة

الفتنة ، والتحقيق
المختار أن على الفاراد المر بالمعروفا والنهيِّ عللن المنكللر

بشروطهما دون الخروجَ
على وليِّ المر بالقوُة ، وأما أهل الحل والعقد فايجب عليهم

ما يرون فايه المصلحة
الراجحة حتى القتال ، وقد تقدم النقل فايِّ هللذا فالليِّ مسللألة

سلطة المة وسنعوُد إليه فايِّ
بحث ما يخرجَ به المام من الخلفاة .

 ) ما يجب على المة بالمبايعة :8( 
ومتى تمت المبايعة وجب بهللا علللى المبللايعين وسللائر المللة

بالتبع لهم الطاعة
للمام فايِّ غير معصية الللله والنصللرة للله ، وقتللال َمللن بغللى

عليه أو استبد بالمر دونه ،
وسيأتيِّ الكلم علللى دار العللدل والجماعللة ، ومللا يتعلللق بهللا

كحكم الهجرة .
وأهم ما يجب التذكير به من طاعللة المللام الحللق علللى كللل

مسلم ، وكذا إمام



الضرورة أو التغلب على كل من بايعه بالذات ، ومللن لزمتلله
بيعة أهل الحل والعقد

أداءا زكاة المال والنعام والزرع والتجارة - والجهللاد الللوُاجب
ّيا على ًبا كفائ وجوُ

ً ّيللا علللى أفارادهللا رجللال ًبللا عين مجموُع المللة ، والللوُاجب وجوُ
ًءا على ما هوُ مبين ونسا

فايِّ كتب الفقه ، كما يجب عليهم طاعة من ولهم أمر البلد
من الوُلة السياسيين

والقضاة وقللوُاد الجيللوُش دون غيرهللم ، ويجللب علللى هللؤلءا
الخضوُع له فايما يقيد به

سلطتهم وفايِّ عزله إياهم إذا عزلهللم ، والشللرط العللام فالليِّ
الطاعة أن ل تكوُن فايِّ

معصية الللله تعللالى والحللاديث الصللحيحة فالليِّ هللذا معروفاللة
وُمجمع على معناها .

ومن الخبار والثار التيِّ يحسن إيرادهللا هنللا مللا رواه مسلللم
فايِّ صحيحه عن

عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال : ( دخلت المسجد فاللإذا
عبد الله بن عمرو بن

العاص جللالس فالليِّ ظللل الكعبللة والنللاس مجتمعللوُن عليلله ،
فاأتيتهم فاجلست إليه فاقال :

كنا مع رسوُل الله - صلى الله عليه وسلم - فايِّ سفر فانزلنللا
منزلً فامنا من يصلح

] إذ نللادى15حباءاه ومنا من ينتضل ومنا من هوُ فايِّ جشره [
مناديِ رسوُل الله -

صلى الله عليه وسلللم - : ( الصلللة جامعللة ) فااجتمعنللا إلللى
رسوُل الله - صلى الله

ّقللا عليه وسلم - فاقال : ( إنه لللم يكللن نللبيِّ قبللليِّ إل كللان ح
عليه أن يدل أمته على خير

ما يعلمه لهم ، وينذرهم شر ما يعلمه لهم ، وإن أمتكم هللذه
ُجعل عافايتها فايِّ أولها



وسيصيب آخرهللا بلءا وأمللوُر تنكرونهللا وتجيِّللءا فاتنللة فايرقللق
]16بعضها بعًضا [

وتجيِّللءا الفتنللة فايقللوُل المللؤمن هللذه مهلكللتيِّ ثللم تنكشللف
وتجيِّءا الفتنة فايقوُل المؤمن هذه

هذه ، فامن أحب أن يزحزحا عللن النللار ويللدخل الجنللة فالتللأته
منيته وهوُ يؤمن بالله

واليوُم الخر ، وليأت إلى الناس الذيِ يحللب أن يللؤتى إليلله ،
ومن بايع إماًما فاأعطاه

صفقة يده وثمرة قلبه فاليطعه إن اسللتطاع ، فاللإن جللاءا آخللر
ينازعه فااضربوُا عنق

الخر ، فادنوُت منه فاقلت له : أنشدك الله أأنت سمعت هللذا
من رسوُل الله - صلى

الله عليه وسلم - ؟ فاأهوُى إلى أذنيلله وقلبله بيللديه ، وقلال :
سمعته أذنايِ ووعاه قلبيِّ ،

فاقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنللا أن نأكللل أموُالنللا بيننللا
بالباطل ونقتل أنفسنا

ُكللم َن ْي َب ُكم  َل َوُا َأْملل ُلوُا  ُك ْأ َتلل ُنللوُا لَ  ِذيَن آَم ّللل َها ا ّي أ
َ َيا  والله يقوُل : { 

ًة ِتَجاَر ُكوَُن  َت َأن  ِإلّ  ِطِل  َبا ْل ِبا
ُكللْم ِب َكللاَن  ّلللَه  ِإّن ال ُكْم  ُفَسلل ْن َأ ُلللوُا  ُت ْق َت َولَ  ُكللْم  َتللَراٍض ّمن َعللن 

ًا } ( النساءا :   ) ، قال29َرِحيم
فاسكت ساعة ثم قال : أطعه فالليِّ طاعللة الللله واعصلله فالليِّ

معصية الله اهل .
وقد أعز الله البشر بالسلم ومقتضى الكتاب والسنة أنلله ل

طاعة ول خضوُع
فايه إل لله تعالى ، وطاعة الرسوُل من طاعته لقوُله : { َمن

َع َطا َأ ْد  َق َفا ِطِع الّرُسوَُل  ُي
ّلَه } ( النساءا :   ) ، وطاعة أوللليِّ المللر كللذلك لقللوُله :80ال

ُكْم } ( النساءا :  ِر ِمن َلْم ِليِّ ا ْو ُأ َو  ) ، ولذلك اشترط فايها59{ 
أن تكوُن فايِّ تنفيذ أصوُل شرعه أو فاروعه .



وقد قال بعض أمراءا بنيِّ أمية لبعض علماءا التابعين : أليللس
الله قد أمركم بأن

ُكْم } ( النسللاءا :  ِر ِمن َلْم ِليِّ ا ْو ُأ َو )59تطيعوُنا فايِّ قوُله : {   
فاقال له : أليست قد

ِإن َفالل نزعت عنكم يعنيِّ الطاعة إذ خللالفتم الحللق بقللوُله : { 
ُه ّدو َفاُر ٍءا  ِفايِّ َشيِّْ ُتْم  ْع َناَز َت

ِر } ِم الِخلل ْوُ َيلل ْل َوا ِه  ّل ِبللال ُنللوَُن  ْؤِم ُت ُتللْم  ُكن ِإن  َوالّرُسللوُِل  ِه  ّل َلى ال ِإ
 ) نقله59( النساءا : 

الحافاظ فايِّ الفتح ، قال : ومن بديع الجللوُاب وذكللره ، علللى
أن أوليِّ المر هنا الجماعة

أيِ : المة كما تقدم .
 ) ما يجب على المام للملة والمة :9( 

يجب على المام نشر دعللوُة الحللق وإقامللة ميللزان العللدل ،
وحماية الدين من

العتداءا والبدع ، والمشاورة فايِّ كل ما ليس فايه نص ، وهللوُ
مسؤول عن عمله

يراجعه كل أحد من المللة فايمللا يللراه أخطللأ فايلله ، ويحاسللبه
عليه أهل الِحل والعقد ،

وقد قال - صلللى الللله عليلله وسلللم - : ( المللام الللذيِ علللى
الناس راع وهوُ مسؤول عن

رعيته ) رواه الشيخان من حديث لبن عمر وغيرهمللا . وقللد
ّين الماروديِ ما يجب ب

عليه فايِّ عشر قوُاعد كلية لم يذكر منهللا مسللألة المشللاورة
على كثرة النصوُص

ًعا لما فايها ، واستفاضة آثار الراشدين فايِّ الجريِ عليها ، اتبا
صّح من عمل النبيِّ -

صلى الله عليه وسلم - بها ، قال :
والذيِ يلزمه من الموُر العامة عشرة أشياءا :

( أحدها ) حفظ الدين على أصوُله المستقرة وما أجمع عليه
سلف المة ، فاإن



ّيللن للله َغ ذو شبهة عنلله أوضللح للله الحجللة وب َنَجَم مبتدع أو َزا
الصوُاب ، وأخذه بما

يلزمه من الحقوُق والحدود ، ليكوُن الدين محروًسا من خلل
، والمة ممنوُعة من

زلللل . ( الثللانيِّ ) تنفيللذ الحكللام بيللن المتشللاجرين ، وقطللع
الخصام بين المتنازعين ،

َفة فال يتعللدى ظللالم ، ول يضللعف مظلللوُم . ّنَصلل حللتى تعللم ال
( الثالث ) حماية

] والللذّب عللن الحريللم ، ليتصللرفا النللاس فاللي17ِّالبيضللة [
المعايش وينتشروا فايِّ السفار

آمنين من تغرير بنفللس أو مللال . ( والرابللع ) إقامللة الحللدود
ُتصان محارم الله تعالى ل

عن النتهللاك وتحفللظ حقللوُق عبللاده مللن إتلفا واسللتهلك .
( والخامس ) تحصين

الثغوُر بالعدة المانعة والقوُة الدافاعة ، حتى ل تظهللر العللداءا
بغرة ينتهكوُن فايها محرًما

] دًما . ( والسللادس )18أو يسفكوُن فايها لمسلم أو معاهد [
جهاد من عاند السلم

بعد الدعوُة حتى يسلم أو يدخل فايِّ الذمة ، ليقام بحق الللله
تعالى فايِّ إظهاره على

الدين كله . ( والسللابع ) جبايللة الفيِّللءا والصللدقات علللى مللا
ًدا أوجبه الشرع نّصا واجتها

من غير خلوُفا ول عسلف . ( والثلامن ) تقلدير العطايلا وملا
يستحق فايِّ بيت المال

من غير سرفا ول تقتير ودفاعلله فالليِّ وقللت ل تقللديم فايلله ول
تأخير . ( التاسع )

استكفاءا المناءا وتقليد النصحاءا فايما يفوُضه إليهم من أعمال
ويكله إليهم من الموُال

لتكللوُن العمللال بالكفللاءاة مضللبوُطة ، والمللوُال بالمنللاءا
محفوُظة . ( العاشر ) أن



يباشللر بنفسلله مشللارفاة المللوُر وتصللفح الحللوُال لينهللض
بسياسة المة وحراسة الملة

ول يعوُل على التفوُيض تشاغلً بلللذة أو عبللادة ، فاقللد يخللوُن
المين ويغش الناصح ،

ِفالليِّ َفللًة  ِلي َنللاَك َخ ْل َع ّنللا َج ِإ ُد  ُوو َدا َيللا  وقللد قللال الللله تعللالى : { 
ّناِس ْيَن ال َب ُكم  َفااْح َلْرِض  ا

ِه } ( ص : ّللل ِبيِل ال َعللن َسلل ّلَك  ُيِضلل َفا َوُى  َهلل ِبللِع ال ّت َت َولَ  ّق  ْلَح ِبللا
 ) ، فالم يقتصر الله26

سبحانه على التفوُيض دون المباشرة ، ول عللذره فالليِّ اتبللاع
الهوُى حتى وصفه

ًقا عليه بحكم الدين ومنصللب بالضلل . وهذا وإن كان مستح
الخلفاة فاهوُ من حقوُق

السياسة لكل مسترع ، قال النبيِّ عليه السلم : ( كلكم راع
وكلكم مسئوُل عن

رعيته ) ولقد أصاب الشاعر فايما وصللف بلله الزعيللم المللدبر
حيث يقوُل ( البسيط ) :

 رحللب الللذراع بللأمر الحللرب...وقلللدوا أمركللم لللله دركللم 
مضطلعا

 ول إذا عللض مكللروه بلله...ل مترفًاا إن رخاءا العيش ساعده 
خسعا

 عنكم ول ولد يبغيِّ للله الرفاعللا [...وليس يشغله مال يثمره 
19[

ًعا يوًُما ومتبعا...مازال يحلب در الدهر أشطره   يكوُن متب
 مسللتحكم الللرأيِ ل فاخمللا...حتى استمر على شزر مريرته 

]20ول ضرعا[
( أقوُل ) عبارته فايِّ الوُاجب الول فايِّ منتهى التحقيللق وهللوُ

المحافاظة على
ما أجمع عليه السلف الصالح من الدين وإطلق الحرية للمة

فايما سوُاه من المسائل



الجتهادية من حيث العلم وعمل الفاراد فايِّ العبادات ، وأمللا
ما يتعلق بالسياسة

والقضللاءا المنللوُط بالحكوُمللة فاللله أن يرجللح بعللض الحكللام
الجتهادية على بعض

باستشارة العلماءا من أهل الحللل والعقللد ، ول سلليما إذا لللم
يكن هوُ من أهل الجتهاد

فايِّ الشرع ، ولقلد كلان أئمللة اللدين يطيعلوُن الخلفللاءا فايملا
يخالف اجتهادهم من أموُر

الحكوُمة إذا لم يخالف النص القطعيِّ من الكتللاب والسللنة ،
ولكنهم لم يطيعوُهم فايِّ

القوُل بخلق القرآن ؛ لنه من أموُر العقائد التيِّ خالفوُا فايهللا
السلف .

والجهاد الللذيِ ذكللره فالليِّ الللوُاجب السللادس أراد بلله القتللال
العينيِّ والكفائيِّ وإنما

يجللب علللى كللل مكلللف إذا اسللتوُلى العللدو علللى بعللض بلد
المسلمين وتوُقف دفاعه على

ذلللك وإل اكتفللى بمللن يسللتنفرهم المللام بحسللب الحاجللة ،
والجهاد قد يكوُن بالمال

واللسان ومنه الدعوُة إلى السلم بالبرهللان ، وتجللب طاعللة
المام فايِّ التعليم

العسكريِ بنظام القرعة وغيره ، وعليلله أن يعللد للعللداءا مللا
يستطيع من قوُة ليقاتلهم

بما يقاتلوُننا به أو يفوُقهم ، ومنه إنشاءا البللوُارجَ والغوُاصللات
والطيارات الحربية

وأنللوُاع السلللحة إلللخ وتجللب طللاعته فالليِّ ذلللك كللله بالمللال
والنفس بنص قوُله تعالى :

ٍة } ( النفللال :  ّوُ ُقلل ُتم ّمللن  ْع َط َت ُهم ّما اْسلل َل ّدوا  َأِع َو  }60،  (  
والخطاب للمة وإنما

الرئيس هوُ الذيِ يوُحد النظام فايها ، وعلى هذا تكوُن العلوُم
والفنوُن الطبيعية



والكيماوية واللية كلها مللن الوُاجبللات الكفائيللة ، ومللا ل يتللم
الوُاجب المطلق إل به فاهوُ

واجب ، وليس فايِّ السلم جهاد يجب به قتللال كللل مخللالف
ّيا . ًدا أو ذم وإن كان معاه

 ) الشوُرى فايِّ السلم :10( 
( أقوُل ) : وأهم ما يجب على المام المشاورة فايِّ كل ما ل

نص فايه عن الله
ورسللوُله ، ول إجمللاع صللحيًحا يحتللج بلله ، أو مللا فايلله نللص

اجتهاديِ غير قطعيِّ ، ول
سيما أموُر السياسة والحرب المبنية على أسللاس المصلللحة

العامة ، وكذا طرق تنفيذ
النصوُص فالليِّ هللذه المللوُر إذ هلليِّ تختلللف بللاختلفا الزمللان

والمكان ، فاهوُ ليس حاكًما
ًقا كما يتوُهم الكثيرون بللل مقيللد بأدلللة الكتللاب والسللنة مطل

وسيرة الخلفاءا الراشدين
العامة وبالمشاورة ، ولللوُ لللم يللرد فايهللا إل وصللف المللؤمنين

ُهْم َأْمُر َو بقوُله تعالى : { 
ُهلللْم } ( الشلللوُرى :  َن ْي َب  ) وقلللوُله لرسلللوُله :38ُشلللوَُرى 

ِر } ( آل َلْم ِفايِّ ا ُهْم  ِوْر َوَشا  }
 ) لكفى ، فاكيف وقد ثبتت فايِّ الخبللار والثللار159عمران : 

قوُلً وعملً ، وسبب
هذا المر للرسوُل - صلى الله عليه وسلم -بالمشللاورة فالليِّ

ًة أمر المة ، جعله قاعد
شرعيًة لمصالحها العامة ، فاإن هذه المصالح كللثيرة الشللعب

والفروع ل يمكن تحديدها ،
وتختلللف بللاختلفا الزمللان والمكللان فال يمكللن تقييللدها وقللد

ذهب بعض علماءا السلف
ّيللا عللن إلللى أن النللبيِّ - صلللى الللله عليلله وسلللم -كللان غن

المشاورة فالوُل إرادة جعلها



ًة شرعيًة لما أمره الله بها . رويِ عن الحسللن البصللريِ قاعد
فايِّ تفسير قوُله تعالى :

ِر } ( آل عمران :  َلْم ِفايِّ ا ُهْم  ِوْر َوَشا  ) أنه قال : قللد159{ 
علم الله أنه ما به إليهم

مللن حاجللة ولكللن أراد أن يسللتن بلله مللن بعللده , ورويِ فالليِّ
المرفاوُع ما يؤيده فاقد َخّرجََ

ابن عديِ والبيهقيِّ بسند حسن عن ابن عبللاس أن اليللة لمللا
نزلت قال رسوُل الله -

صلى الله عليه وسلم - : ( أما إن الله ورسوُله لغنيللان عنهللا
ولكن جعلها الله رحمًة

ًدا ، ومللن تركهللا لللم لمتيِّ فامن استشار منهم لم يعللدم رشلل
ّيا ) , أيِ : شرعها الله يعدم غ

تعالى لتحقيق الرشد فايِّ المصالح ومنع المفاسد فاللإن الغلليِّ
هوُ الفساد والضلل .

ولكن الحاديث الصحيحة ناطقة بأن النبيِّ - صلى الللله عليلله
وسلم - لم يكن

ًيا عن غيره من الناس إل فايما ينزل عليه فايلله الللوُحيِّ مستغن
وقال : ( أنتم أعلم بأمر

دنياكم ) رواه مسلم عن عائشة وأنس وقال : ( ما كان مللن
أمر دينكم فاإليِّّ ، وما كان

من أمر دنياكم فاأنتم أعلم به ) رواه أحمد وفايِّ حديث رافاللع
بن خديج فايِّ صحيح مسلم

أيًضا أنه - صلى الله عليه وسلللم -قللال : ( إنمللا أنللا بشللر إذا
أمرتكم بشيِّءا من

أمر دينكم فاخذوا به وإذا أمرتكم بشيِّءا ملن رأيليِّ فاإنملا أنللا
بشر ) وهذا هوُ الموُافاق لقوُله

َللليِّّ } ( الكهللف : ِإ ُيللوَُحى  ُكللْم  ُل ْث َبَشٌر ّم َنا  َأ ّنَما  ِإ ُقْل  تعالى : { 
 ) فاهوُ ممتاز على110

البشر بالوُحيِّ إليه ولكنه فايما عداه وعدا مللا يسللتلزمه بشللر
تجوُز عليه العراض



البشرية ، ويحتللاجَ إلللى غيللره فالليِّ المللوُر الكسللبية ، وكللوُنه
أكمل البشر ل يقتضيِّ أن

يحيط بكل شيِّءا علًما ويقدر علللى كللل عمللل فاللإن هللذا لللله
ُكْم َل ُقوُُل  َأ ُقل لّ  وحده { 

َلٌك } ( ّنيِّ َم ِإ ُكْم  َل ُقوُُل  َأ َولَ  ْيَب  َغ َلُم ال ْع َأ َولَ  ِه  ّل ِئُن ال ِديِ َخَزا ِعن
 ) ولذلك50النعام : 

كانوُا إذا راجعوُه فايِّ أمر أمر بلله ورأوا المصلللحة فالليِّ غيللره
سألوُه : أقاله أو

فاعله بوُحيِّ من الله أم من رأيه ؟ فاإذا قللال : إنلله مللن رأيلله
ذكروا رأيهم وقد يعمل به

ويرجحه على رأيه كما فاعل فايِّ يللوُم بللدر فاقللد جللاءا - صلللى
الله عليه وسلم -أدنى

ماءا فانزل عنده فاقللال الحبللاب بللن المنللذر يللا رسللوُل الللله :
ً أرأيت هذا المنزل أمنزل

أنزلكه الله ليللس لنللا أن نتقللدمه ول أن نتللأخر عنلله أمللا هللوُ
الرأيِ والحرب والمكيدة ؟

قال : ( بل هوُ الرأيِ والحللرب والمكيللدة ) فاقللال يللا رسللوُل
الله : ليس هذا بمنزل

ّوُر فاانهض بالناس حتى نأتيِّ أدنى ماءا من القوُم فاننزله ثم نغ
ما وراءاه إلخ , فاقال له

النللبيِّ - صللى اللله عليلله وسلللم - : ( لقللد أشللرت بللالرأيِ ،
وعمل برأيه ) , وفايِّ

رواية ابن عباس عند ابن سعد أن جبريل نزل فاقللال للنللبيِّ -
صلى الله عليه

وسلم - : الرأيِ ما أشار به الحباب بن المنذر .
وقد استشار - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر وعمر - رضلليِّ

الله عنهما -
فالليِّ أسللرى بللدر فاللاختلف رأيهمللا فاقللال ( لللوُ اجتمعتمللا مللا

ًقا عصيتكما وكان رأيه موُافا



لرأيِ أبيِّ بكر فاأنفذه ثم نزل الوُحيِّ بما يؤيد رأيِ عملر وهلوُ
َكاَن قوُله تعالى{ َما 

َلْرِض } ( النفللال : ِفايِّ ا ْثِخَن  ُي ّتى  َأْسَرى َح َلُه  ُكوَُن  َي َأن  ِبيٍِّ  َن ِل
 ) اليتين فاقال -67

صلى الله عليه وسلم -لعمر ( كاد يصيبنا فايِّ خلفاك شللر ) ,
والروايات فايِّ هذه

المسألة كثيرة ، وكللل هللذا كللان قبللل أمللر الللله تعللالى إيللاه
بمشاورتهم فاإنه نزل فايِّ غزوة

أحد وفايها رجح رأيِ الكللثرين علللى رأيلله - صلللى الللله عليلله
وسلم -ورأيِ كثير

من كبراءا الصحابة رضيِّ الله عنهم وأخرجَ ابن مردويلله عللن
عليِّ كرم الله وجهه

قال : ( سللئل رسللوُل الللله - صللى اللله عليلله وسللم - عللن
العزم ، أيِ قوُله تعالى :

ِه } ( آل ّلل َللى ال َع ّكللْل  َوُ َت َفا َعَزْمَت  َذا  ِإ َفا ِر  َلْم ِفايِّ ا ُهْم  ِوْر َوَشا  }
 ) :159عمران : 

فاقال : مشاورة أهل الرأيِ ثم اتباعهم ) .
 وقد حقننا مسألة الشوُرى فايِّ الحكوُمة السلمية بالتفصيل

فايِّ تفسير هذه
ُعللوُا ِطي َأ َو ّلَه  ُعوُا ال ِطي َأ الية من سوُرة آل عمران وتفسير : { 

ِر َلْم ِليِّ ا ْو ُأ َو الّرُسوَُل 
ُكْم } ( النساءا :   ) من سوُرة النساءا , وبينللا فالليِّ الول59ِمن

الحكمة فايِّ ترك
الرسللوُل - صللى اللله عليلله وسللم - نظللام الشللوُرى للمللة

وعدم وضع أحكام لها ،
وملخصه أن النظام يختلف باختلفا أحوُال المة فالليِّ كثرتهللا

وقلتها وشؤونها
الجتماعية ومصالحها العامة فايِّ الزمنة المختلفلة فال يمكللن

أن تكوُن له أحكام معينة



توُافاق جميع الحوُال فايِّ كل زمللان ومكللان ، ولللوُ وضللع لهللا
أحكاًما مؤقتًة لخشيِّ أن

ًعللا فالليِّ كللل َب ّت ًنللا م يتخذ الناس ما يضعه لذلك العصر وحده دي
حال وزمان وإن خالف

المصلحة ، كما فاعلللوُا فالليِّ الخللذ بظللوُاهر مبايعللة أبلليِّ بكللر
وعثمان واستخلفا عمر ،

فااكتفى بشرع الللله للمشللاورة ، وتربيتلله - صلللى الللله عليلله
وسلم -المة عليها بالعمل .

على أن أوليِّ العصبية خالفوُا ما شرعه الللله باتبللاع أهللوُائهم
ومطامعهم لتقصير أوليِّ

المر فايِّ وضع هذا النظام لكل زمان بما يناسبه ، كما ضبط
عمر رضيِّ الله عنه

المللر فالليِّ زمنلله بمللا يناسللبه ، بللل عنلليِّ علماؤنللا بمسللائل
النجاسة والحيض والبيوُع أشد

من عنايتهم بهذه المسألة حتى قال إمام كبير مثل الشعريِ
: إن بيعة رجل واحد من

ّنى يسللتقيم َأ أهل الحل والعقد تلزم المة إذا أشهد عليها ، فالل
أمر أمة تعمل بهذا القوُل

فايِّ رياستها العامة ؟
وأما الثار عن الراشدين فايِّ المشاورة فاكللثيرة ( منهللا ) مللا

رواه الدارميِّ
والبيهقيِّ عن ميموُن بن مهران أن أبا بكر كان يسللأل عامللة

المسلمين عما ل يجد
فايه نّصا من الكتلاب ول سلنة علن النلبيِّ - صللى اللله عليله

وسلم -هل يعلموُن عن
ًئا ؟ فاربمللا قللام إليلله النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فايه شللي

الرهط فاقالوُا نعم قضى
فايه بكذا فايأخذ به ويحمد الله تعالى ( قال ) وإن أعيللاه ذلللك

دعا رؤوس المسلمين



وعلماءاهم فااستشارهم فاإذا اجتمللع رأيهللم علللى أمللر قضللى
به ، وأن عمر بن الخطاب

كان يفعل ذلك - وزاد أنه كان بعد النظر فايِّ الكتاب والسللنة
ينظر فايما قضى به

أبوُ بكر أيًضا ؛ لنه كان ل يقضيِّ إل بنص أو مشاورة , وانظر
إلى الفرق بين

سللؤال عامللة المسلللمين عللن الروايللة واختصللاص الرؤسللاءا
والعلماءا بالمشاورة - ذلك

بأنهم هم جماعة أوليِّ المر وأهل الحللل والعقللد الللذين أمللر
الكتاب بطاعتهم بعد طاعة

ُه ّدو ْوُ َر َللل َو الله ورسوُله وقال فايِّ إحالللة أمللر المللة إليهللم { 
ِليِّ ْو ُأ َلى  ِإ َو َلى الّرُسوُِل  ِإ

ُهللْم } ( النسللاءا : ْن َنُه ِم ُطوُ ِب َتن َيْسلل ِذيَن  ّللل ِلَمللُه ا َع َل ُهللْم  ْن ِر ِم َلْملل ا
83. ( 

( تنبيه )
ائل السلتخلفا لهذه المقالة بقية تأتيِّ من أهم مباحثهلا مس

والعهد وخلفاة
الضرورة والتغلب وما يخرجَ به الخليفة مللن المامللة وعزللله

والخروجَ عليه ودار
العللدل والجللوُر ، وتعللدد الخلفللاءا فالليِّ وقللت واحللد ، وحللال

المسلمين فايه اليوُم وحكوُماتهم
المسللتقلة : وتعللارض المللانع والمقتضلليِّ فالليِّ توُحيللد مقللام

الخلفاة ، أو ما يجب على
المسلمين ويحظر عليهم فايِّ ذلك .

ُنشر - ويزداد وضللوًُحا فايمللا سينشللر - أن خلللع وقد علم مما 
حكوُمة الجمعية

ًعا ، وأنلله الوُطنية فايِّ أنقللره لمحمللد وحيللد الللدين نافاللذ شللر
ليس الن خليفًة ول

ًنا ، ول يتوُقف تصحيح خلعلله علللى تكفيللره كمللا ادعللى سلطا
بعض من كتب فايِّ



المسألة فاقال : إننا رأينا منه كفًرا بوُاًحا أيِ ظاهًرا ل يحتمللل
التأويل ، وإنما يؤخذ

الحكم مما ذكرناه فايِّ مسألة المبايعة ومسألة سلطة المللة
ويوُضحه ما سيأتيِّ .

( للكلم بقية )
((يتبع بمقال تاٍل))

__________
 وطبع شرحه للمقاصللد فاللي791ِّ) توُفايِّ سعد الدين سنة 1(

 وهللوُ عمللدة علمللاءا الكلم مللن العللرب1305الستانة سللنة 
والترك وغيرهم .

 وكتابه هذا فاريد فايِّ بللابه وهللوُ مطبللوُع450) توُفاى سنة 2(
 ومترجم بعدة لغات .1228بمصر سنة 

) قال الشبراملسيِّ فايِّ قوُلهم : ووجوُه الناس من عطف3(
العام على الخاص فاإن وجوُه النللاس : عظمللاؤهم بإمللارة أو

 .7 ج120َعلم أو غيرهما اهل ص 
 .7 ج120َ) الرمليِّ فايِّ شرحا المنهاجَ ص 4(
) أيِ : أعناق المطيِّ فايِّ الرحلة إليه .5(
ِر6( َلْملل ِليِّ ا ْو ُأ َو ُعوُا الّرُسوَُل  ِطي َأ َو ّلَه  ُعوُا ال ِطي َأ ) راجع تفسير [

ُكْم ] (النساءا :  14 وأول 13) فايِّ آخر تفسللير المجلللد 59ِمن
 .222 - 180من المنار أو الجزءا الخامس من التفسير ص 

) المللراد بطلللب العلللم هنللا : تحصلليل مللا فاللوُق الفللروض7(
العينية مللن علللوُم اللغلة والشللرع وفانللوُن المعيشللة والطللب

والقتال .
) .2ج272َ) شرحا المقاصد (8(
 أيًضا .2ج271َ) ص 9(
 وهوُ من أجللل علمللاءا الحنفيللة861) توُفايِّ الكمال سنة 10(

قيل إنه بلغ درجة الجتهللاد المطلللق , وتللوُفايِّ الشلليخ قاسللم
 والظلللاهر أنللله ملللن علملللاءا اللللترك ،878الملللذكوُر سلللنة 

والمسللايرة مطبوُعللة مللع شللرحها للكمللال بللن أبلليِّ شللريف



 وحاشلللية الشللليخ قاسلللم905الشلللافاعيِّ المتلللوُفاى سلللنة 
.1316بالمطبعة الميرية سنة 

) من الحكام السلطانية .5,4) ص (11(
 وهللوُ مجللدد علللوُم1176 وتوُفاى سنة 1101) ولد سنة 12(

الدين فايِّ الهند فايِّ القرن الثانيِّ عشر وكتابه هذا فايِّ حكمة
التشريع طبع فايِّ الهند ومصر مراًرا .

) هللذا اللفللظ فالليِّ سللوُرة يوُسللف والزمللر وفاصلللت13(
والشوُرى والحقافا .

) بياض بالصل .14(
) انتضلوُا وتناضلوُا : تباروا فالليِّ الرملليِّ بالسللهام ومثلهللا15(

الرصللاص . والجشللر بالتحريللك: الللدواب تجعللل فالليِّ مكللان
ترعى فايه وتبيت ، وهوُ ما يسموُنه الن التربيع .

ًفا وإنما16( ًقا أيِ ضعي ) يرقق الفتن بعضها بعًضا : يجعله رقي
ًقللا ذلك بمجيِّءا متأخرها أشد ممللا قبللله ، فايعللد المتقللدم رقي

بالضافاة إلى ما بعده .
) البيضة فايِّ اللغللة : الوُاحللدة مللن بيللض الطيللر وبيضللة17(

الحديد ، وحوُزة كل شيِّءا وهيِّ المراد هنللا أيِ يحملليِّ حللوُزة
المة، وهوُ ما يسموُنه اليوُم بالمن العام .

) المعاهللد هنللا يشللمل أهللل الذمللة وَمللن بيننللا وبينهللم18(
معاهدات من الجانب .

) هذا البيت لم يذكره الماورديِ لئل يتوُهم أنه ينبغلليِّ أن19(
يكوُن وليِّ المر أبللتر معللدًما وإن كللان النفلليِّ للمللال والوُلللد

باعتبار ما وصفا به وهوُ الشغل بهما عن مصلحة المة .
) المرير والمريللرة : الحبللل والشللزر : الفتللل مللن جهللة20(

اليسار وهيِّ أشده ، أيِ حتى ثبت واطرد عزمه وقللوُته علللى
طريقة واحدة ل تردد فايها ول ضعف كالحبللل المفتللوُل أشللد
الفتل ، والفخم الضخم البطيِّءا الحركة والضللرع بالتحريللك :

الضعيف والجبان .
 

[*]الحكام الشرعية المتعلقة بالخلفاة السلمية 



تتمة الكلم فايِّ الشوُرى فايِّ السلم :
( ومنها ) مللا رواه الطللبرانيِّ فالليِّ الوسللط وأبللوُ سللعيد فالليِّ

القضاءا عن عليِّ ، قال :
قلت : يا رسوُل الله إن عرض ليِّ أمر لللم ينللزل قضللاءا فالليِّ

أمره ول سنة كيف
تأمرنيِّ ؟ قال : ( تجعلوُنه شوُرى بين أهل الفقلله والعابللدين

من المؤمنين ول تقِض فايه
برأيك خاصة ) .

( ومنها ) مللا فالليِّ صللحيح البخللاريِ عللن ابللن عبللاس : وكللان
القراءا أصحاب

ًبا ، وذكللر واقعللة مجلس عمر ومشاورته كهوُلً كللانوُا أو شللبا
فايِّ رجوُع عمر إلى قوُل

ّقافًاا عند كتللاب الللله عللز ّكره بالقرآن ، وقال : وكان و من يذ
وجل .

وما فايِّ الصحيحين وغيرهما من استشارة عمللر فالليِّ مسللألة
الوُباءا لما خرجَ إلى

الشللام وأخللبروه إذ كللان فالليِّ ( سللرغ ) أن الوُبللاءا وقللع فالليِّ
الشام ، فااستشار المهاجرين

الولين ثم النصار فااختلفا ، ثللم طللب مللن كلان هناللك مللن
مشيخة قريش من مهاجرة

الفتح ، فااتفقوُا علللى الرجللوُع وعللدم الللدخوُل علللى الوُبللاءا ،
فانادى عمر بالناس : إنيِّ

َظهر ( أيِ مسافار ، والظهر : الراحلة ) فاأصبحوُا مصبح على 
عليه ، فاقال أبوُ عبيدة :

ِفاراًرا من قدر الله ؟ فاقال عمر : لوُ غيرك قالها يا أبا عبيدة أ
ِفّر من قدر الله َن ؟! نعم 

ًيللا للله إلى قدر الله ، أرأيللت لللوُ كللانت لللك إبللل فاهبطللت واد
عدوتان : إحداها خصبة



والخرى جدبة ، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقللدر الللله ،
وإن رعيت الجدبة

رعيتها بقدر الله ؟ ثم جلاءا عبللد الرحملن بلن علوُفا فالأخبره
بالحديث المرفاوُع الموُافاق

لرأيِ شيوُخ قريش .
* * *

 التوُلية بالستخلفا والعهد :-9
اتفق الفقهاءا على صحة استخلفا المام الحق ، والعهد منلله

بالخلفاة إلى من
] أيِ فاللي1ِّيصح العهللد إليلله علللى الشللروط المعتللبرة فايلله [

المام الحق، فاالعهد والستخلفا
ل يصح إل من إمام مستجمع لجميع شروط المامة لمن هللوُ

مثله فايِّ ذلك ، هذا
شرط العهد إلى الفرد ، واستدلوُا على ذلك باسللتخلفا أبلليِّ

بكر لعمر ، وأما العهد
إلى الجمع وجعله شوُرى فايِّ عللدد محصللوُر مللن أهللل الحللل

والعقد ، فااشترطوُا
فايلله أن تكللوُن المامللة متعينللة لحللدهم ، بحيللث ل مجللال

لمنازعة أحد لمن يتفقوُن عليه
منهم ، وهوُ الموُافاق لجعل عمللر إياهللا شللوُرى فالليِّ السللتة -

رضيِّ الله عنهم - قال
الماورديِ : وانعقد الجمللاع عليهللا أصلللً فالليِّ انعقللاد المامللة

بالعهد ، وفايِّ انعقاد البيعة
بعدد يتعين فايه المامة لحدهم باختيار أهل الحللل والعقللد ا .

 ) .11هل ( آخر ص
ّلللب والمطللامع ولللم وقد تمسك بهذا أئمة الجوُر وخلفللاءا التغ

يراعوُا فايه ما راعاه
من احتجوُا بعمله من استشللارة أهللل الحللل والعقللد والعلللم

برضاهم أولً ، وإقناع من



كللان توُقللف فايلله ، والروايللات فالليِّ هللذا معروفاللة فالليِّ كتللب
ِعها ( كنز الحديث ، وِمن أجم

العمال ) وكتب التاريخ والمناقب . وأيِ عالم أو عاقل يقيس
عهد أبيِّ بكر إلى عمر

فالليِّ تحللريِ الحللق والعللدل والمصلللحة بعللد الستشللارة فايلله
ورضاءا أهل الحل والعقد به

على عهللد معاويللة واسللتخلفاه ليزيللد الفاسللق الفللاجر بقللوُة
الرهاب من جهة ورشوُة

]2الزعماءا من أخرى ؟ ثم ما تله واتبعت فايه سنته السيئة [
من احتكار أهل الجوُر

والطمللع للسللطان ، وجعللله إرثللا لولدهللم أو لوليللائهم كمللا
يوُرث المال والمتاع ؟ أل

إن هذه هيِّ أعمال عصللبية القللوُة القللاهرة المخالفللة لهللديِ
القرآن وسنة السلم .

ذكر الفقيه ابن حجللر فالليِّ ( التحفللة ) اختصللاص السللتخلفا
بقسميه ( الفرديِ

والجمعيِّ ) بالمام الحق واعتمللاده ، ثللم قللال : وقللد يشللكل
عليه ما فايِّ التوُاريخ

والطبقات من تنفيذ العلماءا وغيرهم لعهوُد بنلليِّ العبللاس مللع
عدم استجماعهم للشروط ،

بل نفذ السلف عهوُد بنيِّ أمية مع أنهم كذلك ، إل أن يقللال :
هذه وقائع محتملة أنهم

إنما نفللذوا ذلللك للشللوُكة وخشللية الفتنللة ل للعهللد ، بللل هللوُ
الظاهر . ا هل

وقال الماورديِ فايِّ العهد المشار إليه فايِّ أول هذه المسألة
: ويعتبر شروط

ّلى من وقت العهد إليه . وإن كللان صللغيًرا أو َوُ المام فايِّ الُم
ًغا ًقا وقت العهد وبال فااس

ّليِّ ، لم تصح خلفاته حتى يسللتأنف أهللل َوُ عدلً عند موُت الُم
الختيار بيعته ا هل .



ُعبللادة ) فالليِّ ونقل الحافاظ ابن حجللر فالليِّ شللرحه لحللديث ( 
المبايعة وقد تقدم : إنه ل

ًءا ، وإن الخلفا فالليِّ الخللروجَ يجوُز عقد الوُلية لفاسللق ابتللدا
على الفاسق فايما إذا كان

عادلً وإمامته صحيحة ثم أحدث جوًُرا . اهل .
وقد علم مما أسلفنا أن العهد والستخلفا بشروطه متوُقف

على إقرار أهل
الحل والعقد للله ، واسللتدللهم يقتضلليه ، وإن لللم يصللرحوُا ،

وأما المتغلبوُن بقوُة
ّيا ّقا شللرع العصبية فاعهدهم واستخلفاهم كإمامتهم ، وليس ح

لزًما لذاته ، بل يجب
نبذه ، كما تجللب إزالتهللا واسللتبدال إمامللة شللرعية بهللا عنللد

المكان والمان من فاتنة
أشد ضرًرا على المة منها ، وإذا زالت بتغلب آخللر فال يجللب

على المسلمين القتال
لعادتها .

***
ّلى :-10 َوُ ُي  طالب الوُلية ل 

ملن هلديِ السللم أن طلالب الوُليلة والملارة لجلل الجلاه
والثروة ل يوُلى . فاقد

قال النبيِّ صلى الله عليه وسلم لرجلين طلبا أن يؤمرهمللا :
( لن نستعمل على عملنا

من أراده ) وفايِّ رواية ( إننا ل نوُليِّ هللذا مللن سللأله ول مللن
حرص عليه ) رواه

الشيخان : البخاريِ بهذا اللفظ ، ومسلم بلفظ : ( إنللا والللله
ًدا ل نوُليِّ على هذا العمل أح

ًدا حرص عليه ) وفايِّ روايللة للمللام أحمللد : ( إن سأله ول أح
َنكم عندنا من يطلبه ) َوُ َأْخ

فالم يستعن بهما فايِّ شليِّءا حلتى ملات . وسلبب هلذا المنلع
القطعيِّ المؤكد بالقسم أن



طلب الوُليات - ول سيما أعلها وهيِّ المامة - والحريصوُن
عليها هم محبوُ

السلطة للعظمة والتمتللع والتحكللم فالليِّ النللاس ، وقللد ظهللر
أنهم هم الذين أفاسدوا أمر هذه

المة ، وأولهم من الجماعات بنوُ أمية ، وإن كان فايهم أفاللراد
، بل منهم رجل الرجال

وواحد الحاد عمر بن عبد العزيز خامس الراشللدين ، ولكنلله
لم يكن حريًصا على

المامة ولوُ أمكنه لعادها إلى العلوُيين .
ًفا كلمة حللق فالليِّ وذكر الحافاظ فايِّ شرحا الحديث المذكوُر آن

معناه عن المهلب
قال : الحرص علللى الوُليللة هللوُ السللبب فالليِّ اقتتللال النللاس

عليها حتى سفكت الدماءا
واسللتبيحت المللوُال والفللروجَ ، وعظللم الفسللاد فالليِّ الرض

بذلك . وهنالك أحاديث
أخرى .

ُقرر فالليِّ عهللد ولوُ حافاظ المسلموُن على أصل الشرع الذيِ 
الراشدين فايِّ أمر

َلَما وقعلت تلللك الفتلن والمفاسللد ، ولعلم السللم الخلفاة ، 
الرض كلها . وقد قال عالم

ألمانيِّ لشريف حجازيِ فايِّ الستانة : إنه كان ينبغلليِّ لنللا أن
نضع لمعاوية تمثالً من

الذهب فايِّ عوُاصمنا ؛ لنه لوُ لم يحوُل سلللطة الخلفاللة عمللا
وضعها عليه الشرع

َلَك العللرب بلدنللا كلهللا وصلليروها َلَم وجرى عليه الراشدون ، 
إسلمية عربية .

***
ّلب بالقوُة :-11  إمامة الضرورة والتغ

َيع بالخلفاللة إل اتفق محققوُ العلماءا على أنلله ل يجللوُز أن يبللا
ًعا َمن كان مستجم



لمللا ذكللروه مللن شللرائطها ، وخاصللة العدالللة والكفللاءاة
والقرشية ، فاإذا تعذر وجوُد بعض

الشروط تدخل المسألة فايِّ حكم الضللرورات ، والضللرورات
تقدر بقدرها ، فايكوُن

ًعا لكثر الشللرائط مللن الوُاجب حينئذ مبايعة َمن كان مستجم
أهلها ، مع الجتهاد والسعيِّ

لستجماعها كلها ،قال الكمللال بللن الهمللام فالليِّ المسللايرة :
والمتغلب تصح منه هذه الموُر

للضرورة كما لوُ لم يوُجللد قرشلليِّ عللدل أو وجللد ولللم يقللدر
على توُليته لغلبة الجوُرة

ّدا على جماعة الحنفية فايِّ اسللتدللهم3ا . هل . [ ] قال هذا ر
على عدم اشتراط العدالة

فايِّ الئمة بقبوُل بعض الصحابة للوُلية والقضللاءا مللن ظلمللة
بنيِّ أمية كمروان

وصلتهم معهم ، فامراده بالموُر : القضاءا والمارة والحكللم ،
كما قاله شارحا المسايرة .

وقال السعد فايِّ شرحا المقاصد : وههنا بحللث ، وهللوُ أنلله إذا
لم يوُجد إمام على

ّيا فايه بعللض شرائطه وبايع طائفة من أهل الحل والعقد قرش
الشرائط من غير نفاذ

لحكامه ، وطاعة من العامة لوامره ، وشللوُكة بهللا يتصللرفا
فايِّ مصالح العباد

ًنللا ويقتدر على النصب والعزل لمن أراد - هل يكوُن ذلللك إتيا
بالوُاجب ؟ وهل يجب

على ذويِ الشوُكة العظيمة من ملللوُك الطللرافا المتصللفين
بحسن السياسة والعدل

والنصللافا ، أن يفوُضللوُا إليلله المللر بالكليللة ، ويكوُنللوُا لللديه
كسائر الرعية ؟ وقد

ّلللَه ُعللوُا ال ِطي َأ ُنللوُا  ِذيَن آَم ّللل َهللا ا ّي أ
َ َيللا  َتَمسللك بمثللل قللوُله : {  ُي
ِر َلْم ِليِّ ا ْو ُأ َو ُعوُا الّرُسوَُل  ِطي َأ َو



ُكْم } ( النساءا :   ) وقوُله صلى الله عليه وسلم : ( من59ِمن
مات ولم يعرفا إمام

زمانه مللات ميتللة جاهليللة ) فاللإن وجللوُب الطاعللة والمعرفاللة
] . اهل .4يقتضيِّ الحصوُل[

وإنما فارض أن المبايعين فايِّ هذه الصوُرة بعللض أهللل الحللل
والعقد ؛ لنه إذا

بايعه جميعهم ومنهم الملوُك الذين ذكرهم تمت شوُكته ونفذ
ًعا ، وهذه حكمه قط

الصوُرة تصدق علللى بعللض خلفللاءا بنلليِّ أميللة وبنلليِّ العبللاس
الذين كانت تنقصهم العدالة

أو العلللم الجتهللاديِ ، وكللان الجمهللوُر يوُجبللوُن طللاعتهم ،
ويصححوُن للضرورة

ًدا إمامتهم إذا لم تتيسر بيعللة أمثللل منهللم ، وإن كللان موُجللوُ
والمعتمد عند الحنفية أن

ًقللا لن العلللم والعدالللة عنللدهم ليسللت إمامتهم صحيحة مطل
من شروط النعقاد كما تقدم

فالليِّ محللله . قللال الكمللال بللن الهمللام محقللق الحنفيللة فالليِّ
ًعا للغزاليِّ : ( المسايرة ) تب

( الصل العاشر ) لوُ تعذر وجوُد العلم والعدالة ، فامن تصدى
ّلَب عليها للمامة بأن تغ

جاهل بالحكام أو فااسق وكان فايِّ صرفاه إثارة فاتنة ل تطاق
- حكمنا بانعقاد إمامته كيِّ

ل نكوُن كمن يبنيِّ قصللًرا ويهللدم مصللًرا ، وإذا قضللينا بنفللوُذ
قضايا أهل البغيِّ فايِّ بلدهم

التيِّ غلبوُا عليها لمسيس الحاجللة ، فاكيللف ل نقضلليِّ بصللحة
المامة عند لزوم الضرر

العام بتقدير عدمها . وإذا تغلب آخر على ذلك المتغلب وقعد
مكانه انعزل الول وصار

الثانيِّ إماًما . ا هل .



وقللال السللعد فالليِّ شللرحا ( المقاصللد ) بعللد ذكللر شللروط
المامة ، وآخرها النسب

القرشيِّ ما نصه : وأما إذا لم يوُجللد فالليِّ قريللش مللن يصللح
لذلك أو لم يقتدر على

نصبه لستيلءا أهل الباطل وشوُكة الظلمة وأرباب الضللللة -
فال كلم فايِّ جوُاز تقلد

القضللاءا وتنفيللذ الحكللام وإقامللة الحللدود وجميللع مللا يتعلللق
بالمام من كل ذيِ شوُك ، كما

ًقا أو جائًرا أو جاهلً ، فاضلللً عللن إذا كان المام القرشيِّ فااس
ًدا . أن يكوُن مجته

وبالجملللة مبنللى مللا ذكللر فالليِّ بللاب المامللة علللى الختيللار
والقتدار ، وأما عند العجز

والضللطرار ، واسللتيلءا الظلمللة والكفللار والفجللار ، وتسلللط
الجبابرة الشرار ، فاقد

صارت الرئاسة الدنيوُية تغلبية ، وبنيت عليها الحكام الدينيللة
المنوُطة بالمام

ضرورة ، ولم يعبأ بعللدم العلللم والعدالللة وسللائر الشللرائط ،
والضرورات تبيح

المحظللوُرات ، وإلللى الللله المشللتكى فالليِّ النائبللات ، وهللوُ
المرتجى لكشف الملمات ا.هل

] .5بحروفاه [
والفرق بين هذه الخلفاة وما قبلها بعد كوُن كل منهما جللائًزا

للضرورة أن
الولى صدرت من أهل الحل والعقد باختيارهم لمن هوُ أمثل

الفاقدين لبعض الشرائط ،
ّيا ؛ إذ القرشلليوُن َفاَرَضلله المحقللق التفتللازانيِّ قرشلل ولللذلك 

كثيرون دائًما ، وأما الثانية
فاصاحبها هوُ المعتديِ على الخلفاة بقللوُة العصللبية ل باختيللار

أهل الحل والعقد له ؛



لعللدم وجللوُد مللن هللوُ أجمللع للشللرائط منلله ، فاللذاك يطللاع
اختياًرا ، وهذا يطاع اضطراًرا .

ومعنى هذا أن سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند
الضرورة ، تنفذ

بالقهر وتكوُن أدنى من الفوُضى . ومقتضاه أنه يجب السعيِّ
دائما لزالتها عند

المكان ، ول يجوُز أن تللوُطن النفللس علللى دوامهللا ، ول أن
ُكرة بين تجعل كال

المتغلبين يتقاذفاوُنها ، كما فاعلت المم الللتيِّ كللانت مظلوُمللة
وراضية بالظلم لجهلها

بقوُتها الكامنة فايها ، وكوُن قوُة ملوُكها وأمرائهللا منهللا ، ألللم
تر إلى من استناروا بالعلم

الجتماعيِّ منا كيف هبت لسقاط حكوُماتها الجائرة وملوُكها
المستبدين ، وكان آخر

ًعللا مللن مللن فاعللل ذلللك الشللعب الللتركيِّ ، ولكنلله أسللقط نوُ
التغلب بنوُع آخر عسى أن

ًدا لتلك المم البية ؛ إذ كللان يكوُن خيًرا منه ، وإنما فاعله تقلي
جماهير علماءا الترك

والهند ومصر وغيرهللا مللن القطللار ، يوُجبللوُن عليهللم طاعللة
سلطين بنيِّ عثمان ، ما

داموُا ل يظهرون الكفر والردة عن السلم ، مهما يكللن فالليِّ
طاعتهم من الظلم والفساد

وخراب البلد وإرهاق العباد ، عملً بالمعتمد عند الفقهاءا بغير
نظر ول اجتهاد ،

وهللذا أهللم أسللباب اعتقللاد الكللثير منهللم أن سلللطة الخلفاللة
الشرعية تحوُل دون حفظ

الملك والحياة الستقللية ، وسنفصل الكلم فالليِّ هللذا بعللد ،
وفايما يجب لجعل الحكم

ّيا . ّيا إسلم شرع
***



 ما يخرجَ به الخليفة من المامة : -12
قال الماورديِ بعد بيان ما يجللب علللى المللام ، وقللد تقللدم :

وإذا قام المام بما
ذكرناه من حقوُق المة فاقد أدى حق الللله تعللالى فايمللا لهللم

وعليهم ، ووجب له عليهم
حقان : الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله .

( والذيِ يتغير به حاله فايخرجَ به عن المامة شيئان : أحدهما
َجرحا فايِّ

عدالته ، والثانيِّ نقص فايِّ بدنه ، فاأما الجرحا فايِّ عدالته فاهوُ
على ضربين ( أحدهما )

ما تابع فايه الشهوُة ( والثانيِّ ) مللا تعلللق فايلله بشللبهة ، فاأمللا
الول منهما فامتعلق

بأفاعللال الجللوُارحا وهللوُ ارتكللابه للمحظللوُرات وإقللدامه علللى
المنكرات ، تحكيًما

ًدا للهوُى ، فاهذا فاسق يمنع من انعقاد المامللة للشهوُة وانقيا
ومن استدامتها ، فاإذا

طرأ علللى مللن انعقللدت إمللامته خللرجَ منهللا ، فالللوُ عللاد إلللى
العدالة ، لم يعد إلى المامة

إل بعقد جديد .
َتعللرض وأما الثانيِّ منهما فامتعلق بالعتقاد والمتللأول بشللبهة 

فايتأول لها خلفا
الحق - فاقد اختلف العلماءا فايها : فاذهب فاريق منهم إلى أنها

تمنع من انعقاد المامة
 ) .16ومن استدامتها ، ويخرجَ بحدوثه منها .. إلخ ( ص

( المنللار : وبعللد تفصلليل الخلفا فالليِّ هللذه المسللألة - وهلليِّ
البتداع بالتأول -

ذكر القسم الثانيِّ مما يمنلع ملن الخلفالة وهلوُ نقلص البلدن
فاجعله ثلثة أقسام : نقص

الحوُاس ونقص العضاءا ونقص التصرفا . وقسمها أيًضا إلى
أقسام ، وأطال فايِّ بيان



أحكامها والذيِ تقتضيِّ الحال نقله منه نقص التصرفا ، وقللد
عقد له فاصلً خاّصا قال

فايه ما نصه ) :
( وأما نقص التصرفا فاضربان : َحْجر ، وقهللر ، فاأمللا الَحْجللر

فاهوُ أن يستوُليِّ
عليه من أعوُانه مللن يسللتبد بتنفيللذ المللوُر مللن غيللر تظللاهر

بمعصية ، ول مجاهرة
بمشاقة ، فال يمنللع ذلللك مللن إمللامته ، ول يقللدحا فالليِّ صللحة

وليته ، ولكن ينظر فايِّ
أفاعال مللن اسللتوُلى علللى أمللوُره ، فاللإن كللانت جاريللة علللى

أحكام الدين ومقتضى العدل
ًذا لها ، وإمضللاءا لحكامهللا ؛ لئل يقللف جاز إقراره عليها ، تنفي

من الموُر الدينية ما
يعوُد بفساد على المة . وإن كانت أفاعاله خارجللة عللن حكللم

الدين ومقتضى العدل لم
يجز إقراره عليها ، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيللل

تغلبه ) .
( وأما القهر فاهوُ أن يصير مأسوًُرا فايِّ يد عدو قللاهر ل يقللدر

على الخلص
منه فايمنع ذلك من عقد المامة له ؛ لعجزه عللن النظللر فالليِّ

أموُر المسلمين ، وسوُاءا
ًيا ، وللمة فاسحة فايِّ اختيللار ًكا أو مسلًما باغ كان العدو مشر

من عداه من ذويِ القدرة ،
ُأِسللَر بعللد أن عقللدت للله المامللة فاعلللى كافاللة المللة وإن 

استنقاذه لما أوجبته المامة من
نصرته ، وهللوُ علللى إمللامته مللا كللان مرجللوُ الخلص مللأموُل

الفكاك ، إما بقتال أو فاداءا .
( فاإن وقع الياس منه لم يخُل حال َمن أسره ِمن أن يكوُنوُا

مشركين أو بغاة



المسلمين ، فاإن كان فايِّ أسر المشركين خرجَ مللن المامللة
لليأس من خلصه ، واستأنف

أهل الختيار بيعة غيره على المامة ) .
وهنا ذكر مسألة عهده بالمامة إلللى غيللره ، ومللا يصللح منهللا

وما ل يصح ،
ثم قال :

( وإن كان مأسللوًُرا مللع بغللاة المسلللمين : فاللإن كللان مرجللوُ
الخلص فاهوُ على

ًتا وإن لم يصر إماًمللا ، إمامته ويكوُن العهد فايِّ وليِّ العهد ثاب
وإن لم يرجَ خلصه لم

يخللل حللال البغللاة مللن أحللد أمريللن : إمللا أن يكوُنللوُا نصللبوُا
لنفسهم إماًما أو لم ينصبوُا ،

فاإن كانوُا فاوُضى ل إمام لهم فاالمام المأسوُر على إمللامته ؛
لن بيعته لهم لزمة ،

وطاعته عليهم واجبة ، فاصار معهم كمصيره مع أهل العدل ،
إذا صار تحت الَحْجر ،

وعلى أهل الختيار أن يستنيبوُا عنه ناظًرا يخلفه إن لم يقدر
على الستنابة ، فاإن

قدر عليها كان أحق باختيللار مللن يسللتنيبه منهللم . فاللإن خلللع
المأسوُر نفسه أو مات لم

يصر المستناب إماًما لنها نيابة عن موُجوُد فازالت بفقده .
وإن كان أهل البغيِّ قد نصبوُا لنفسهم إماًما دخلوُا فايِّ بيعته

وانقادوا
لطاعته ، فاالمللام المأسللوُر فالليِّ أيللديهم خللارجَ عللن المامللة

بالياس من خلصه ؛ لنهم
قد انحازوا بدار تفرد حكمها عن الجماعة ، وخرجوُا بهللا عللن

الطاعة فالم يبق لهل
العدل بهم نصرة ، ول للمأمسوُر معهللم قللدرة ، وعلللى أهللل

الختيار فايِّ دار العدل أن



يعقدوا المامة لمن ارتضوُه لها ، فاإن خلص المأسوُر لم يعد
إلى المامة بخروجه

 ) .20 ، 19منها ) ( ص
ومللن المعلللوُم أن كللل هللذا التفصلليل فالليِّ المللام الحللق

المستجمع للشروط القائم
بالوُجبللات ، وأمللا إمامللة التغلللب فاكلهللا تجللريِ علللى قاعللدة

الضطرار المتقدمة ( رقم
11. ( 

ُتلللف فايلله ، ومللا ذكللره مللن انعللزال المللام بالفسللق قللد اخ
والمشهوُر الذيِ حققه

الجمهوُر أنه ل يجوُز توُلية الفاسق ، ولكن طروءا الفسق بعد
التوُلية ل تبطل به

ًقللا وبعضللهم فاّصللل : قللال السللعد فالليِّ شللرحا المامللة مطل
المقاصد : وإذا ثبت المام بالقهر

والغلبة ثم جاءا آخر فاقهللره انعللزل وصللار القللاهر إماًمللا ، ول
يجوُز خلع المام بل

سبب ، ولوُ خلعوُه لم ينفذ وإن عزل نفسه ، فاإن كان يعجللز
عن القيام بالمر انعزل

وإل فال ، ول ينعزل المام بالفسق والغماءا وينعزل بللالجنوُن
وبالعمى والصم

 ) .2 ج272َوالخرس وبالمرض الذيِ ينسيه العلوُم . ( ص
وقللد اسللتدل مللن قللال يخلللع بللالكفر دون المعصللية بحللديث

عبادة بن الصامت فايِّ
المبايعة عند الشيخين قال : ( دعانا النللبيِّ صلللى الللله عليلله

وسلم فابايعناه فاقال فايما أخذ
علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة فايِّ منشللطنا ومكرهنللا

وعسرنا ويسرنا وأثرة
علينا ، وأن ل ننازع المر أهله إل أن تروا كفًرا بوُاًحا عنللدكم

من الله فايه برهان ) .



وقد ذكر الحافاظ فايِّ شرحا قوُله ( إل أن تللروا كفللًرا بوُاًحللا )
روايات أخرى

بلفظ المعصللية والثللم بللدل الكفللر ، ثللم قللال : وفالليِّ روايللة
إسماعيل بن عبد الله عند أحمد

والطللبرانيِّ والحللاكم مللن روايتلله عللن أبلليِّ عبللادة ( سلليليِّ
أموُركم من بعديِ رجال

يعرفاللوُنكم مللا تنكللرون ، وينكللرون عليكللم مللا تعرفاللوُن . فال
طاعة لمن عصى الله )

وعند أبيِّ بكر بن أبيِّ شيبة من طريق أزهر بن عبد الله عن
عبادة رفاعه :

( سيكوُن عليكم أمراءا يأمرونكم بما ل تعرفاوُن ويفعلللوُن مللا
تنكرون ، فاليس لولئك

عليكم طاعة ) .
وقال فايِّ شرحا قوُله : ( عندكم من الله فايه برهان ) أيِ من

نص آية ، أو
خبر صحيح ل يحتمل التأويل ، ومقتضاه أنه ل يجللوُز الخللروجَ

عليهم ما دام فاعلهم
يحتمل التأويل . قال النوُويِ : المراد بللالكفر هنللا المعصللية ،

ومعنى الحديث : ل
تنللازعوُا ولة المللوُر فالليِّ وليتهللم ول تعترضللوُا عليهللم إل أن

ًقا ّق تروا منهم منكًرا مح
ِكُروا عليهم ، ْن َأ تعلموُنه من قوُاعد السلم ، فاإذا رأيتم ذلك فا

وقوُلوُا بالحق حيثما كنتم ا
هللل وقللال غيللره : المللراد بللالثم هنللا المعصللية والكفللر ، فال

ُيعترض على السلطان إل إذا
وقع فايِّ الكفر الظاهر . والللذيِ يظهللر : حمللل روايللة الكفللر

على ما إذا كانت المنازعة
فايِّ الوُلية ، فال ينازعه بملا يقلدحا فاليِّ الوُليلة إل إذا ارتكلب

الكفر . وحمل رواية



المعصية على ما إذا كانت المنازعة فايما عللدا الوُليللة ، فاللإذا
لم يقدحا فايِّ الوُلية نازعه

فايِّ المعصية بأن ينكر عليه برفاق ، ويتوُصل إلى تثبيت الحق
له بغير عنف ، ومحل

ذلك إذا كان قادًرا ، والله أعلم .
ونقل ابن التين عن الداوديِ قللال : الللذيِ عليلله العلمللاءا فالليِّ

أمراءا الجوُر أنه إذا قدر
على خلعه بغير فاتنة ول ظلم وجب , وإل فاللالوُاجب الصللبر .

وعن بعضهم : ل يجوُز
عقد الوُلية لفاسق ابتللداءا ، فاللإن أحللدث جللوًُرا بعللد أن كللان

عدلً فااختلفوُا فايِّ جوُاز
الخروجَ عليه ، والصحيح : المنع إل أن يكفللر فايجللب الخللروجَ

عليه . ا هل .
وقد تقدم التحقيق فايِّ المسللألة ونصللوُص المحققيللن فايهللا ،

وملخصه أن أهل
الحل والعقد يجللب عليهللم مقاومللة الظلللم والجللوُر والنكللار

على أهله بالفعل ، وإزالة
سلطانهم الجائر ، ولوُ بالقتال إذا ثبللت عنللدهم أن المصلللحة

فايِّ ذلك هيِّ الراجحة
والمفسللدة هلليِّ المرجوُحللة ، ومنلله إزالللة شللكل السلللطة

الشخصية الستبدادية ، كإزالة
الترك لسلطة آل عثمللان منهللم ، فاقللد كللانوُا علللى ادعللائهم

الخلفاة السلمية جائرين
جارين فايِّ أكثر أحكامهم على ما يسمى فايِّ عرفا أهل هللذا

العصر بالملكية المطلقة ،
ًدا لمللم فالذلك بدأ الترك بتقييللدهم بالقللانوُن الساسلليِّ تقليلل

أوروبا ، وسبب ذلك جهل
الذين قاموُا بهذا المر بأحكللام الشللرع السلللميِّ ( كمللدحت

باشا وإخوُانه ) ثم قام



الكمللاليوُن أخيللًرا بإسللقاط هللذه الدولللة ، ورفاللض السلللطة
الشخصية بجملتها وتفصيلها .

***
 دار العدل ودار الجوُر والتغلب :-13

دار السلم ومللا يقابلهللا مللن دار الحللرب معروفاللان ، ولهمللا
أحكام كثيرة . وقد

تكرر فايما نقلنلاه علن العلملاءا ملن أحكلام الخلفالة ذكلر دار
العدل ، وهيِّ دار السلم

التيِّ نصب فايها المللام الحللق ، الللذيِ يقيللم ميللزان العللدل ،
ُتسمى بذلك إذا قوُبلت بدار

البغيِّ والجوُر ، وهيِّ ما كللان الحكللم فايهللا بتغلللب قللوُة أهللل
العصبية من المسلمين ،

وعدم مراعاة أحكام المامة الشرعية وشروطها ، وأهللل دار
العدل هم الذين يسّموُن

الجماعة ، وهم الذين يجب علللى جميللع المسلللمين اتبللاعهم
واتباع إمامهم اختياًرا ،

وعدم اتباع من يخللالفهم إل اضللطراًرا ، وهللذان الللداران قللد
ًعا فايِّ وقت واحد ، توُجدان م

وقد توُجد إحداهما دون الخرى ، ولكل منهما أحكام .
ًعا أما دار العدل فاطاعة المام فايها فايِّ المعروفا واجبة شللر

ًنا ، ظاهًرا وباط
ول تجوُز مخالفته إل إذا أمر بمعصللية لللله تعللالى ثابتللة بنللص

صريح من الكتاب
والسنة دون الجتهاد والتقليد ، ويجب قتللال مللن خللرجَ عليلله

من المسلمين أو بغى فايِّ
ًعا ، بلده الفسللاد بللالقوُة ، كغيللره مللن القتللال الللوُاجب شللر

وتجب الهجرة من دار الحرب
ومن دار البغيِّ إلللى هللذه الللدار علللى مللن استضللعف فايهمللا

فاظلم أو منع من إقامة دينه ،



وعلى من تحتاجَ إليهم دار العدل لحفظها ومنعها من الكفللار
أو البغاة ، ولغير ذلك من

المصالح الوُاجبة لعزاز الملة ، إذا توُقف هذا الللوُاجب علللى
هذه الهجرة . وأما دار

ًعا لذاتها ، البغيِّ والجوُر فاالطاعة فايها ليست قربة واجبة شر
بل هيِّ ضرورة تقدر

بقدرها ، وتقدم تفصيل القوُل فايها .
َدَر إللى دار َقلل ومن الظلم المللوُجب للهجلرة منهللا عللى مللن 

ُوجدت - العدل - إن 
حمل المتغلبين من يخضع لهم على القتللال لتأييللد عصللبيتهم

والستيلءا على بعض بلد
المسلمين ، فامن قدر على التفصيِّ مللن ذلللك وجللب عليلله ،

فاأمرها دائًما دائر على قاعدة
ارتكاب أخف الضررين ، والظاهر أن يفرق بين قتالهم لهللل

العدل فال تباحا الطاعة
فايه بحال ، وبين قتال غيرهم كأمثالهم من المتغلللبين ، وفايلله

تفصيل ل محل لبيانه هنا .
وأما الجهاد الشرعيِّ فايجب مع أئمة الجللوُر ؛ ومنلله دفاللاعهم

عن بلدهم إذا اعتدى عليها
الكفار .

قال رسوُل الله صلللى الللله عليلله وسلللم : ( مللن خللرجَ مللن
الطاعة وفاارق الجماعة

فامات مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عمية يغضللب
لعصبة أو يدعوُ إلى

عصبة أو ينصر عصبة فاقتل فاِقتلٌة جاهلية ، ومللن خللرجَ علللى
أمتيِّ يضرب برها

وفااجرهللا ، ول يتحاشللى مللن مؤمنهللا ، ول يفلليِّ لللذيِ عهللد
عهده ، فاليس منيِّ ولست

منه . وفايِّ رواية : يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فاليس مللن
أمتيِّ ) رواه مسلم



والنسللائيِّ مللن حللديث أبلليِّ هريللرة . والعميللة بضللم العيللن
وكسرها ( لغتان ) وتشديد الميم

وفاسللروها بللالكبر والضلللل ، والمللراد بهللا عظمللة القللوُة
والبطش ، والتغلب الذيِ ل

يللراد بلله الحللق ، ولللذلك بينلله بللأنه يغضللب للعصللبة ، وهلليِّ
بالتحريك : قوُم الرجل

الذين يعصبوُنه ويعتصب بهم ، أيِ يقوُى ويشتد ، وفايِّ روايللة
( العصبية ) وهيِّ نسبة إلى العصبة .

وأنت تعلم أن المتغلبين ما قاموُا ول يقوُمللوُن إل بالعصللبية ،
المراد بها عظمة

الملللك العميللة ، ل يقصللدون بقتللالهم إعلءا كلمللة الللله ، ول
إقامة ميزان الحق والعدل

بين جميع الناس ، وما أفاسد على هذه المة أمرهللا ، وأضللاع
عليها ملكها إل جعل

ًعا علللى الطلق ، طاعة هؤلءا الجبارين البللاغين واجبللة شللر
وجعل التغلب أمًرا

ّيا كمبايعة أهللل الختيللار مللن أوللليِّ المللر وأهللل الحللل شرع
والعقد للمام الحق ،

وجعل عهد كل متغلِب بللاٍغ إلللى ولللده أو غيللره مللن عصللبته
لجل حصر السلطان

ّيللا لللذاته ، ّيا وأصلللً مرع ّقللا شللرع والجبروت فالليِّ أسللرته - ح
وعدم التفرقة بين

استخلفا معاويللة لوُلللده يزيللد الفاسللق الفللاجر بللالرغم مللن
أنوُفا المسلمين ، وبين عهد

الصديق الكبر للمام العادل عمر بن الخطللاب ذيِ المنللاقب
العظيمة بعد مشاورة أهل

الحل والعقد فايه وإقناعهم به ، والعلم بتلقيهم له بالقبوُل .
***
 كيف ُسن التغلب على الخلفاة :-14



ّلب بنيِّ أمية على أهل الحل والعقللد مللن المللة كان سبب تغ
أن قوُة المة

السلمية الكبرى فايِّ عهدهم كانت تفرقت فايِّ القطار التيِّ
فاتحها المسلموُن وانتشر

فايها السلم بسرعة غريبة وهيِّ مصللر و سللوُرية و العللراق ،
وكان أهل هذه البلد

قد تربوُا بمرور الجيال على الخضوُع لحكامهم المستعمرين
من الروم والفرس ،

فالمللا صللارت أزّمللة أمللوُرهم بيللد حكللامهم مللن العللرب
استخدمهم معاوية الذيِ سن سنة

التغلب السيئة فايِّ السلللم عللى الخضللوُع لله بجعلل اللوُلة
فايهم من صنائعه الذين

يؤثرون المال والجاه على هداية السلم وإقامة مللا جللاءا بلله
من العدل والمساواة ،

وصار أكثر أهل الحللل والعقللد الحللائزين للشللروط الشللرعية
محصوُرين فايِّ البلدين

المكرمين ( مكة المكرمة و المدينة المنللوُرة ) وهللم ضللعفاءا
بالنسبة إلى أهل تلك

القطار الكبيرة الغنية التيِّ تعوُل الحجاز وتغذيه .
أخذ معاوية البيعة لبنه الفاسق يزيد بالقوُة والرشللوُة ، ولللم

يلق مقاومة تذكر
بلللالقوُل أو الفعلللل إل فاللليِّ الحجلللاز ، فاقلللد روى البخلللاريِ

والنسائيِّ وابن أبيِّ حاتم فايِّ
تفسيره - واللفظ له - من طرق أن مروان خطللب بالمدينللة

َبل ِق وهوُ على الحجاز من 
معاوية فاقال : إن الله قد أرى أمير المؤمنين فايِّ ولده يزيللد

ًنا ، وإن يستخلفه فاقد ًيا حس رأ
استخلف أبوُ بكر وعمر وفايِّ لفللظ : سللنة أبلليِّ بكللر وعمللر -

فاقال عبد الرحمن بن أبيِّ



بكر : سنة هرقل وقيصر ! إن أبا بكر والله ما جعلها فايِّ أحد
من ولده إلخ . وفايِّ

رواية : سنة كسرى وقيصر ، إن أبا بكللر وعمللر لللم يجعلهللا
فايِّ أولدهما . ثم حج

معاوية ليوُطئ لبيعة يزيد فايِّ الحجاز ، فاكلم كبار أهل الحللل
والعقد أبناءا أبيِّ بكر وعمر

والزبيلللر فاخلللالفوُه وهلللددوه إن للللم يردهلللا شلللوُرى فاللليِّ
المسلمين ، ولكنه صعد المنبر وزعم

أنهم سمعوُا وأطاعوُا وبايعوُا يزيللد ، وهللدد مللن يكللذبه منهللم
بالقتل .

وأخرجَ الطبرانيِّ من طريق محمللد بللن سلعيد بللن زمانلة أن
معاوية لما حضره

الموُت قال ليزيد : قد وطأت لللك البلد ومهللدت لللك النللاس
ولست أخافا عليك إل

أهل الحجاز ، فاإن رابك منهم ريللب فاللوُجه إليهللم مسلللم بللن
عقبة فاإنيِّ قد جربته وعرفات

نصيحته . قال : فالما كان من خلفاهم عليلله مللا كللان ، دعللاه
ًثا ، دعاهم فاوُجهه فاأباحها ثل

ِقّن فايِّ طاعة الله ومعصيته . ٌد له و ُب إلى بيعة يزيد وأنهم أع
وأخرجَ أبوُ بكر بن خيثمة بسند صحيح إلى جوُيرية بن أسماءا

: سمعت أشياخ
فايِّ المدينة يتحدثوُن أن معاوية لما احتضر دعا يزيد فاقال له

: إن لك من أهل
المدينة يوًُما فاللإن فاعلللوُا فاللارمهم بمسلللم بللن عقبللة ، فاللإنيِّ

عرفات نصيحته إلخ . ذكره
الحافاظ فايِّ الفتح . أباحا عدو الله مدينة الرسللوُل ثلثللة أيللام

فااستحق هوُ وجنده اللعنة
العامة فايِّ قوُله صلى الله عليه وسلللم عنللد تحريمهللا كمكللة

ًثا أو آوى ( من أحدث فايها حد



ًثا فاعليه لعنة الله والملئكللة والنللاس أجمعيللن ، ل يقبللل ِد ُمْح
ًفاا ول الله منه يوُم القيامة َصْر

ْدلً ) أيِ فارًضا ول نفلً . متفق عليله . فاكيللف بملن اسلتباحا َع
فايها الدماءا والعراض

والموُال ؟
وكان الحسن البصريِ يقوُل : أفاسد أمَر الناس اثنان : عمرو

بن العاص يوُم
أشار على معاوية برفاع المصاحف - وذكر مفسدة التحكيللم -

والمغيرة بن شعبة . وذكر
قصته إذ عزله معاوية عن الكوُفاة فارشاه بالتمهيد لستخلفا

يزيد فاأعاده . قال الحسن :
فامن أجل هذا بايع هؤلءا الناس لبنائهم ، ولللوُل ذلللك لكللانت

شوُرى إلى يوُم القيامة
ا هل . ملخصا من تاريخ الخلفاءا .

وهذا الذيِ قاله الحسن البصريِ - من أئمة التابعين - موُافاق
لما قاله ذلك

السياسيِّ اللمانيِّ لحد شرفااءا الحجاز من أنلله لللوُل معاويللة
لظلت حكوُمة السلم على

أصلها ، ولساد السلم أوروبا كلها ، وقد تقدم .
وقد اضطرب أهل الهوُاءا ومن ل علم لهم بشيِّءا من حقيقة

السلم ونشأته
إل من أخبار المؤرخين وهيِّ أمشاجَ للم يكللن يميلز صللحيحها

من ضعيفها وحقها من
باطلها إل الحفاظ من المحدثين ، فانجد من هؤلءا مللن يميللل

إلى النوُاصب أو
الخوُارجَ ومن يرجح جانب غلة الشيعة , وكان أستاذنا الشيخ

حسين الجسر ينشد :
 لم يتمسك باعتقاد سليم...من طالع التاريخ مع أنه 

ُقل : يخرجَ عن نهج الهدى المستقيم ّيا وإل فا أصبح شيع



ولذلك نجد فايِّ المصريين وغيرهم من المنتمين إلى مللذاهب
السنة - على غلوُ

دهمائهم فايِّ تعظيم آل البيت - َمن هللوُ ناصللبيِّ يفضللل بنلليِّ
أمية على العلوُيين ، ويزعم

أنهم أعزوا السلم وأقاموُا الدين ، والتحقيق أن فاتح السلم
لكثير من البلد فايِّ

أيامهم الذيِ هوُ حسنتهم العظيمة كان أمللًرا اقتضللته طبيعللة
السلم والصلحا الذيِ

جاءا به لنقاذ البشر ، ولللم يكللن لغيللر عمللر بللن عبللد العزيللز
منهم عمل انفرد به فايِّ

إقامة الدين نفسه ، ولم يكللن لهللم عمللل فالليِّ ذلللك مختللص
بدولتهم بحيث يقال : إنه

لوُلهم لرجع السلم القهقرى فايِّ العلم والعمللل أو الفتللح ،
وما كان لهم من عمل

حسن فايِّ هذه الموُر ، فاقد كان لمن بعدهم مللن العباسلليين
مثله ، وكلهما تابع فايِّ

الدين للخلفاءا الراشدين ل متبوُع . وأما الموُر المدنيللة الللتيِّ
استتبعت الفتح السلميِّ

فالكل من الفريقين فايها عمل ، وإنما سيئة المللوُيين الللتيِّ ل
تغفر ما سنوُه فايِّ قاعدة

حكوُمة السلم ، فاهيِّ انتخابية شوُرى فايِّ أوليِّ الختيار مللن
أهل الحل والعقد ، وقد

نسخوُها بالقاعدة المادية : القوُة تغلللب الحللق ، فاهللم الللذين
هدموُها ، وتبعهم من بعدهم

فايها .
ومن اطلع على كتب السللنة يعلللم أن الللله تعللالى قللد أطلللع

رسوُله صلى الله عليه
وسلم على مستقبل أمتلله ، وأن مللا وقللع كللان ممللا تقتضلليه

طباع البشر بحسب قدر الله



وسللنته ، وقللد أخللبر بللذلك بعللض أصللحابه بالتلميللح تللارة
وبالتصريح أخرى ، ومنهم أبوُ

هريرة الذيِ روى عنه فايِّ الصحاحا والسللنن والمسللانيد عللدة
أحاديث وآثار فايِّ ذلك ،

وأنلله كللان يسللتعيذ بللالله مللن إمللارة الصللبيان ومللن رأس
الستين ، وهيِّ السنة التيِّ وليِّ

فايها يزيد ( وقد مات قبلهللا ) وكللان يقللوُل : لللوُ قلللت لكللم :
إنكم ستحرقوُن بيت ربكم

َذَب مللن أبلليِّ هريللرة . يعنلليِّ َأك وتقتلوُن ابن نبيكم لقلتم : ل 
قتل الحسين وقد وقع بعده .

وأخرجَ البخاريِ وغيره من طريق عمر بللن يحيللى بللن سللعيد
بن العاص الموُيِ قال :

أخبرنيِّ جديِ قال : كنت جالسا مع أبلليِّ هريللرة فالليِّ مسللجد
النبيِّ صلى الله عليه وسلم

ومعنا مروان ( هوُ ابللن الحكللم بللن أبلليِّ العللاص وكللان أميللر
المدينة لمعاوية ) قال أبوُ

لم ه عليله وس لى الل هريرة : سمعت الصادق المصللدوق ص
يقوُل : ( هلكة أمتيِّ على

أيديِ غلمة من قريش ) فاقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة
، فاقال أبوُ هريرة : لوُ

شئت أن أقوُل بنيِّ فالن وبنيِّ فالن لفعلت . فاكنت أخرجَ مع
جديِ إلى بنيِّ مروان

ًثا قللال لنللا : عسللى ًنا أحللدا حين ملكوُا الشام فاإذا رآهم غلما
هؤلءا أن يكوُنوُا منهم ، قلنا :

أنت أعلم ا هل . وإنما أهلكوُا المة بإفاساد حكوُمتها الشرعية
الصلحية ، وإل فاقد

وسعوُا ملكها بتغلب العصبية .
قال الحافاظ فايِّ شرحا الحديث : قال ابن بطللال : وفالليِّ هللذا

الحديث حجة لما تقدم



من ترك القيام على السلطان ولوُ جار ؛ لنه صلى الله عليه
وسلم أعلم أبا هريرة

بأسماءا هؤلءا ولم يلأمرهم بلالخروجَ عليهلم ، ملع إخبلاره أن
هلك المة على أيديهم ،

لكوُن الخروجَ أشد فايِّ الهلك وأقللرب إلللى الستئصللال مللن
طاعتهم ، فااختار أخف

المفسدتين ، وأيسر المرين ا هل .
ونقوُل : ما ذكر من القاعدة صوُاب ، ومللا قبللله مللن تطللبيق

النازلة عليها ل
يصح ، فاقد قاوم أهل الحجاز فاُغلبوُا على أمرهم ، والصللوُاب

ما بيناه من قبل من تفرق
جماعة السلم العالمة العادلة فايِّ الممالك ، وكوُن من بقيِّ

منهم بالحجاز ضعفاءا بالنسبة
إلللى المملكللة السلللمية الجديللدة ، فالللم يكللن أمللر الخللروجَ

ًنا إل بعصبية كعصبيتهم كما ممك
فاعل بنوُ العباس ، وقد مّهد أكللثر العلمللاءا السللبيل للسللتبداد

والظلم بمثل هذا الطلق فايِّ
الخضوُع لهلهما ، وقد تكرر بيان التحقيق فايه .

َعّجب من لعن مروان الغلمة المللذكوُرين ُيت ثم قال الحافاظ : 
مع أن الظاهر أنهم

من ولده ، فاكأن الله تعالى أجرى ذلللك علللى لسللانه ليكللوُن
أشد فايِّ الحجة لعلهم يتعظوُن .

َكللم والللد مللروان ومللا ولللد ، وقد وردت أحاديث فايِّ لعن الَح
أخرجها الطبرانيِّ وغيره

غالبها فايه مقال وبعضها جيد ، ولعل المراد تخصلليص الغلمللة
المذكوُرين بذلك

ا هل . وقوُله : ( من ولده ) يصدق على الكثر وإل فاللإن يزيللد
بن معاوية أول من

كان يعنيِّ أبوُ هريرة بالغلمة والصبيان .



وجملة القوُل : أن مرادنا من هذا البحث بيان مفسدة إخراجَ
الخلفاة السلمية

عمللا وضللعها عليلله السلللم ، وجعلهللا تابعللة لقللوُة العصللبية
والتغلب ، فاهذه المفسدة هيِّ

أصل المفاسد والرزايا الللتيِّ أصللابت المسلللمين فالليِّ دينهللم
ودنياهم . وقد كررنا ذكرها

لتحفظ ول تنسى .
ومن أغرب الغرائب أن قّصر المسلموُن عن غيرهم من أهل

الملل التيِّ كانوُا
قد فااقوُها فايِّ العلم والعمل ، بأن لم يقم أحللد منهللم بعمللل

منظم لعادة حكم السلم كما
بدأ ، بل رضوُا بالتفرق والنقسللام والظلللم والسللتذلل ِمللن

كل َمن توُلى المر فايِّ
قطللر مللن أقطللارهم ، حللتى سللهل عليهللم مثللل ذلللك مللن

غيرهم ، فاكانوُا كما قلنا فايِّ
المقصوُرة :

 هان عليه الذل مللن حيللث...من ساسه الظلم بسوُط بأسه 
أتى

 وماله ودينه الذيِ ارتضى...ومن يهن هان عليه قوُمه 
أفالم يأتهم نبأ ما فاعل البابوُات من تنظيللم الجمعيللات وجمللع

القناطير من الدنانير
لجل إعادة سلطانهم الدينيِّ ؟ أل إننا قلدنا غيرنا فايما يضر ،

ولم نقلد ول استقللنا فايما
ّد فالليِّ نبللذ مللا بقلليِّ ينفع فايِّ هذا المر ، ول يزال فاينا من يج

من قشوُر سلطان الخلفاة
السلمية بعد ذهاب لبابهللا ، ويظنللوُن أن وجوُدهللا هللوُ الللذيِ

أضعف ملكنا وإنما أضعفه
ذهابها . فاإن ما ل نزال نللدعيه منهللا للمسللتبدين كللذب علللى

السلم ، ولوُ استمسكنا



بعروتها الوُثقى لكنا سادة العالمين ، وقد عرفا هذا كثير من
علماءا الجانب ولم يعرفاه

أحد من زعمائنا السياسيين .
***
 وحدة الخليفة وتعدده :-15

ًدا ، أصل الشرع أن يكوُن رئيس الحكوُمة - وهوُ المام - واح
وهذا أمر
إجماعيِّ

عند جميع المم كالمسلمين ، وسللببه معللروفا وهللوُ أن أمللر
الحكوُمة أولى من كل أمر

ُيضللبط بهللا عام له ُشعب كثيرة بللأن تكللوُن للله جهللة واحللدة 
ُتتقى الفوُضى . قال النظام و

] ( ول يوُلى ) المامة6الكمالن فايِّ ( المسايرة ) وشرحها [
( أكثر من واحد ) لقوُله

ه وسللم : ( إذا بوُيلع لخليفلتين فالاقتلوُا الخلر صلى الله علي
منهما ) رواه مسلم من

حديث أبيِّ سعيد الخدريِ ، والمر بقتله محمللوُل كمللا صللرحا
به العلماءا على ما إذا لم

ًيا ، فاللإذا لللم يندفاع إل بالقتل ، فاإذا أصر على الخلفا كان باغ
يندفاع إل بالقتل قتل ،

والمعنى فايِّ امتناع تعدد المام أنلله منللافٍا لمقصللوُد المامللة
من اتحاد كلمة أهل السلم

وانللدفااع الفتللن ، وأن التعللدد يقتضلليِّ لللزوم امتثللال أحكللم
متضادة ( قال الحجة - حجة

السلم الغزاليِّ : فاللإن وللليِّ عللدد موُصللوُفا بهللذه الصللفات
فاالمام من انعقدت له البيعة من

الكثر ، والمخالف باٍغ يجب رده إلى النقياد إلى الحق وكلم
غيره من أهل السنة

اعتبار السبق فاقط فاالثانيِّ يجب رده ) ا . هل ودليل الجمهوُر
نص الحديث .



 ) : ( وإذا عقدت المامة لمامين7وقال الماورديِ ( فايِّ ص
فايِّ بلدين لم

تنعقد إمامتهمللا ؛ لنلله ل يجللوُز أن يكللوُن للمللة إمامللان فالليِّ
وقت واحد ، وإن شذ قوُم

ّوُزه فايِّ حال تعللذر ّوُزه من ج فاجوُزوه ) ا هل . وأقوُل : إنما ج
الوُحدة ، وهذا هوُ

الخلفا الذيِ نقله العضد فايِّ الموُاقف ، إذ قال : ( ول يجوُز
العقد لمامين فايِّ صقع

متضايق القطللار ، أمللا فالليِّ متسللعها بحيللث ل يسللع الوُاحللد
تدبيره فاهوُ محل الجتهاد )

قال شارحه السيد الجرجانيِّ : لوُقوُع الخلفا .
واعتمد الجوُاز ُمحّشيه الفناريِ وهوُ من أشهر علمللاءا الللروم

أو الترك . وأما
ًدا مللن العلمللاءا الللذين فايِّ حال إمكان الوُحدة فال نعلم أن أح

لعلمهم قيمة قال بجوُاز
التعدد ، وقوُل مللن قللال بالتعللدد للضللرورة أقللوُى مللن قللوُل

الجمهوُر بإمامة المتغلب
ًعا للضللرورة ، إذا كللان كللل مللن المللامين أو الئمللة مسللتجم

للشروط مقيًما للعدل ، فاإن
كان فايِّ هذه تفرق فاهوُ فالليِّ غيللر عللدوان ول عللداوة ، وفالليِّ

تلك بغيِّ وجوُر ربما يفسد
ًعا ، بل أفاسدهما بالفعل . الدين والدنيا م

وقد بسط ترجيح هذا القوُل السلليد صللديق خللان بهللادر فالليِّ
آخر كتابه الروضة

] قال :7الندية [
( وإذا كانت المامة السلمية مختصة بوُاحد ، والموُر راجعة

إليه مربوُطة به
كما كان فايِّ أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم - فاحكم الشرع

فايِّ الثانيِّ الذيِ جاءا بعد



ثبوُت ولية الول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة . وأما إذا
بايع كّل واحد منهما

جماعٌة فايِّ وقت واحد ، فاليس أحدهما أولى من الخللر ، بللل
يجب على أهل الحل

والعقللد أن يأخللذوا علللى أيللديهما حللتى يجعللل المللر فالليِّ
أحدهما . فاإن استمرا على

التخالف كان على أهل الحل والعقللد أن يختللاروا منهمللا مللن
هوُ أصلح للمسلمين ، ول

تخفى وجوُه الترجيح على المتأهلين لذلك ) .
( وأما بعللد انتشللار السلللم واتسللاع رقعتلله وتباعللد أطرافالله

فامعلوُم أنه قد صار
] الوُليللة إلللى إمللام أو سلللطان ،8فايِّ كل قطر من أقطار [

وفايِّ القطر الخر أو القطار
كللذلك ، ول ينفللذ لبعضللهم أمللر ول نهلليِّ فالليِّ غيللر قطللره أو

أقطاره التيِّ رجعت إلى
وليته فال بأس بتعدد الئمة والسلطين ، وتجب الطاعة لكل

واحد منهم بعد البيعة
على أهل القطر الللذيِ ينفللذ فايلله أوامللره ونللوُاهيه ، وكللذلك

صاحب القطر الخر ، فاإذا
قام من ينازعه فايِّ القطر الذيِ ثبت فايه وليته وبللايعه أهللله

كان الحكم فايه أن يقتل
] ول يجب على أهللل القطللر الخللر طللاعته ول9إذا لم يتب [

الدخوُل تحت وليته
لتباعد القطار ، فاإنه قد ل يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها

ُيدرى أو سلطانها ول 
َمللن قللام منهللم أو مللات ، فاللالتكليف بالطاعللة والحللال هللذه

تكليف بما ل يطاق ، وهذا
ه اطلع عللى أحلوُال العبلاد والبلد ، فالإن معلوُم لكل ملن ل

أهل الصين والهند ل



يللدرون بمللن للله الوُليللة فالليِّ أرض المغللرب فاضلللً عللن أن
يتمكنوُا من طاعته ، وهكذا

العكس ، وكذلك أهل ما وراءا النهر ل يدرون بمن للله الوُليللة
فايِّ اليمن ، وهكذا

العكس . فاللاعرفا هللذا فاللإنه المناسللب للقوُاعللد الشللرعية ،
والمطابق لما تدل عليه الدلة ،

ودع عنك ما يقال فايِّ مخالفته ، فاللإن الفللرق بيللن مللا كللانت
عليه الوُلية السلمية فايِّ

أول السلم وما هيِّ عليلله الن أوضللح مللن شللمس النهللار ،
ومن أنكر ذلك فاهوُ مباهت

ل يسلللتحق أن يخلللاطب بالحجلللة ؛ لنللله ل يعقلهلللا ، واللللله
المستعان ) ا هل .

هللذا أوجلله تفصلليل قيللل فالليِّ جللوُاز التعللدد للضللرورة ، وهللوُ
اجتهاد وجيه ،

ويشبهه عند بعلض الئملة تعللدد الجمعلة فاليِّ البلللد الوُاحللد ،
فاالصل فايِّ الشرع أن

يجتمع أهل البلد كلهم فايِّ مسجد واحد ؛ لن للشللارع حكمللة
جلية فايِّ الجتماع ، فاإن

تعددت فاالجمعة للسابق ، والمتأخر ل يعتللد بجمعتلله ، فامللتى
علم أنها أقيمت فايِّ مسجد لم

يجز أن تقام ثانية فايه ول فالليِّ غيللره مللن ذلللك البلللد ، ومللن
أقامها كانت صلتهم باطلة

ّوُز التعللدد وكانوُا آثمين ول تسقط عنهللم صلللة الظهللر ، وجلل
للضرورة بقدرها أشد

المانعين حظًرا له فايِّ حال الختيار .
وظاهر كلم الجمهوُر الذين أطلقوُا منع تعدد المللام الحللق ،

أن المسلمين الذين
ل يستطيعوُن اتباع جماعللة المسلللمين فالليِّ دار العللدل لبعللد

الشقة وتعذر الموُاصلة ،



يعذرون فايِّ تأليف حكوُمة خاصة بقطرهم ، ويكللوُن حكمهللم
فايها حكم من أسلموُا

وتعذرت عليهم الهجرة إلى دار السلللم لنصللرة المللام ، ول
تكوُن دارهم مساوية لدار

العدل وجماعة المامة الذين أقاموُا الشرع قبلهم ، بل يجب
عليهم اتخاذ الوُسائل

لللتحاق بها ، وجمللع الكلملة ولللوُ باسللتمداد السلللطة منهللا ،
ونصرة إمامها وجماعتها

بقتال من يقاتلهم عنللد المكللان ، كمللا يجللب علللى الجماعللة
مثل ذلك لهم فايِّ حال

العتداءا عليهم ، وإذا صح أن يكللوُن حكمهللم كحكللم مللن لللم
يهاجروا إلى دار السلم ،

ُنللوُا ِذيَن آَم ّللل َوا فاالحكم فايِّ نصرهم يدخل فايِّ قوُله تعالى : { 
ُكم ّمن َل َهاِجُروا َما  ُي َلْم  َو

ّديِن ِفالليِّ اللل ُكْم  َتنَصُرو ِإِن اْس َو َهاِجُروا  ُي ّتى  ٍءا َح ِهم ّمن َشيِّْ ِت َي َول
َلى َع ِإلّ  ّنْصُر  ُكُم ال ْي َل َع َفا

ٌق } ( النفللال :  َثللا ُهللم ّمي َن ْي َب َو ُكللْم  َن ْي َب ٍم  ْوُ  ) علللى القللوُل72َقلل
المختار بأن هذه الية فايِّ

الوُلية العامة ، ل فايما كان من ولية التوُارث خاصة .
وجملة القوُل : أن جمهوُر المسلمين علللى أن تعللدد المامللة

السلمية غير جائز،
ُتعللذر ومقتضاه أن الحكوُمة السلمية التيِّ تتعدد للضللرورة و

فايِّ ترك اتباع
الجماعة هيِّ حكوُمة ضرورة تعتللبر مؤقتللة وتنفللذ أحكامهللا ،

ولكن ل تكوُن مساوية
للولللى ، وإن كللانت مسللتجمعة لشللروط المامللة مثلهللا ،

وظاهر القوُل الخر الذيِ
ّذا أنها إذا كانت مسللتجمعة للشللروط كللانت إمامللة عدوه شا

صحيحة ، وهذا هوُ التعدد



الحقيقيِّ ، ولكن لم يختلف اثنللان فالليِّ أنهللا للضللرورة ، فاللإذا
زالت وجبت الوُحدة ،

ولهذه المسائل أحكام كثيرة ل محل هنا للبحث فايها .
َد ْعلل ُب ولكن ل بد من البحث فايِّ ثبللوُت هللذه الضللرورة ، فاللإن 

الشقة بين البلد ،
وتعذر الموُاصلت الللتيِّ يتوُقللف عليهللا تنفيللذ الحكللام ، ممللا

يختلف باختلفا الزمان
والمكان ، فال يصح أن يجعل عذًرا دائًما لصدع وحدة السلم

، وقد تقارب الزمان
فايِّ عهدنا هذا مصداًقا لما ورد فالليِّ بعللض الحللاديث المنبئللة

بالحداث المستترة فايِّ
ضمائر الغيب ، فااتصلت القطار النائية بعضللها ببعللض ، فالليِّ

البر والبحر ،
بلللالبوُاخر والسلللكك الحديديلللة ، ثلللم بلللالمراكب الهوُائيلللة

( الطيارات والمناطيد ) التيِّ
صارت تنقل البرد والناس مسافاة مئات وألوُفا مللن الميللال

فايِّ ساعة أو ساعات ،
دع نقل الخبار بقوُة الكهرباءا من أول الدنيا إلى آخرهللا فالليِّ

دقائق معدودات ، ولوُ
كانت هذه الوُسائل فايِّ عصر سلفنا لملكوُا العالم كللله ( هللوُ

ما يطمع به بعض المم
اليوُم ، وهذه شعوُب الشمال فايِّ أوروبللا قللد سللادت معظللم

شعوُب الجنوُب والشرق ،
وبين الفريقين منتهى أبعاد العمران من الرض ) .

ائل ، فابعلض بلدهلم ولكن المسلمين قصروا فايِّ هلذه الوُس
محرومة منها كلها ،

ومللا يوُجللد فالليِّ بعضللها فاهللم عالللة فايلله علللى الفارنللج ، وإن
شرعهم يفرضها عليهم فارًضا

ّيا من وجللوُه : أهمهللا أن كللثيًرا مللن الفرائللض والوُاجبللات دين
تتوُقف عليها أو ل تتم إل



بها ، كحفظ المملكللة والللدفااع عنهللا ، والعللداد لعللدائها مللا
نستطيع من قوُة كما أمرنا

كتابنا ، وقد صار هذا من الفرائض العينية علينللا ؛ لسللتيلئهم
على أكثر بلدنا ،

ويتحقللق الوُجللوُب العينلليِّ علللى الرجللال والنسللاءا باسللتيلءا
العداءا على قرية صغيرة

منها ، دع توُقف وحدة السلطة عليلله بالخضللوُع لمللام واحللد
يقيم الحق والعدل فاينا ،
ًذا به أحكام شرعنا . منف

فاأمام وحدة المللام الوُاجبللة واجبللات كللثيرة قللد فاللرط فايهللا
المسلموُن من قبل ،

بقبوُلهم أحكام التغلب التيِّ أضاعت جل ما جللاءا بلله السلللم
لصلحا البشر فايِّ شكل

حكوُمتهم وصفاتها وغير ذلك ، فاأيِ واجب منها أقللاموُا حللتى
يطالبوُا بهذا الوُاجب .

***
 وحدة المامة بوُحدة المة :-16

وحدة المامة تتبع وحدة المة ، وقد مزقت العصبية الجنسية
الشعوُب

السلمية بعللد توُحيللد السلللم إياهللا بللرب واحللد وإللله واحللد
وكتاب واحد ، وشرع

واحد ، ولسللان واحللد ، فاللأنى يكللوُن لهللا إمللام واحللد ، وهلليِّ
ليست أمة واحدة ؟

ل أقوُل : هذا محال فايِّ نفسه ، وإنما أقوُل : إننليِّ ل أعلرفا
ًبا من شعوُب شع

المسلمين ول جماعة من جماعاتهم المنظمة تقلدره قللدره ،
وتسعى إليه من طريقه ،

فاهللم فالليِّ دركللة مللن الجهللل والتخللاذل والتفللرق المللذهبيِّ
والتعصب الجنسيِّ وضعف



الهمة تقعد بهم عن التساميِّ إلى مثل هذا المثل العلى فايِّ
الكمال الدينيِّ

والجتملللاعيِّ . وحملللل البلد السللللمية ذات الحكوُملللات
المستقلة على الخضوُع لرئيس

واحد بالقوُة العسكرية مما ل سبيل إليلله فالليِّ هللذا الزمللان ،
ول سبيل أيًضا إلى إقناع

حكوُمات هذه البلد باتباع واحد منهم بالرضا والختيار .
والحكوُمللات المسللتقلة الن هلليِّ حكوُملات اللترك والفللرس

والفاغان و نجد واليمن
العليا - وهيِّ النجوُد وما يتبعها - واليمللن السللفلى والحجللاز ،

وقد استقلت بعض
القطللار السلللمية الللتيِّ كللانت تابعللة لروسللية القياصللرة

كبخارى وخيوُة ، ولكن استقللها
لم يستقر بعد ، على أنه قد اعترفا به فايِّ المعاهدة التركيللة

الفاغانية ، ومثلهما أذريبجان
ودونهما كردستان ، وهذه الحكوُمات الصغيرة تجللزم الدولللة

التركية بأنها ستسوُدهن
وتللدغهن فالليِّ جامعتهللا الطوُرانيللة . وكللذا سللائر شللعوُب

القوُقاس السلمية ، ول توُجد
حكوُمة منهم يمكن أن تدعيِّ الخلفاة الدينيللة ، فابقلليِّ الكلم

فايِّ الحكوُمات العربية ،
والدول الثلث العجمية .

فاأمللا أهللل اليمللن العليللا فايعتقللدون أن المامللة الشللرعية
الصحيحة محصوُرة فايهم

ّيا ًبللا شللرع منللذ ألللف سللنة ونيللف لن أئمتهللم ينتخبللوُن انتخا
ُتَراعى فايه جميع الشروط

الشللرعية الللتيِّ يشللترطها أهللل السللنة مللع زيللادة مراعللاة
مذهبهم الزيديِ ، وأن هذه

الزيللادة ل تعللارض مللذهب أهللل السللنة ، وأنهللم يحكمللوُن
بالشرع ويقيموُن الحدود .



ومذهبهم فايِّ الفروع قلما يخالف مذاهب السنة الربعة ، ول
سيما مذهب

الحنفية ، فال مطمع فايِّ إقناعهم باتباع غيرهم ، وقللد قللاتلهم
الترك عدة قرون ولم

يستطيعوُا إزالة إمامتهم ، ولكن جيرانهم من العللرب وسللائر
المسلمين ل يعتدون

بإماماتهم ، وهم ل يدعوُن إليها ول يستعدون لتعميمها ، وقللد
اعترفا بصحتها إمام

حفاظ السنة ، وقاضيِّ قضللاة مصللر وشلليخ مشللايخ السلللم
فايِّ أزهرها لعهده : الحافاظ

أحمد بن حجر العسقلنيِّ فايِّ شرحه لحديث : ( ل يزال هللذا
المر فايِّ قريش ما بقيِّ

اثنان ) من صحيح البخاريِ .
ًدا وأما السيد الدريسيِّ فاهوُ على كوُنه حاكًما مستقلّ . وسللي

ًها ّيا وفاقي علوُ
ّدع منصب الخلفاة فايما نعلم ، ّيا ، لم ي ًدا صوُفا ّيا ، ومرش أزهر

ْدع رؤساءا ولم ي
إمارته إلى مبايعته بها ، ولكن أهللل بيتلله وجمللاعته يعتقللدون

أنه أحق بها من شرفااءا
الحجلاز ، ويلقبلوُنه بالسليد الملام ، ولقبله بعضلهم بصلاحب

الجللة الهاشمية ، وقد نقل
ًنا اجتهللد فالليِّ اسللتمالته للعللترافا لنا الثقات أن الملك حسللي

بالتبعية للحجاز فايِّ السياسة
الخارجية أو بالسم فاقط - فالم يفلح كما أنه لم يفلللح سللعيه

لدى المام يحيى كذلك ،
وقللد اسللتغرب كللل منهمللا هللذا السللعيِّ . وبلغنللا أن السلليد

الدريسيِّ كان يفضل
العللترافا بسلليادة الللترك السياسللية علللى بلده فالليِّ المللوُر

ًبا من دسائس الخارجية هر



الفارنج وتقوُية للروابط السلمية . وأما حكوُمة الحجاز فاهيِّ
ُيعرفا لها جديدة ول 

نظام ثابت ، وإنمللا ملللك الحجللاز هللوُ هنالللك الحكوُمللة وكللل
شيِّءا ، وقد بايعه أهل

ه مللك العلرب ثلم بلايعه آخلرون ملن سلوُرية مكلة عللى أن
وغيرها بالخلفاة وإمارة

المللؤمنين علللى عهللد وجللوُد ولللده فايصللل فايهللا قبللل إعلن
استقلل دمشق ، وذلك كما

يبللايع أمثللالهم فالليِّ سللوُرية ومصللر الخليفللة فالليِّ السللتانة ،
ويظهر أن ولده فايصل ملك

العراق وولده عبد الله أمير شرق الردن ُمصّران علللى بللذل
نفوُذهما لجعله هوُ

ُنوُحا الخليفة ، وأخذ المبايعة له من سللوُرية والعللراق عنللد ُسلل
الفرصة ، وقد نشر فايِّ

جريدة القبلة مقالت قديمة وحديثة فايِّ بطلن خلفاة خلفللاءا
الترك فايِّ الستانة

وتكفيرهم وتكفير حكللوُمتهم . وقللد كللان فالليِّ عمللان مسللجد
متداع فاأمر المير عبد الله

بتجديد بنائه فاوُضع له قاضلليه الشلليخ سللعيد الكرملليِّ تاريًخللا
فايِّ أبيات من الشعر

نقشت علللى لللوُحا مللن الرخللام وضللع فاللوُق بللابه ، قللال فالليِّ
أولها :

 فاصار أمير المؤمنين...حسين بن عوُن من بنى مجد عدنان 
بل ثانيِّ

ب فاليِّ آل...أعاد له حق الخلفاة بعلد ملا  ًنلا بالغص  ثلوُت زم
عثمان

وقد جعل هذا القاضيِّ بنللاءا حسللين لمللا سللماه مجللد عللدنان
ًبا لصيرورته أمير سب

المؤمنين الذيِ ل ثللانيِّ للله فالليِّ بلد السلللم ، وهللوُ لللم يبللن
ًدا ، ومجد عدنان لعدنان مج



ًبا للخلفاة ، وإنما يرضيِّ النلاظُم بللذلك أميلَره اللذيِ ليس سب
كان ول يزال يسعى

لتحقيق جعل والده خليفللة ، ولكنلله طعللن فالليِّ إمامللة يحيللى
حميد الدين الذيِ يخطب

أميره ووالد أميره الملك وده ، ل فالليِّ خلفاللة أعللدائه الللترك
فاقط ، ول يستطيع أحد أن

ًدا مللن شللرفااءا الحجللاز وأمثللالهم ممللن يللرون يقللرن بلله أحلل
أنفسهم أهلً للمامة بأنسابهم

فاقط ، فاإنه على توُاتر نسللبه الهاشللميِّ العلللوُيِ ، وصللراحته
بخلوُه من شوُائب الرق

غير الشرعيِّ : عالم مجتهد ، شجاع مدبر ، ذو شوُكة ومنعللة
يقدر بهما على حفظ

استقلله ، وقللد بوُيللع بالمامللة منللذ عشللرات مللن السللنين ،
والمعترفاوُن بإمامته يزيدون

علللى عللدد أهللل الحجللاز ، وكللذا علللى أهللل سللوُرية كلهللا
والعراق .

ليس من غرضنا هنا مناقشة هؤلءا ول غيرهللم فالليِّ دعللاويهم
ول أغراضهم ، بل

بيان الوُاقللع فالليِّ البلد السلللمية المسللتقلة ، وهللوُ أن ملللك
الحجاز وأولده يعتقدون أن

الخلفاة حقهم بنسبهم ومركزهم فايِّ الحجاز ، وأنهللم ينللالوُنه
بمساعدة الدولة اللبنانية

لهم ، وقد قللال أحللدهم - عبللد الللله أميللر شللرق الردن فالليِّ
السكندرية : إن الخلفاة لنا .

ّد عليه فايِّ بعضها . ونقلت الجرائد المصرية هذا عنه وُر
وأما أهل نجد فاحنابلة سلفيوُن وهم يسموُن أميرهللم إماًمللا ،

ول يسموُنه خليفة
ولم يبلغنيِّ أنه يدعيِّ الخلفاة العامة ، ولكنهم يعتقدون أنه ل

يوُجد أمير مسلم يقيم



دين الله كما أنزللله غيللره ، وأن بلدهللم دار العللدل وجماعللة
المسلمين والهجرة إليها

واجبللة بشللروطها . فال مطمللع فالليِّ اتبللاعهم لغيرهللم . وقللد
اتهموُا بانتحال مذهب جديد

َنّفَر منهم غيَرهم ، وهم ل يبالوُن ما يقال فايهللم ، ول يللدعوُن
ًدا إلى اتباعهم ، إل أح

البدو المجاورين لهم ، الذين ل يعرفاوُن مللن السلللم عقيللدة
ول عمل ، فايدعوُنهم إلى

التدين وترك البداوة واتبلاع حكلوُمتهم السللمية اللتيِّ تقيلم
شرع الله وحدوده على

مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل .
فاهللذا ملخلص مللا نعللم مللن حللال البلد العربيللة المسللتقلة ،

وتركنا ذكر حكوُمة
عمان الباضية ؛ لن نفوُذ النكليز فايها كبير فاأهلها ل يهتللدون

سبيلً إلى الرتباط
بغيرهم ، ومذهب أكثرهم إباضيِّ ، فاهم من الخوُارجَ الذين ل

يقيدهم مذهبهم بشرط
القرشية ، وقد علمت من سلطان مسقط السابق أنلله كللان

يتمنى الرتباط بالدولة
العثمانية .

وأما الدول العجمية المستقلة : فااليرانية منها شيعة إمامية
، والمامة عندهم

للمام محمللد المهللديِ المنتظللر ، فال تعللترفا بإمامللة أخللرى
لغيره وإنما ترتبط بغيرها من

الدول السلمية بنوُع المخالفات السياسية .
والفاغانية سنية ، وقد اعللترفات فالليِّ المحالفللة الللتيِّ عقللدت

بينها وبين الحكوُمة
التركية الجديدة فايِّ أنقرة بأن الدولة التركية دولة الخلفاللة ،

ولكن لم تعترفا لها
بسيادة ما عليها . بل كانت محالفتها محالفة الند للند .



وقد كان نص المادة الثالثة من هذه المحالفللة الللتيِّ وضللعت
فايِّ ( أنقرة ) قد

جعل الدولة الفاغانية فايِّ مكان التللابع مللن الدولللة التركيللة ،
وهذه ترجمته التيِّ نشرت

فايِّ جريدة الخبار المصرية لمراسلها فالليِّ ( كابللل - عاصللمة
الفاغان ) .

( تصدق الدولللة الفاغانيللة بهللذه المناسللبة علللى أنهللا تقتللديِ
بتركيا التيِّ تخدم

خللدمات جليلللة وتحمللل علللم الخلفاللة السلللمية ) أيِ تقللر
وتعترفا بهذه القدوة .

ّيللَره وذكر المراسل أن أمير الفاغان لم يقبل هذا النص بل غ
( بأن الدولة

الفاغانية ل تقتللديِ بالدولللة العليللة التركيللة ، وإنمللا عليهللا أن
تعترفا بأنها دولة الخلفاة )

وقد كان هذا قبل النقلب التركيِّ الخير ، وذكللر فالليِّ بعللض
الجرائد أن الفاغان

أنكروا منه جعل الخلفاللة روحيللة ل شللأن لهللا فالليِّ السياسللة
والحكام ، وإذا آل المر إلى

ًعا فال مندوحللة اعترافاهم بصحة الخلفاة العثمانية التركية شر
لهم عن اتباع الخليفة

ًكا عظيًما . لنهم قوُم مسلموُن مستمسكوُن بدينهم استمسا
ولكن الظاهر أن جميع الذين يعترفاوُن للعثمانيين من الللترك

بالخلفاة ول
يتبعللوُن حكللوُمتهم فاإنمللا يعللترفاوُن لهللم بلقللب مللن ألقللاب

الشرفا ، لصاحبه نفوُذ معنوُيِ
لدى الدول . وإل فال معنى لكوُن الرجل خليفة المسلمين إل

أنه إمام دينهم ورئيس
حكللوُمتهم الللذيِ تجللب طللاعته عليهللم . وتبللاحا دمللاؤهم فالليِّ

الخروجَ عليه والستقلل



بالحكم دونه . وأما المتغلب الذيِ ل يطاع إل بالقهر فال يجوُز
لغير من قهرهم

العترافا له بالخلفاللة ، وإن مللن العبللث بالسلللم أن تجعللل
إمامته الكبرى مجرد لقب

من ألقاب المدحا والشرفا .
هذا ، وأمللا البلد السلللمية الرازحللة تحللت أثقللال السلليطرة

الجنبية كمصر وسائر
أقطار أفاريقية الشمالية وسوُرية والعللراق - فاليللس لهللا مللن

أمر حكمها أو حكوُمة دينها
شيِّءا ، وليس فايها جماعة تتصرفا فايِّ ذلك بحللل ول عقللد ،

فالوُ أن رؤساءا الحكوُمة
والشعب فاليِّ قطلر منهلا - وهلم اللذين كلانوُا للوُل السللطة

الجنبية أهل الحل والعقد فايها -
أرادوا أن يبايعوُا خليفة فايِّ بلد الترك أو العللرب مثلً مبايعللة

صحيحة ، وهيِّ ما
توُجب عليهم أن يكوُنللوُا خاضللعين لسلللطانه ، مطيعيللن فالليِّ

أموُرهم العامة لمره ونهيه ،
ناصرين له على من يقاتله أو يبغيِّ عليه - لما اسللتطاعوُا أن

يمضوُا ذلك
وينفذوه بدون إذن الدولة الجنبية المسيطرة عليهللم ، وهلليِّ

لن تأذن وإن كانت تدعيِّ
أنها ل تعارض المسلمين فايِّ أموُر دينهللم ، وأنهللا تاركللة أمللر

الخلفاة إليهم .
وأما الفاراد والجماعات الذين ليس لهم رئاسة ول نفوُذ فالليِّ

قيادة الشعب ، ول
يستطيعوُن أن يطيعوُا إذا بايعوُا ، كأن ينفروا إذا اسللتنفروا ،

وينصروا إذا
استنصروا - فاقد يسمح لهم فايِّ بعض هذه القطار أن يقوُلوُا

ماشاءاوا ، وفايِّ بعضها



ل يسمح لهم بلذلك . ورأيِ السلوُاد العظلم ملن المسللمين
فايِّ كل قطر من هذه القطار

مخالف لللرأيِ الدولللة المسلليطرة عليلله ، ومللن ذلللك مبايعللة
بعض الفاراد والجماعات

المصرية والهندية للخليفة التركيِّ الجديد ، ولوُ أراد مثل ذلك
أهل توُنس والجزائر

لما أبيللح لهللم مللع ِعلللم فارنسللة المسلليطرة عليهللم أن هللذه
المبايعة ل يترتب عليها اتباعهم

لحكللوُمته التركيللة . وأن هللذه الحكوُمللة نفسللها غيللر تابعللة
لخليفتها ، بل هوُ تابع لها

وموُظف عندهم وهيِّ التيِّ تحدد عمله ووظيفته .
وصللفوُة القللوُل أن الشللعوُب السلللمية المقهللوُرة بحكللم

الجانب ليس لها من
أمرها إل ما يجوُد به عليها الجانب القاهرون لها . ول يمكنها

أن تساعد على وحدة
المة التيِّ تتوُقف عليها وحلدة الماملة ، إل ملن طريلق بلث

الدعوُة وبذل المال ، وأن
الشعوُب المستقلة ل مطمع الن بجمع كلمتها بترك التعصب

لمذاهبها ولجنسيتها ،
وإيجاد خلفاة صحيحة قوُية توُحد حكوُمتها . وأقرب منه عقللد

موُالة ودية أو
محالفات سياسية عسللكرية بينهللا ، وقللد بللدأ بللذلك العللاجم

منها . وأما العربية فاقد عز
إلى اليوُم التأليف بينها ، فاإذا يسللره الللله تيسللر اتفاقهللا مللع

ًدا غيرها ، وكان ذلك تمهي
للمامة العامة التيِّ تجمع كلمتها كلها .

ومن ذا الذيِ يطالب بإعادة تكوُين المللة السلللمية المنحلللة
َقد المفككة ُع ال

المفاصل ، وبإعادة منصب الخلفاة إلى الموُضع الذيِ وضللعه
الشارع فايه ؟ أهل



الحل والعقد - أهل الحل والعقد . ومن وأين هم اليوُم ؟

( استدراك أو تصحيح )
كنا عند كتابة ما تقللدم تركنللا الكلم علللى الخلفاللة العثمانيللة

التركية ؛ لن أصل
السللياق فايهللا ، والبحللث مللوُجه إلللى بيللان حالللة المسلللمين

وحكوُمتهم المستقلة التيِّ ل
يمكن تعميم الخلفاة بكفالة الترك لها إل باتفاقهن عليها ، ثم

بدا لنا أن نكتب كلمة
فايها ليكوُن بحثنا تاّما جامًعا لكل ما تنجللليِّ بلله المسللألة مللن

الجهة الشرعية ومن جهة
المصلحة العملية . وهللذا نللص الكلمللة ومحلهللا فالليِّ السللطر

 :55الثالث من ص 
( وأمللا الللدول العجميللة المسللتقلة فاأولهللا التركيللة ، وكللان

المشهوُر أن الخلفاة
انتقلللت إلللى سلللطينها بنللرول آخللر خلفللاءا العباسلليين عنهللا

للسلطان سليم الذيِ أسره
بمصر وحمله إلللى السللتانة وتسلسللل ذلللك فايهللم بعللد ذلللك

بالعهد والستخلفا ، حتى
كللان مللن أمرهللم فالليِّ هللذه اليللام مللا كللان ، ويقللال : إن

السلطان محمد وحيد الدين
المخلوُع ما زال يدعيِّ الخلفاة التيِّ آلت إليه بنظام الوُراثة ،

ّيناه من قبل ، والحق ما ب
وأن الخليفة العباسيِّ الذيِ أسره السلللطان سللليم لللم يكللن

يملك الخلفاة ول النزول
ُترط فايِّ نزوله الحرية عنها ولوُ لهلها ، ولوُ كان يملكهما لش

والختيار ، ولم يكن
ُيعتد بما يملكها ، ومثله السلطان وحيد الدين الن ، فالذلك ل 

توُقعه بعضهم من نزوله



عنهللا لملللك الحجللاز ، وإذا كللانت خلفاللة الللترك العثمللانيين
بالتغلب فال فارق بين اختيار

الميلللر عبلللد المجيلللد الن بعلللد انقطلللاع سلسللللة العهلللد
والستخلفا بخلع محمد وحيد الدين

أو قبله ، وبين اختيار مللن قبللله عملً بللذلك النظللام ، هللذا إذ
جعلته حكوُمة أنقرة خليفة

ًدا ًعللا جديلل بالمعنى الشرعيِّ المعللروفا ، ولكنهللا اخللترعت نوُ
ًعا آخر من الحكوُمة ونوُ

ّيا عرفانللاه ، ولّمللا ًنا أساسلل من الخلفاة ، ووضعت للولى قانوُ
ًنا لنعلم تضع للثانية قانوُ

منلله كنههللا ، فاللإن كللانت خلفاللة روحيللة ل سلللطان لهللا فالليِّ
سياسة المة وحكوُمتها فاهيِّ

ّينا أحكامها ، على أن ما يضللعوُنه لهللا مللن غير المامة التيِّ ب
ًقا النظام إن كان موُافا

ًفللا للله أنكرنللاه ، ول يضللرنا للشللرع حمللدناه ، وإن كللان مخال
تسمية هذا العمل خلفاة

فامثله معهوُد عند أهل الطريق ول مشللاّحة فالليِّ الصللطلحا ،
وسنبين فايِّ كل وقت ما

يجب علينا وعليها للسلم .
***
 أهل الحل والعقد فايِّ هذا الزمان وما يجب عليهللم فالليِّ-17

أمر المة والمام :
فارغنا مما قصدنا إلى بيانه من أحكام المامللة العظمللى فالليِّ

ُنقفيِّ عليه السلم ، و
ببيان مللا يجللب مللن السللعيِّ للعمللل بهللذه الحكللام ، بإعللادة

تكوُين المة ووحدتها ،
ونصب المام الحق لها . الذيِ بينا فالليِّ المسللألة الثانيللة أنلله

ًعا ، تأثم واجب عليها شر
كلها بتركه ، وتعد حياتها وميتتهللا جاهليللة مللع فاقللده ، فاالمللة

كلها مطالبة به ، وهيِّ



َنللاه فالليِّ المسللألة الرابعللة ، ّي صاحبة المر والشأن فايه كمللا ب
وإنما يقوُم به ممثلوُها من

أهل الحل والعقد كما حّرْرنللاه فالليِّ المسللألة الثالثللة ، فاأهللل
الحل والعقد هم المطالبوُن

بجميع مصالح المة العامة ، ومسألة السلطة العليا خاصة .
قلنللا : إن أهللل الحللل والعقللد هللم سللراة المللة وزعماؤهللا

ورؤساؤها ، الذين تثق
بهم فايِّ العلوُم والعمال والمصللالح الللتيِّ بهللا قيللام حياتهللا ،

وتتبعهم فايما يقررونه بالشأن
الدينيِّ والدنيوُيِ منها ، وهذا أمر من ضروريات الجتماع فالليِّ

جميع شعوُب البشر ،
تتوُقللف عليلله الحيللاة الجتماعيللة المنظمللة ، قللال شللاعرنا

العربيِّ :
 ول سللراة إذا جهللالهم...ل يصلللح النللاس فاوُضللى ل سللراة 

سادوا
وإذا صلحت هذه الفئة من المة صلح حالها وحللال حكامهللا ،

وإذا فاسدت فاسدا ،
ولذلك كان مقتضى الصلحا السلللميِّ أن يكللوُن أهللل الحللل

والعقد فايِّ السلم من
أهل العلم السللتقلليِّ بشللريعة المللة ومصللالحها السياسللية

والجتماعية والقضائية
ا والدارية والمالية ، ومن أهل العدالة والرأيِ والحكملة ، كم

بيناه فايِّ المسألة الرابعة ،
وهيِّ ما يشترط فايِّ أهل الختيار للخليفة .

فاذكر أهل الحل والعقد قد تكرر فايِّ مسائل أحكللام الخلفاللة
ًنا إل ولم نجعله عنوُا

لهللذه المسللالة الللتيِّ عقللدت للكلم فايهللم أنفسللهم وأيللن
يوُجدون اليوُم ، وما يجب عليهم

لمتهم فايِّ هذا العصر ، فاإن الحكوُمللات غيللر الشللرعية مللن
ُتعنى بإفاساد أجنبية ووطنية 



ًنللا لهللا زعماءا الشعوُب التيِّ تستبد فايِّ أمرهللا ، ليكوُنللوُا أعوُا
على استبدادها ، ومن

تعجز عن إفاساده على قوُمه بالترغيب ثم بالترهيب تكيد للله
أو تبطش به ، فاأهل

َبل المة قلما يوُجدون إل فايِّ المم الحرة ِق الحل والعقد من 
، وأكثر الرؤساءا فايِّ

َبل حكامها ، وهم الذين توُليهم ِق المم المقهوُرة يكوُنوُن من 
رئاسة بعض العمال

والمصللالح فايهللا ، فايكللوُن مللا بيللدهم مللن الحللل والعقللد
َغش المة ببعض ُت مستأجًرا ، وقد 

رجاله ، وقللد يكوُنللوُن فالليِّ نظرهللا مللن الخوُنللة المسللتحقين
للعقاب ، وقد يوُجد فايهم من

يكللوُن أهلً للثقللة ، وتعللرفا للله المللة ذلللك أو تجهللله ، وإذا
سكتت عن إظهار احتقارها

لصنائع المستبدين فايها ؛ لتفرقها فايِّ وقت النقياد والدعللة ،
فاإنها تظهره فايِّ وقت

الجتمللاع بالضللطراب والثللوُرة ، وقللد أظهللرت لنللا الثللوُرة
المصرية فايِّ هذه السنين ،

كراهللة المللة واحتقارهللا لفاللراد مللن رؤسللاءا مصللالح الللدنيا
ًدا والدين ، وترئيس أفارا

آخريللن عليهللا ، وآيللة هللذه الزعامللة المصللنوُعة المسللتأجرة
للحكوُمة أن صاحبها إذا

خرجَ من منصبه ، تجد جمهوُر المللة ل يحفللل بلله ، ول يعللده
زعيًما له ، وربما

أظهللر للله الحتقللار والهانللة ، وقللد رأينللا الجللانب الغاصللبين
لبعض بلدنا فايِّ هذه

السللنوُات النحسللات يقللوُدون بعللض هللؤلءا الزعمللاءا الللذين
أفاسدوهم على المة أو

رأسوُهم عليها إلللى عوُاصللم بلدهللم ويتوُاطللؤن معهللم علللى
توُطيد سلطتهم فايها ( أيِ



المة ) ويستخدموُن بعضهم فالليِّ البلد للسللتعانة بهللم علللى
استعمارها ، وكذلك كان

يفعللل السلللطين والمللراءا فالليِّ اسللتمالة العلمللاءا والوُجهللاءا
بالرتب والوسمة والهبات ، ثم

هللب الللترك والمصللريوُن يطلبللوُن سلللطة المللة بمجللالس
النوُاب ، وهذه المجالس بمعنى

جماعة أهل الحل والعقد فايِّ السلم ، ل أن السلم يشترط
فايهم من العلم والفضل ،

ما ل يشترطه الفارنج ومقلدتهم فايِّ هذا العصر .
وقد صار أهللل الجمعيللة الوُطنيللة فالليِّ أنقللرة أصللحاب الحللل

والعقد بالفعل ،
وبالرغم من السلطان الذيِ ناصبهم فابللاءا بللالخزيِ والعللزل ،

وحلوُا محل مجلس
ًعللا ، وقللد المبعوُثين ومجلس الوُزراءا وشخص السلللطان جمي

ذكرنيِّ هذا ما قاله ليِّ
الغازيِ أحمد مختار باشا فايِّ الستانة لما سألته عن رأيه فايِّ

الحكوُمة الدستوُرية ،
قال : عندنا مجلس وليس عندنا سلطان ، ولبد من الكفللتين

فايِّ وجوُد الميزان .
وأما البلد المقهللوُرة بللالحتلل الجنللبيِّ كمصللر والهنللد ، فال

مجال فايها لمثل ما
فاعل الترك ، وإنما يظهر فايهللا فاللرد بعللد فاللرد ، إلللى أن تبلللغ

المة سن الرشد .
ولقللد وصللل السللتاذ المللام رحملله الللله تعللالى إلللى مقللام

الزعامة فايِّ هذه المة
ومرتبة أهل الحل والعقد فالليِّ المللوُر الدينيللة والدنيوُيللة مللن

سياسية وغيرها ، بل
قارب أن يكوُن زعيم المة السلمية كلهلا ، ولكلن بلالقوُة ل

بالفعل ؛ لن المة لم



ًنا يؤهلها للسير فايِّ الخطة الللتيِّ يختطهللا تكن قد تكوُنت تكوُ
لها ولذلك كان يقوُل : يا

ويح الرجل الذيِ ليس له أمة وقد كان أمير بلده ينهللى عنلله
وينأى عنه ، على أنه

كان يرجع فايِّ المهمات وحل المشكلت إليه .
وقد بلغ ربيبه سعد باشا زغلوُل مقام الزعامة السياسية فالليِّ

هذه السنين التيِّ
تكوُن فايها قوُمه ، فالما تصللدى للعمللل بقللوُة الشللعب ، كللان

جزاؤه النفيِّ بعد النفيِّ ،
ويوُجد فايِّ الهند رجال من المسلمين والهنوُد رفاعتهم أحداث

الزمان إلى مقام الزعامة
فايِّ المة بإظهارها ما هم عليلله مللن الكفللاءاة وعلللوُ الهمللة ،

وهم الن فايِّ غيابات
السللجوُن ، ومنهللم ( غانللديِ ) عنللد الهنللدوس وأبللوُ الكلم و

محمد عليِّ و شوُكت عليِّ
عنللد المسلللمين ، ويللليِّ هللؤلءا جماعللاتهم كالوُفاللد المصللريِ

عندنا ، وجمعية الخلفاة
عندهم .

وأما الجماعات القديمة ، فاإن هيئة كبار العلمللاءا فالليِّ الزهللر
بمصر وفاى جامع

الفاتح والسليمانية مللن السللتانة و جلامع الزيتوُنلة بتلوُنس و
مدرسة ديوُنبد بالهند - فاإن

جمهللوُر المللة يثللق بللأن حكللم الللله مللا قللالوُا ، ولكللن أكللثر
المتفرنجين - ومنهم أكثر

الحكللام والقللوُاد والحللزاب السياسللية - قلمللا يقيمللوُن لحللد
ًنا إل من كان ذا منهم وز

منصللب أو ثللروة أصللاب بهللا بعللض الوُجاهللة ، ول يوُجللد فالليِّ
علماءا أهل السنة

مجتمعين ول منفردين من يبلغ فايِّ الزعامللة واتبللاع الشللعب
له مبلغ مجتهديِ علماءا



الشلليعة ، ول سلليما متخرجلليِّ النجللف منهللم ، فاأولئللك هللم
ّقا ، الزعماءا لهل مذهبهم ح

ويقال : إنهم أفاتوُا فايِّ هذه الونللة بتحريللم انتخللاب الجمعيللة
الوُطنية ، التيِّ أمرت بها

حكوُمة الملك فايصل لقرار المعاهللدة بيللن العللراق والدولللة
البريطانية ، فاأطاعها البدو

والحضر من الشلليعة ، وقللد كللان ميللرزا حسللن الشلليرازيِ -
رحمه الله تعالى - أصدر

فاتوُى فايِّ تحريم التنباك فاخضع لهللا الشللعب اليرانلليِّ كللله ،
وتركوُا استعمال التنباك

وزرعله ، وهللوُ بالنسلبة إلللى صلادرات بلدهللم كلالقطن فاليِّ
القطر المصريِ ، وكان الذيِ

حمله على إصدار هذه الفتوُى موُقظ الشللرق السلليد جمللال
الدين الفاغانيِّ قدس الله روحه

بسبب إعطاءا حكوُمة إيران امتياًزا بالتنباك لشركة إنكليزية ،
فااضطرت الحكوُمة

لفسخ المتياز فايِّ مقابلة تعلوُيض للشلركة قلدره خمسلمائة
ألف جنيه إنكليزيِ ، ولوُ لم

تفسخ هذه الشركة لفعلت فايِّ إيران ما فاعلت شركة الجلوُد
النكليزية فايِّ الهند ، أيِ

لملكت أمتها تلك البلد وضمتها إلى إمبراطوُرية الهند .
قلت : إن الحكوُمات المستبدة تجتهد فايِّ إفاسلاد ملن يظهلر

من الزعماءا فايِّ
الشللعوُب الللتيِّ تتللوُلى أمرهللا . علللى أنهللا تعنللى قبللل ذلللك

بالسباب التيِّ تمنع وجوُد
الزعامة فايها بإفاساد التعليللم ومراقبتلله ، وقللد أبعللدوا علمللاءا

الدين عن السياسة وعن
الحكوُمة ، فاصار أكثر أهلها وأنصارها من الجاهلين بالشريعة

، وتوُلى هؤلءا أمر



ِرزوا التعليم وإعداد عمال الحكوُمة له ، وانكمللش العلمللاءا وأ
إلى زوايا مساجدهم ، أو

جحوُر بيوُتهم ، ولم يطالبوُا بحقوُقهم ، ول استعدوا لذلك بما
تقتضيه حال الزمان ،

وطبيعة العمللران ، ول عرفاللوُا كيللف يحفظللوُن مكللانتهم مللن
زعامة المة بتعريفها

بحقوُقها ، وقيادتها للمطالبة بها ، فاأضاعوُا حقهم مللن الحللل
والعقد فايها ، وتركوُها

لرؤساءا الحكام وللحزاب والجمعيات السياسية الللتيِّ يتللوُلى
أمرها فايِّ الغالب من ل

حظ لهم من علوُم الدين ، ول من تربيتلله الللتيِّ ل نظللام لمللا
بقيِّ منها عند بعض

المسلمين .
فاإذا أريد السعيِّ - والحال هذه - لما وحب فالليِّ الشللرع مللن

إمامة الحق والعدل
العامة ، فال بد قبل ذلك من السعيِّ لوُجوُد جماعة أهل الحل

ّلين والعقد الُمتح
ُترطت فايهللم كمللا تقللدم فالليِّ المسللألة بالصللفات الللتيِّ اشلل

الخامسة ، فاإنهم هم أصحاب الحق
فايِّ نصبه بنيابتهم عن المة ، وبتأييده فايِّ حمللل المللة علللى

طاعته ، والمطلوُب قبل
نصب المام العام للمللة كلهللا ، أو للبلد المسللتقلة منهللا أن

تتحد شعوُب هذه البلد ،
وترجع عن جعل اختلفا المذاهب والجناس واللغات ، موُانع

للوُحدة والتفاق .
وإنا نتساءال هنا : هل يوُجد فايِّ البلد السلمة من أهل الحل

والعقد من يقدر
على النهوُض بهذا المر ؟ وإذا لللم يكللن فايهللا مللن لهللم هللذا

النفوُذ بالفعل أفال يوُجد من



له ذلك بالقوُة ؟ ثم أل يمكن للمسلللمين وضللع نظللام لجعللل
ًذا بالفعل ؟ النفوُذ بالقوُة نفوُ

بلى إنه ممكن عسر ، وقلوُة العزيمللة تجعللل العسلر يسللًرا ،
وقوُة العزيمة تتبع قوُة

ُيْرَجللى أن يضللع النظللام ويشللرع فالليِّ الداعية ، ومن ذا الذيِ 
العمل ؟ أل إنه حزب

الصلحا السلميِّ المعتدل .
***
 حزب الصلحا السلميِّ المعتدل : -18

قد علم مما تقللدم أن العمللل لوُحللدة المللة السلللمية بقللدر
المكان ينحصر اليوُم

فايِّ الشعبين الكبيرين - العربيِّ جرثوُمللة السلللم . والللتركيِّ
سيفه الصمصام - وأن

أمر البلد العربية المسللتقلة بيللد أئمتهللا وأمرائهللا ، فاالتللأليف
بينهم مقدم على كل شيِّءا

فايها ، ونقوُل هنا :
إن المتصدرين للزعامة السياسية ومقام الحللل والعقللد فالليِّ

غير جزيرة العرب
مللن البلد السلللمية أزواجَ ثلثللة : مقلللدة الكتللب الفقهيللة

المختلفة - ومقلدة القوُانين
والنظم الوربية - وحزب الصلحا الجامع بين السللتقلل فالليِّ

فاهم فاقه الدين وحكم
الشرع السلميِّ وكنه الحضارة الروبية ، وهللذا الحللزب هللوُ

الذيِ يمكنه إزالة
الشقاق من المة علللى مللا يجللب عمللله فالليِّ إحيللاءا منصللب

المامة ، إذا اشتد أزره وكثر
ّكنلله مللن جللذب ماله ورجللاله ، فاللإن مللوُقفه فالليِّ الوُسللط يم

المستعدين لتجديد المة من
الطرفاين . وهوُ الحزب الذيِ سميناه فايِّ المقالة الثالثلة ملن

مقالت ( مدنية القوُانين )



بحزب الستاذ المللام ؛ إذ كللان المنللار يمهللد السللبيل لجعللل
الستاذ زعيم الصلحا فايِّ

ًدا مللن هللؤلءا المصلللحين جميع بلد السلم ، وإنا نعرفا أفارا
المعتدلين فايِّ القطار

المختلفة ، ول سيما العربية والتركيللة والهنديللة ، ونشللهد أن
مسلميِّ الهند فايِّ جملتهم

أرجللى لشللد أزر هللذا الحللزب بالمللال والرجللال ، ولكنهللم ل
يستطيعوُن العمل إل باتحاد

عقلئهم مع عقلءا سائر القطار لتكللوُين جماعللة أهللل الحللل
والعقد بما يتفقوُن عليه

من النظام لجل قيادة الرأيِ العام ، ولتكوُين مللؤتمر عاجللل
لجل تقرير ما يتخذ من

ًتا عنهللا ، الوُسائل الن ، فاللإن مسللألة الخلفاللة كللانت مسللكوُ
فاجعلها النقلب التركيِّ

الجديد أهم المسائل التيِّ يبحث فايهللا ، ولللوُل كللثرة التخبللط
وتضليل الرأيِ العام بأكثر

ما كتب فايها لثرنا السكوُت على القوُل مع السللعيِّ إلللى مللا
نرى من المصلحة فايها

بالعمل ، ولكن وجب التمهيد له ببيان الحقللائق ، وإن جعلللت
موُضع البحث والمراءا

باختلفا الراءا والهوُاءا ، وحسبنا أن نذكر حزب الصلحا بمللا
يعتّن له من

العقبات من حزبيِّ التقاليد والعصلبيات ، وبملا يجلب أن يعلد
للعمل من القوُاعد

والبينات .
***
 حزب المتفرنجين : -19

ّنا فايِّ المقالة الثالثة من مقالت ( مدنية القوُانين ) مرادنللا ّي ب
من التفرنج وأهله



وأن منهللم المرتللدين المجللاهرين بللالكفر والُمسللّرين بلله ،
ومداركهم فايِّ حكوُمة السلم

وشريعته . ونقوُل هنا أيضا :
إن ملحدة المتفرنجين يعتقدون أن الللدين ل يتفللق فالليِّ هللذا

العصر مع السياسة
ّيلا ًدا فاعل والعلم والحضارة ، وأن الدولة التيِّ تتقيد بالدين تقيلل

ل يمكن أن تعز وتقوُى
ّدا فايِّ المتعلميللن وتساويِ الدول العزيزة . وهؤلءا كثيرون ج

فايِّ أوربة وفايِّ المدارس
التيِّ تدرس فايها اللغللات الوربيللة والعلللوُم العصللرية ، ورأيِ

أكثرهم أنه يجب أن تكوُن
الحكوُمة غير دينية ، وحزبهم قوُيِ ومنظم فالليِّ الللترك وغيللر

منظم فايِّ مصر ، وضعيف
فالليِّ مثللل سللوُرية والعللراق والهنللد ، ورأيلله أنلله يجللب إلغللاءا

منصب الخلفاة السلمية من
الدولة ، وإضعافا الدين السلميِّ فايِّ المللة ، واتخللاذ جميللع

الوُسائل ل ستبدال الرابطة
ة الدينيلة السللمية ، واللترك الجنسية أو الوُطنيلة ، بالرابط

من هؤلءا أشد خصوُم إقامة
المامة الصحيحة فايِّ الدولة التركية .

وقللد بثللت جمعيللاتهم الللدعوُة فالليِّ الناضللوُل - مهللد النعللرة
السلمية - إلى العصبية

العمية بالساليب التيِّ ل يشعر الجمهوُر بالغرض منها ، وقللد
أشرنا من قبل إلى

بعضها ، فاكان لها التأثير المطلوُب : كللان الللتركيِّ هنالللك إذا
سئل عن جنسه قال :

مسلم والحمد لله . وبذلك يمتاز من الروميِّ والرمنيِّ . وأما
الن فاصار يجيب بأنه

تركيِّ . وكان ل يفهم من وجوُب الخدمة العسكرية إل طاعة
خليفته وسلطانه فايِّ



الجهاد فايِّ سبيل الله ، فابثت فايلله فاكللرة القتللال فالليِّ سللبيل
الترك ووطن الترك لمجد

الترك ، وقد اطلعنا فايِّ هذه اليام على قصللة ( قميللص مللن
نار ) للكاتبة السرائيلية

النسللب التركيللة السياسللة والمللذهب ، خالللدة أديللب وزيللرة
المعارفا فايِّ حكوُمة أنقرة ،

ْنه الحركللة الوُطنيللة فالليِّ الناضللوُل الللتيِّ ُك وقد أنشأتها لبيان 
أنشئت لمقاومة سلطة

السللتانة وإخللراجَ اليوُنللان مللن البلد وتللأمين اسللتقللها ،
ّوُرة لما ذكرنا ، لم فاألفيناها مص

نر فايها كلمة واحللدة تللدل علللى فاكللرة الجهللاد السلللميِّ ول
الروحا الدينيِّ الذيِ كنا نعهد .

ًقا من هؤلءا المتفرنجين يللرى أن وجللوُد منصللب على أن فاري
الخلفاة فايِّ الترك

يمكللن النتفللاع بلله مللن بعللض الوُجللوُه السياسللية والدبيللة
وغيرهما إذا كانت الخلفاة

صللوُرية أو روحانيللة ل سلللطان لهللا فالليِّ التشللريع ول فالليِّ
التنفيذ ، بل ينحصر نفوُذها

فايِّ الدعاية السياسللية للدوللة مللن طريللق الللدين ، كسللطة
البابا والبطارنة وجمعيات

التبشير ، وأكثر هؤلءا من أصحاب العصبية الطوُرانية ، الذين
يتفقوُن من بعض

الوُجوُه مع طلب الجامعة السلللمية ، فاللإنهم يطمعللوُن فالليِّ
تأليف أمة كبيرة من

ًكا ؛ لنله شعوُب الشرق العجمية المسلمة بجعهلهم كلهم تر
ليس لحد منهم لغة

علمية مدونة إل الفرس اليرانيللوُن والفاغللانيوُن ، وكللذا لغللة
الوردو فايِّ مسلميِّ

الهند ، على أن اللغة التركيللة فااشللية فالليِّ أكللثر بلد إيللران ،
ومن لم يمكن إدغامه فايِّ



المة التركية باسم الوُحدة الطوُرانية ورابطة اللغة التركية ،
فاإن من الممكن إدغامه

ًكللا فايها بللالتبع للخلفاللة السلللمية ، ثللم يكللوُن أولد هللؤلءا تر
ًعا بالتعليم والتربية تب

للحكوُمة . وحزب العصبية التركية المحضللة معللارض لحللرب
العصبية الطوُرانية

العامللة ؛ إذ يخللافا أن يضلليع الللترك فايهللا كمللا ضللاعوُا فالليِّ
الجامعة العثمانية أو السلمية

بزعمله . وليلس ملن غرضللنا هنلا تحقيلق هلذه المسلائل ول
انتقادها ، بل التذكير بما فايها

من معارضة المامة السلمية بأوجز عبللارة ، ول نيللأس مللن
إقناع الكثيرين منهم

بالجمع بين الجنسية والسلمية .
وهنالك فاريق من المتفرنجين - ومنهم بعض المتللدينين أكللثر

من غيرهم -
يرون أن إقامة الخلفاة السلللمية وجعللل رئيللس الدولللة هللوُ

المام الحق الذيِ يقيم السلم
،متعذر فالليِّ هللذا الزمللان فالليِّ دولللة مدنيللة ، فاإمللا أن تكللوُن

الخلفاة فايِّ الدولة التركية اسمية
ُيتقللى ُينتفع بها بقدر المكان و كما كانت فايِّ الدولة العثمانية 

شر استبداد الخليفة وتكوُن
الحكوُمة مطلقة من قيد التزام الشرع فالليِّ الحكللام الللتيِّ ل

يمكن العمل بها فايِّ هذا
ُيستغنى عنها ألبتة ، واستمالة حزب الصلحا العصر؛ وإما أن 

لهؤلءا أيسر من
استمالته لغيرهم .

***
 حزب حشوُية الفقهاءا الجامدين :-20

إن جميع علماءا الدين وأكثر العامة المقلدين لهم يتمنللوُن أن
تكوُن حكوُمتهم



ّتُمللوَُن أن تكللوُن تابعللة لفقلله ُيَح إسلللمية محضللة ، والللترك 
المذهب الحنفيِّ ، ومنهم من

ل يرى مانًعا من الخذ فايِّ بعض الحكام بفقلله غيللر الحنفيللة
من مذاهب أهل السنة ،

ول يبالوُن بما خالف ذلللك مللن مدنيللة العصللر ، ولكللن هللؤلءا
العلماءا يعجزون عن جعل

قوُانين العسكرية والماليلة والسياسلية مسللتمدة مللن الفقلله
التقليديِ ويأبوُن القوُل بالجتهاد

المطلق فايِّ كل المعاملت الدنيوُية ، ولللوُ فاللوُض إليهللم أمللر
الحكوُمة على أن ينهضوُا

ًبا ول صلًحا . ًعا ، ولما استطاعوُا حر بها لعجزوا قط
طالما بينا فايِّ المنار أن تقصير علمللاءا المسلللمين فالليِّ بيللان

حقيقة السلم والدفااع
عنه بما تقتضيه حالة هذا العصر هوُ أكبر أسباب ارتللداد كللثير

من متفرنجة المسلمين
ّينللوُه كمللا يجللب لللدخل فايلله مللن الفارنللج عنلله ، وأنهللم لللوُ ب

أنفسهم أضعافا من يخرجَ منه
بفتنتهم . وإن سبب ذلك أو أهم أسبابه أنه ليللس للمسلللمين

إمام ول جماعة تقيم ذلك
بنظام ومال كما يفعللل إمللام الكاثوُليللك ( البابللا ) وجمعيللات

التبشير فايِّ بلد النصرانية ،
على أن السلللطين والمللراءا وأتبللاعهم قللد أفاسللدوا العلمللاءا

وأبطلوُا عليهم زعامتهم
ًفا . للمة إل فايما يؤيد ظلمهم واستبدادهم كما ذكرنا آن

ولوُ كان للمسلمين خليفة قائم بأعباءا المامللة العظمللى لمللا
أهمل أمر الدفااع عن

السلم والدعوُة إليه حللتى كللثر الرتللداد عنلله ، وغلللب علللى
الدولة العثمانية من ل علم

لهم به . أليس من الغريب أننيِّ لما وضعت مشروع الللدعوُة
والرشاد للقيام بهذه



الفرائللض الللتيِّ هلليِّ أول مللا يجللب علللى إمللام المسلللمين
وجماعتهم - لم يوُجد فايِّ وزراءا

الدولة ول رؤسائها من تجرأ علللى إجللازة هللذا السللم ؟ وأن
الذين استحسنوُا المشروع

اتفقوُا على تسمية جمعيته بجماعة العلللم والرشللاد ؟ ! نعللم
إن مستشار الصدارة قال

لحقيِّ باشا الصدر العظم أماميِّ : إذا نفللذنا هللذا المشللروع
أل نلقى مقاومة من الدول

العظمى ؟ فاأجابه : إن لدولة البلغار مدرسللة عنللدنا لتخريللج
الدعاة إلى النصرانية ،

أفاتكوُن دولة الخلفاة فايِّ عاصللمتها دون دولللة البلغللار حريللة
فايِّ دينها ؟ ولكن هذا

الصدر العظم لم ينفللذ المشللروع ولللم يسللاعدنا فايلله أدنللى
مساعدة ، وإنما اغتنمنا فارصة

سفره إلى إيطالية وسفر طلعت بللك وزيللر الداخليللة وزعيللم
التحادية إلى أدرنة لتقرير

ّيا ، وأعاننيِّ على ذلك انعقاد مجلللس الللوُكلءا المشروع رسم
برئاسة شيخ السلم

موُسى كاظم أفانديِ أحد أنصاره ، فاما زلت ألللح عليلله حللتى
أصدر - رحمه الله - قراًرا

من المجلس بتنفيذه ، ثم جاءا طلعت بك فاأفاسد المر .
وكان الللذيِ يسللموُنه السلللطان و ( الخليفللة ) فالليِّ قفصلله ،

ًبا على أمره ، ل مغلوُ
يكاد يصحوُ من سللكره ، ول ترجللوُ المشلليخة السلللمية منلله

قوُلً ول عملً فايِّ هذا
المر ول غيره ، ولماذا كان نفوُذ مثل طلعللت ونللاظم أغلللب

عليه من نفوُذ شيخ
السلللم وشلليوُخ دار الفتللوُى ؟ أليللس لعجللز هللؤلءا الشلليوُخ

وأعوُانهم عن إدارة أموُر



الدولللة وعللن إظهللار كفايللة الشللريعة ، وعللن إثبللات أصللوُل
العتقاد والعمل بها بالحجة ،

ودفاع كل ما يرد عليها من شبهة ؟ أليس لنهم غير متصللفين
بما اشترطه أئمة

الشرع فايِّ أهل الحل والعقد ، من العلم والسياسة والكفاية
والكفاءاة ؟

على أن نفوُذ علماءا الدين فايِّ بلد الترك أقوُى منه فايِّ مثللل
سوُرية ومصر ،

ولكللن خصللوُمهم مللن المتفرنجيللن أقللوُى منهللم ، وكللل مللن
الفريقين يعد الخر سبب

ضعف الدولة وتقهقر المة ، والحق أن الذنب مشترك بينهما
، وأن نصب المام

الحق وجعل الدولة التركية كافالة لمنصب الخلفاة ، ل يتم إل
بجمع حزب الصلحا

لكلمللة المسلللمين المتفرقللة ، بجللذب أكللثر أصللحاب النفللوُذ
إليه ، حتى تنحصر صفات

أهل الحل والعقللد فايلله ، وإنمللا يكللوُن ذلللك بتحوُيللل العلمللاءا
منهم عن جموُد التقليد

وعصيبة المذاهب ، وكشف شبهات المتفرنجين علللى الللدين
والشرع ، وبيان الخطأ

فايِّ عصبية الجنس ، فاإن كلان إقنللاع السللوُاد العظللم بللذلك
غير مستطاع الن ، فاحسب

هللذا الحللزب مللن النجللاحا الرجحللان علللى سللائر الحللزاب ،
واستعداده لذلك بما سنبينه

من السباب .
إن السلللم هدايللة روحيللة ورابطللة اجتماعيللة سياسللية ،

فاالكامل فايه من كملتا له ،
والنللاقص فايلله مللن ضللعفت فايلله إحللداهما أو كلتاهمللا ، وقللد

ًعا الملحدة من فاقدهما م



غلة العصبية الجنسية ، فاهللؤلءا ل علجَ لهللم ، ل عنللد أنصللار
الخلفاة ول عند

َكللم غيرهللم ، لكللن بيللان حقيقللة السلللم ومللا فايلله مللن الِح
والحكام الكاملة لرقى معارجَ

المدنية والعمران ، مع الخلوُ من كل ما فايِّ المدنيللة الماديللة
من الشر والفساد ، على

الوُجه الذيِ سنشير إليه فايِّ أبحاثنا هذه - يفللل مللن حللدهم ،
ويقفهم عند حدهم ، بل يهديِ

من لم يختم على قلبه من أفارادهم ، وهوُ بهداية الكللثير مللن
غيرهم أقوُم ، ونجاحا الدعوُة

فايهم أرجى .
حسبنا هذه الشارة إلى ما يجب من السعيِّ لهذا العمل فالليِّ

الترك ، وأما الشعب
العربيِّ الذيِ هوُ أصل السلم وأرومته ، ول حيللاة إل بلغتلله ،

ول تتم أركانه إل
بفريضة الحج التيِّ تؤدى فايِّ بلده ، وهللوُ الركللن الجتمللاعيِّ

الوُحيد الجامع بين
شعوُبه ، ول يمكن أن تكوُن المامة الصحيحة العامة بمعللزل

عنه - فاهوُ شعب كله
متدين ، ليس فايِّ جزيرته إلحاد ول تفرنج ، وإنما آفاته الجهل

بطرق إدارة البلد
وعمرانها وبللالعلوُم والفنللوُن الللتيِّ يتوُقللف حفللظ السللتقلل

وعزة الملة عليها ، وتعاديِ
المراءا ، ودسائس العداءا ، فاكللل مللا يجللب للله علللى حللزب

الصلحا إقناع أمرائه بما
يجب مللن التحللاد ، ومسللاعدتهم علللى مللا يجللب مللن إعللداد

وسائل القوُة والعمران ، وها
نحللن أولءا نللذكره بمللا يجللوُز نشللره مللن برامللج العمللال

وأساليب الستدلل .
( للكلم بقية )
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الضرورة والمتغلبين ، وداريِ العدل والجوُر .
 

الحكام الشرعية المتعلقة بالخلفاة السلمية
 

 مقاصد الناس فايِّ الخلفاة وما يجب على حزب الصلحا-21
:

الموُر بمقاصللدها ، ومقاصللد النللاس فالليِّ الخلفاللة مختلفللة ،
وقلما يقصد أحد منهم

ّينلللا حقيقتهلللا إقاملللة الخلفالللة الصلللحيحة الشلللرعية اللللتيِّ ب
وأحكامها ، ذلك بأن أكثرهم ل

يعقلها ، ومن يعقلها من غير الكثرين يظنوُن إقامتها متعذرة
، وأنه ل مندوحة عن

الرضا بخلفاة الضرورة ، التيِّ ل تراعى فايها جميللع الشللروط
الشرعية ، ول جميع



ما يجب على الخليفة والجماعة ، ثم هللم يختلفللوُن فالليِّ حللد
ّتساع مجال هذه الضرورة ل

الرأيِ والهوُى فايه حتى ل يبقللى بينهللم وبيللن مللن ل يعرفاللوُن
حقيقة هذا المنصب

ومنافاعه كبير فارق ، ولوُ عرفاها السوُاد العظم لتمنوُها ، ولوُ
وضع نظام لقامتها

ُدعوُا إليه لجابوُا ، وبذلوُا فايِّ سبيله ما استطاعوُا . و
 بللاحثت كللثيًرا مللن خللوُاص المصللريين المعمميللن وغيللر

المعممين فايِّ هذه
المسألة فاألفيتهم متفقين على أن القصد مللن تأييللد الخلفاللة

الجديدة التيِّ ابتدعتها حكوُمة
أنقرة الجمهوُرية فايِّ الستانة - خذلن الدولة البريطانية فالليِّ

دسائسها التيِّ ترميِّ بها
إلى جعل هذا المنصب السلميِّ الرفايع آلللة فالليِّ يللدها فايمللا

كانت تسعى إليه من
اصطناع الملك حسين فايِّ مكة والسلطان وحيللد الللدين فالليِّ

الستانة وما آل إليه سعيها
من الجمع بينهما بعد تهريبها الثانيِّ إلى مالطة ، ولللم يقصللد

أحد من المصريين بتأييد
الخليفة الجديد بالتهنئة ول المبايعة أن يكوُن له على بلدهللم

حق إمام المسلمين
العظم على المللة مللن كللوُن حكللوُمتهم تابعللة للله وخاضللعة

لسلطانه فايما يرى فايه
المصلحة من نصب أمرائها وحكامها وعزلهللم وجبايللة المللال

وأخذ الجند للجهاد ، ول
غير ذلك من وظائف الخلفاللة الللتيِّ ذكرهللا علمللاءا السلللم ؛

وهذا كما ترى غرض
سياسيِّ فاائدته سلبية والباعث عليه الشعوُر السلميِّ العللام

ّلده الضغط الذيِ و



الجنبيِّ ومحاولة هللذه الدولللة لسللتعباد الشللعوُب السلللمية
التيِّ بقيِّ لها بقية من

الستقلل ، ول سيما الللترك والعللرب ، وهللوُ ل يتوُقللف علللى
وجوُد الخلفاة الصحيحة

ول المللام الحللق والجماعللة ، بللل هللوُ مللن قبيللل المظللاهرة
السياسية للزعيم السياسيِّ

سعد باشا زغلوُل بل دونها قوُة ، لجل هذا ل يبالوُن ما كانت
شروط هذه الخلفاة

َثلهم فايِّ ذلك سائر مسلميِّ أفاريقيللة وأمثللالهم وأعمالها ، وَم
َذلين للجانب ، َت من المس

علللى أن هللؤلءا يتمنللوُن لللوُ يكوُنللوُن تللابعين للدولللة التركيللة
ويعلموُن أن ذلك متعذر ،

ولكن ساسة المصريين ل يتمنى أحد منهم ذلك .
لميِّ الرض بهلذا ومسلموُ الهنللد أشلد عنايلة ملن سلائر مس

المر ، ونصرهم
للخلفاة التركية إيجابيِّ وسلبيِّ ل سلللبيِّ فاقللط ، ول يرضللوُن

أن تكوُن خلفاة روحانية
ل حكم لها ول سلطان ، فاللإذا تسللاهلوُا فالليِّ بعللض شللروطها

التيِّ يوُجبها مذهبهم الذيِ
يتعصبوُن له أشد التعصب بشللبهة الضللرورة ، فال يتسللاهلوُن

فايِّ أصل موُضوُعها
والمقصد الذيِ شللرعت لجللله ، وهللوُ إقامللة أحكللام الشللرع

السلميِّ فايِّ العبادات
ّتمللوُن أن ُيَح والمعاملت المدنيللة والسياسللية وغيرهللا - فاهللم 

ًبا - يكوُن الخليفة - وإن متغل
رئيس الحكوُمة السلمية العلى ، ثللم ل يسللألوُن بعللد ذلللك

أقام أحكام الشرع أم ل ،
بدليل ما كان من تعصللبهم لعبللد الحميللد الللذيِ جعللل نفسلله

فاوُق الشرع والقانوُن -



ّدا فايِّ كل شيِّءا - ثم لمحمد رشاد الذيِ لم يكللن فاكان مستب
بيده من المر شيِّءا وكذا

للتحاديين الذين سلبوُه كل شيِّءا ، ثم لوُحيد الللدين إلللى أن
ًبا فار مع الجانب مغاض

لقوُمه ولسائر المسلمين .
فاإذا ظل هذا منتهى شللوُطهم ، فال حيللاة للخلفاللة الصللحيحة

بسعيهم ، ول حاجة
إلى تأليف حزب أو جمعية غير ما عندهم ، ويمكن على هللذا

إرضاؤهم بالخلفاة
الروحية بحيلة لفظية ، كأن تشترط الحكوُمللة الفعليللة علللى

من تسميه خليفة أن يفوُض
إليها أمر الحكام كلها أو ما يسموُنه الن فايِّ عرفا القللوُانين

بالسلطتين التشريعية
والتنفيذية . وان كللان يعلللم هللوُ وسللائر النللاس أن التفللوُيض

الصحيح فايِّ الشيِّءا إنما
يكوُن ممن يملكه ويكللوُن مختللاًرا فايلله ، وأنلله ل يسلللبه حللق

مراقبة المفوُض إليه
ومؤاخذته ولوُ بالعزل ، إذا خالف نصوُص الشرع أو خرجَ عن

جادة العدل ، بل
هذه المراقبة على الوُزراءا والمراءا والقوُاد والقضللاة واجبللة

على إمام المسلمين وهوُ
مقيد فايها ، وفايما يترتب عليهللا بنصللوُص الشللرع وبمشللاورة

أهل الحل والعقد ، ل
مستبد فايِّ المر .

إذا ظل المسلموُن على هذه الحالة فال إمامة ول إمام ، وقد
أنيِّ لهم أن

يفقهوُا أن جعل ما سموُه أحكام الضرورة فايِّ خلفاة التغلللب
ًتا دائًما هوُ أصلً ثاب

ّبللر عنهللا َع الذيِ هدم بناءا المامة ، وذهللب بسلللطة المللة الُم
بالجماعة ، وترتب



عليه تفرق الكلمة ، وضعف الللدين والدولللة ، وظهللوُر البللدع
على السنة . وقد انقلب

الوُضع وعللم الجهللل ، حللتى صللار اللللوُفا مللن كللبراءا حكللام
المسلمين وقوُادهم وزعمائهم

فايِّ دنياهم يظنوُن فايِّ هذا العصر أن منصب الخلفاللة وغيللره
من أحكام السلم هيِّ

سبب ضللعف المسلللمين وأنلله ل تقللوُم لهللم بهللا قائمللة ، ول
يكوُنوُن مع التزامها أمة

عزيزة غنية ! والمر بالضد .
والعلجَ الشلافايِّ مللن هللذا الللداءا ، والللدواءا المستأصللل لهللذا

الوُباءا ، هوُ إحياءا
منصب المامللة ، بإعللادة سللطة أهللل الحللل والعقللد المعللبر

عنهم بالجماعة لقامة
الحكوُمة السلمية الصحيحة ، التيِّ هيِّ خيللر حكوُمللة يصلللح

بها أمر المسلمين بل
أمللر سلائر البشلر ، بجمعهللا بيللن العلدل والمسللاواة وحفللظ

المصالح ومنع المفاسد والمر
بلللالمعروفا والنهللليِّ علللن المنكلللر ، وكفاللللة القاصلللرين

والعاجزين ، وكفاية الفقراءا
والمسللاكين مللن صللدقات المسلللمين ، فافيهللا علجَ لجميللع

المفاسد الجتماعية ، فايِّ
حكوُمات المدنية الماديلة ، الللتيِّ ألجللأت الجماعللات الكللثيرة

إلى البلشفية والفوُضوُية .
فاإذا أقيم بناءا حكوُمة منظمة على هذه السللس والقوُاعللد ل

تلبث بعد ظهوُر
أمرها أن تكوُن قللدوة للمللم الحللرة الللتيِّ أمرهللا بيللدها ، ول

يستطيع أكابر مجرميها
أن يمكروا بعد ذلك فايها ، ليصللدوها عنهللا ويغوُوهللا . وحينئللذ

ينجز الله وعده لنا ، كما



ُكللْم ُنللوُا ِمن ِذيَن آَم ّللل ّلُه ا َد ال َع َو أنجزه لمن قبلنا ، فايِّ قوُله : { 
ِلَحاِت ُلوُا الّصا َعِم َو

ِهلْم } ِل ْب َق ِذيَن ِملن  ّلل َلَف ا َتْخ َكَملا اْسل َلْرِض  ِفالليِّ ا ُهْم  ّن َف ِل َتْخ َيْس َل
 ) .55( النوُر : 

فاالوُاجب علللى حللزب الصلللحا الللذيِ نقللترحه أن يللوُجه كللل
قصده وهمه أولً إلى

بيان شكل لحكوُمة الخلفاة السلمية العلى بالنظلام اللئلق
بهذا العصر الذيِ امتاز

بالنظام على سائر العصوُر ، ثم يحاول إقناع أصحاب النفللوُذ
فايِّ البلد السلمية

المرجوُة لتنفيذه بما فايه من المصللالح والمنللافاع والسللعادة ،
وبتفضيله على جميع أنوُاع

الحكوُمات فايِّ العالم كله ، وبإمكان تنفيللذه ، ودفاللع كللل مللا
للمتفرنجين واليائسين من

الشبهات على ذلك ، وكل ذلك سهل كما جربنا بأنفسنا .
 علقة الخلفاة بالعرب والترك : -22

ثم ليعلم هذا الحزب أن الفوُز فايِّ هذا يتوُقف علللى التللأليف
والتوُحيد بين

العرب والترك واتفاقهما عليه - ولللوُ بالجملللة - ومراعللاة مللا
قوُيِ فايِّ هذا العصر من

العصبية الجنسية مع اتقاءا ضللررها بقللدر السللتطاعة ، وكللذا
عصبية المذهب عند

طائفة الزيدية ؛ ل لن جمع الكلمة ووحدة المة من أهللم مللا
يجب من أعمال الخليفة

فاقط ؛ بل لن النجاحا المطلوُب فايِّ هذا المللر يتوُقللف علللى
تعاون الشعبين عليه .

ذلك أن إحياءا منصب الخلفاة الصللحيحة يتوُقللف علللى إحيللاءا
الدين والشريعة ،

وإنما يكوُن هللذا بللالعلم السللتقلليِّ فالليِّ الللدين المعللبر عنلله
بالجتهاد المطلق ، وهوُ



يتوُقف على إتقان اللغة العربية لجل فاهم الكتللاب والسللنة ،
فاعلقة هذا المنصب بلغة

العرب وبتاريخ العرب وببلد العرب جليِّ ظاهر ، فاثللم مهبللط
الوُحيِّ ، ومظهر

السلم الحق ، حيث ِقبلتلله ومشللاعر دينلله ، وموُضللع إقامللة
الركن الجتماعيِّ العام من

أركانه ، ول يمكن أن يماريِ فايِّ هذا من يماريِ فايِّ اشللتراط
النسب القرشيِّ فايها

ًفاا لمذاهب خلفًاا لمذاهب السنة كلها أو العلوُيِ الفاطميِّ خل
الشيعة وخاصة الزيدية .

العرب قوُة عظيمة للخلفاة ، ولكنها غير منظمللة ول متحللدة
كقوُة الترك ،

والعمل بالشللريعة فالليِّ حكوُمللات جزيللرة العللرب المسللتقلة
وأهلها أتم وأكمل منه فايِّ بلد

الترك ، ولكن هذه الحكوُمللات غيللر قللادرة الن علللى إظهللار
حضارة السلم ، ول على

نشر دعوُته الصحيحة على الوُجه الذيِ يحرك إلى النظر كما
اشترط بعض علماءا

ًا علللى الكلم . والترك أقللدر منهللم علللى الول وأعظللم عوُنلل
الثانيِّ إذا قنعوُا بإقامة المامة

الحق على صراطها المسللتقيم . فاكللل مللن هللذين الشللعبين
يمكن أن يكمل ما ينقص الخر

فايِّ ذلك مع اسللتقلل كللل منهمللا فالليِّ إدارة بلده وسياسللتها
والسيادة فايها وارتباط كل

حكوُمة مستقلة فايهما - وكذا فالليِّ غيرهمللا - بمقللام الخلفاللة
مباشرة بالرضا والختيار ،

ًعا بما يمكن من الوُحدة ًعا لحكم الشرع من جهة وانتفا خضوُ
السلمية فايِّ كل وقت بما

يناسبه من جهة أخرى .



لوُ اتفق رؤساءا حكوُمة جزيرة العرب على جعل واحد منهللم
خليفة للمسلمين

وبايعوُه مع علماءا بلدهم وقضللاتها وقوُادهللا لمللا كللان للللترك
أدنى وجه لمعارضتهم

بخليفللة ينصللبوُنه فالليِّ السللتانة وإن أعطللوُه حقللوُق المامللة
الشرعية ، وما هم بفاعلين .

بلل للوُ اتفلق أهللل الحجللاز و تهامللة و نجللد أو أكللثرهم عللى
مبايعة إمام اليمن المشهوُد

له بالعلم والعدالللة والكفايللة ، وأعلللن هللذا أنلله يجللريِ علللى
قوُاعد الجتهاد فايِّ إمامته

ويقر أهل كل مذهب على مذهبهم - لمللا اسللتطاع أحللد مللن
علماءا المسلمين ، ل العرب

ول العجم ، أن يطعن فايِّ خلفاته أو يرجح عليها خلفاة أخرى
، إل أن يتبع أحد هوُاه

فال يكوُن لقوُله قيمة ، ول سيما إذا قام هذا المللام بالصلللحا
الدينيِّ فايِّ الحجاز

وسائر بلد العرب ونظم قوُى المامة التنظيم الللذيِ تقتضلليه
حالة العصر ، وما هوُ

بعسللير ، وإذا فاللات هللذه المامللة اعللترافا بعللض القطللار
السلمية بها اليوُم ، فال

ًا بعللد بللث الللدعوُة ، ولللوُ فالليِّ موُسللم الحللج يفوُتها ذلللك غللد
وحده ، والدين عوُن لهم وظهير ،

ولكن أكبر مصائب العرب التفرق وحب الرياسة .
ومكانة مصر تليِّ مكانة جزيرة العرب فايِّ هذا المر لوُ كانت

مستقلة وأرادت
إقامة الخلفاللة الشللرعية الصللحيحة ولكللن المتفرنجيللن فايهللا

كالمتفرنجين فايِّ الترك يأبى
أكثرهم ذلك ويجهل قيمته ، والدولة البريطانية عدوة الخلفاة

والعرب تعارض هذا



وذلك بكل قوُاها ، وقد كان نصرها الترك علللى محمللد عللليِّ
ًفاا من تجدد شباب خوُ

السلم بدولة عربية ، وهيِّ تعتقد أن الترك ل يجددون حيللاة
ًدا ، الخلفاة الصحيحة أب

ول ينشرون دعوُة السلم ، وكللان هللذا أحللد أسللباب تأييللدها
لهم ولخلفاتهم فايِّ الجملة ،

انوُا يسلعوُن لقاملة خلفالة وكل ملا قيللل ملن أن النجليلز ك
عربية فايِّ مصر أو الحجاز

قبل الحرب الكبرى فاهوُ كذب محض ، ولوُ فاعلت ذلك مصللر
لتبعها الحجاز حتًما ،

وكذا سوُرية إذا استطاعتا بل تتمنللى هللذه القطللار اتباعهللا ،
ولوُ بدون إقامة الخلفاة

فايها ، ولعل أهللل السللنة وكللثير مللن الشلليعة فالليِّ العللراق ل
يأبوُن هذه الوُحدة العربية .

يظن بعض الناس أنه ينقص البلد العربية شيِّءا أهم من هذا
المر السلبيِّ ،

وهوُ الضعف وفاقد الشوُكة التيِّ يحموُن بهللا الخلفاللة ومقللام
الخلفاة ، بله القدرة

على ما يقدر عليه الللترك مللن الجهللاد والفتللح . وهللذا الظللن
باطل ، فاإن اليمن وحدها قد

حفظت استقللها ومنصب المامة فايها أكثر من ألللف سللنة ،
وإن الترك قاتلوُا أئمة

اليمن زهاءا أربعة قرون وما استطاعوُا القضاءا على إمللامتهم
ول الستيلءا على

جميع بلدهللم ، مللع كللثرة مللن ظللاهر الللترك مللن أهللل البلد
بسبب اختلفا المذهب .

ولوُل قوُة اليمن لستوُلى عليها النجليز مللن عهللد بعيللد كمللا
صرحا بذلك أحد ولة عدن

منهم أمام زعيللم عربلليِّ حضللرميِّ ، قللال : لللوُل هللذا المللام
الذيِ عنده نصف مليوُن مقاتل



لوُ قال لهم : ألقوُا أنفسكم فالليِّ النللار ، أطللاعوُه - لسللتوُلينا
على جميع جزيرة العرب

بغير قتال يذكر .
هذا وإن جزيرة العرب ل يخشللى عليهللا مللن غيللر النجليللز ،

وهؤلءا ل
يحاولوُن فاتحها بالسلليف والنللار لموُانللع كللثيرة- منهللا أنهللم ل

ّيا ّيا حرب ًا قوُ يقاتلوُن شعب
بالطبع فايِّ بلد وعرة كثيرة الجبال والودية خالية من سللكك

الحديد ، وسائر أنوُاع
الموُاصلت ، ومنها أن قتللال أهللل هللذه البلد كللثير النفقللات

قليل الربح بل ل ربح فايه
ُأنفق على الصلحا فايها مليين كللثيرة إل إذا تيسر أخذ البلد و

ًدا لجل الربح نق
نسيئة ، وإنما يطمعوُن فايِّ الستيلءا عليها باصللطناع أمرائهللا

وكبرائها بالدسائس
واللللدراهم ، والتلللدخل فايهلللا بحيلللل التجلللارة والمتيلللازات

القتصادية بالتدريج ، وقد بذلوُا
فالليِّ هللذا السللبيل أمللوُالً عظيمللة ، ول يزالللوُن يبللذلوُن ولللم

ًتا يوُازيه ًئا ثاب يستفيدوا به شي
ًدا مللن أولئللك المللراءا إل ملللك ول قدروا أن يصطنعوُا به أحلل

الحجاز وأولده ، ولن
ًئا ؛ لن المللة يستطيع هللؤلءا بعللد اليللوُم أن يعملللوُا لهللم شللي

ْنَه ُك العربية قد عرفات 
جنايتهم عليها ، فادوام استمسللاك الدولللة البريطانيللة بهللم ل

ًتا عند يزيدها ويزيدهم إل مق
العرب وعند سائر المسلمين .

بل نقوُل : إنه ليس مللن أصللوُل السياسللة البريطانيللة الفتللح
ًقا ، بالقوُة العسكرية مطل

ولم تكن الدولة العثمانية هيِّ المانعة للنجليز من فاتللح هللذه
البلد قبل اليوُم ، فاإن



الدولة لم تكن تسللتطيع إرسللال جيللش إليهللا إل مللن طريللق
البحر ، ومتى كان لها

أسللطوُل يقللارب أحللد السللاطيل البريطانيللة فايتمكللن مللن
إرسال الجند والذخيرة إلى

اليمن وحماية سوُاحلها وسائر سللوُاحل الدولللة مللن النجليللز
إذا وقعت الحرب بينهما ؟

ُتخرجهم منها ؟ ِم مصر أو  َتْح ولماذا لم 
وأما كوُن أهللل جزيللرة العللرب ل يسللتطيعوُن الجهللاد بقصللد

الفتح كالترك وهوُ ما
فاّضل به الترك بعض الباحثين معنا فايِّ المسألة فايقال فايلله :

إن من فاضل الله على
جزيرة العللرب أنلله ليللس فايهللا شللعوُب أجنبيللة مختلفللة فالليِّ

الجنس أو الدين يتحاكوُن
ًئا بللالعرب فايغرونهللا بفتللح بلدهللم ، وأن الللترك ل يللرون شللي

أسلم لهم فايِّ بلدهم من
إخراجَ الشعوُب المخالفة لهم فايِّ الجنس والدين ليستريحوُا

من هذا التحاك وغوُائله ،
ولن يقدموُا على قتال أحد من جيرانهم لجل فاتح بلده- وقد

كانت حروبهم فايِّ
ًعللا للمعتللدين أو مقاومللة للثللائرين ، القرون الخيرة كلها دفاا

ولم يكن شيِّءا منها لجل
سعة الملك ول لجل نشللر الللدين ، وهللم أحللوُجَ النللاس إلللى

الستراحة من القتال
والنصرافا إلى عمران بلدهم وما يتوُقف عليلله مللن العلللوُم

والفنوُن ، والطامعوُن
فالليِّ سللعة الملللك منهللم إنمللا يطمعللوُن فالليِّ ضللم الشللعوُب

السلمية الشرقية إليهم التيِّ
يمكنهم أن يجنسللوُها بجنسلليتهم اللغوُيللة كللالكرد والجركللس

والتتار وسائر شعوُب



الجنس الطوُرانيِّ . وأما الدعوُة إلى السلم مللن غيللر قتللال
فاالعرب أقدر عليها من

الترك وهم دعاة بللالطبع ، وقللد أسلللم الملييللن مللن سللكان
إفاريقيا وجزائر المحيط

الجنوُبيِّ بدعوُة تجار العللرب والللدراويش السللائحين منهللم ،
وحرية العتقاد فايِّ أكثر

حكوُمللات هللذا العصللر تغنلليِّ خليفللة المسلللمين عللن القتللال
لحماية الدعوُة وحرية الدين

كما كان عليه خلفاءا العرب من الولين .
ُذكر كللله نللوُد أن يتعللاون الللترك والعللرب إننا على علمنا بما 

على إحياءا منصب
الخلفاة ، وسنذكر ما يمتاز به الللترك علللى العللرب فالليِّ هللذا

ُيعلم أن كلّ من المقام ؛ ل
الشعبين عاجز بانفراده قوُيِ بأخيه على النهوُض بأعبللاءا هللذا

الصلحا العظيم ،
الجدير بأن يغيللر نظللام العللالم وينقللذ الشللرق والغللرب مللن

الهلك . وما نقترحه من
وسللائل التعللاون والتفللاق خاصللة بمللا سلليتقرر مللن الخلفاللة

الصحيحة الدائمة مع
السللكوُت عللن التعللدد المعللروفا فالليِّ الحللال الحاضللرة فالليِّ

الشعبين ، وذلك بأن يكوُن
ُيَرّشُحوُا للنتخاب الشرعيِّ بالشللوُرى ّبوُن ل ُيَر ّلموُن و ُيع الذين 

من بيوُتات شرفااءا
قريش وسادتها ، وأن تكفللل الدولللة التركيللة هللذا السللتعداد

وتشرفا على جميع شئوُنه
حتى ل يكوُن للتنافاس فايه بيللن الشللعبين أدنللى مجللال ، بللل

حتى يكوُن إحياءا هذا المنصب
اءا اللترك من أكبر أسلباب التحلاد والتعلاون بينهملا ، وإذا ش

حينئذ أن يكوُن مقام الخليفة



فايِّ بلدهم ، فاعلى حزب الصلحا أن يقنع العرب بذلك ، وإن
كنا نرى أن الجدر

بلللالقبوُل الن أن يكلللوُن فاللليِّ منطقلللة وسلللطى بيلللن بلد
الشعبين ، على ما سنفصله بعد .

والقسمة فايِّ مسألة مقام الخليفة ثلثية ، وهيِّ إما أن يكوُن
فايِّ بلد العرب ،

أو الحجاز خاصة ، وإما فالليِّ بلد الللترك أو السللتانة خاصللة ،
وإما فايِّ منطقة وسطى

مشتركة .
 جعل مركز الخلفاة فايِّ الحجاز وموُانعه :-23

قد علمنا مما تقدم أن بلد العرب بللل جزيرتهللم بللل الحجللاز
منها هوُ أولى بلد

السلم بأن يكللوُن مللوُطن الخلفاللة السلللمية ، ويللزداد هللذا
ظهوًُرا ببيان الصلحا

الدينيِّ الذيِ يجب على الخليفة فايِّ هذا العصللر ، ولكللن فالليِّ
الحجاز موُانع تحوُل اليوُم

دون إمكان وجوُد الخلفاة الصحيحة التيِّ يرجوُها المسلللموُن
فايه حتى فايِّ حاله

الحاضرة الللتيِّ ل يرضللى أهللل قطللر إسلللميِّ آخللر معهللا أن
ًعا له ، فاكيف إذا يكوُن تاب

أريد أن يسوُس بلد العرب كلهللا أو يللدير شللئوُن غيرهللا مللن
البلد السلمية - فاكيف

ُيرجللى إذا أريللد أن يكللوُن المثللل العلللى لفاضللل حكوُمللة ل 
إصلحا حال البشر بدونها ؟

وإننا نذكر المهم منها - والحال هذه - وهوُ :
 ) أن الملك المتغلب على الحجاز لهذا العهد يعتمللد فاللي1ِّ( 

تأييد ملكه على
دولة غير إسلللمية مسللتعبده لكللثير مللن شللعوُب المسلللمين

وطامعة فايِّ استعباد غيرهم



ولسلليما العللرب ، وقللد أوثللق نفسلله معهللا بعقللوُد بللل قيللوُد
اعترفا لها فايها بأن المة

العربية منها بمنزلة القاصر من الوُصيِّ ، وأن لها حق تربيتها
وحمايتها من الداخل

والخللارجَ حللتى حللق دخللوُل بلده بللالقوُة العسللكرية لكبللح
الثوُرات الداخلية ، ومن شاءا

فاليراجع نص هذه الوُثائق فايِّ المجلد الثالث والعشللرين مللن
-612المنار ( ص 

624. ( 
 ) أن هذا الملللك قللد لقللب نفسلله بملللك العللرب ، وهللو2ُ( 

ُيعترفا له يسعى لن 
بأنه هوُ الزعيم الكبر للمة العربية والممثل لجميع حكوُماتها

المستقلة لتكوُن كلها
موُبقة وموُثقة ومرهقة بتلك العهوُد السالبة لسللتقللها علللى

أن كل حكوُمة من
الحكوُمات العربية المجاورة للله أقللوُى وأصلللح مللن حكللوُمته

من كل وجه وغير مقيدة
نفسها بعهوُد سالبة للستقلل

 ) أنه قد رضيِّ أن يجعل ولديه رئيسين فالليِّ بعللض البلد3( 
العربية التيِّ

اسللتوُلت عليهللا الدولللة الجنبيللة المللذكوُرة تللابعين لللوُزارة
الستعمار فايِّ تلك الدولة

كالكثير من مستعمراتها اللتيِّ لهلا رؤسلاءا وطنيلوُن ، فاكلانوُا
بذلك أول من دان وأعان

دولة أجنبية غير مسلمة على استعمار بلد العرب .
 ) أن حكوُمته استبدادية شخصية غير مقيدة بشيِّءا فاهللو4ُ( 

يفعل ما يشاءا
ويحكم ما يريد ، مثال ذلك ما نسمعه وما نراه فالليِّ جريللدتها

المسماة بالقبلة من أخبار



المصادرات المالية والغرامات الرسمية ، وغيللر ذلللك ممللا ل
نعرفا له أصلً فايِّ

الشرع السلميِّ . وأما القوُانين الوُضعية فاهوُ يحرمها ويكفر
العاملين بها ! !

ُيعيللن علللى الصلللحا5(   ) أن هذه الحكوُمة خصم لكل ِعلم 
الدينيِّ والدنيوُيِ

فاهيِّ على كراهيتهللا للعلللوُم والفنللوُن العصللرية حللتى تقللوُيم
البلدان تمنع كثيًرا من الكتب

الشللرعية ككتلب شلليخيِّ السلللم المصلللحين الكللبيرين ابلن
تيمية و ابن القيم وغيرهما

من الحجاز .
 ) ما ثبت بالدلئل المختلفة من حرص أهللل هللذا الللبيت6( 

على الخلفاة
والمارة والملك ، ولوُ فايِّ ظل المارة الجنبية غير السلمية

، وقد سبق فايِّ
ّلى ُيوُ المسألة العاشرة من هذه المباحث أن طالب الوُلية ل 

.
 )  ) أن أهل هذا البيت فااقدون لهم شللروط الخلفاللة ول7 

سيما العلم الشرعيِّ
بللدليل مللا نقللرأه فالليِّ منشللوُرات الملللك الرسللمية وبلغللات

حكوُمته من الغلط اللغوُية
واليللات القرآنيللة المحرفاللة والحللاديث الموُضللوُعة علللى

الرسوُل صلى الله عليه وسلم
والتفاسلللير المخالفلللة للغلللة ولجملللاع المفسلللرين وغيلللر

المفسرين ، مع الصرار على ذلك
وعدم تصحيحه الدال على أنه ل يوُجد عالم فايِّ الحجللاز كللله

يتجرأ على تصحيح آية
أو حديث أو حكم شرعيِّ ينشر فايِّ جريدتهم التيِّ هيِّ عنوُان

الجهل . ونسكت عما
نعلمه باختبارنا ورواية الصادقين المختبرين أيًضا .



 )  ) أن معظم العللالم السلللميِّ يمقللت حكوُمللة الحجللاز8 
الحاضرة ، وإننا نرى

الطعن فايهللا فالليِّ صللحف مصللر و تللوُنس و الجزائللر و جللاوه
والترك و الهند وغيرها

على أن أكثر أصحاب هذه الصحف والكاتبين فايها ل يعلمللوُن
كل ما نعلم من سوُءا

حالها .
 )  ) أن الذين يسعوُن لحياءا منصب الخلفاة فايِّ السلللم9 

يرموُن به إلى
ثلثة أغراض :

 ( أحدها ) إقامة حكوُمة الشوُرى السلمية كما شرعها الللله
لتكوُن حجة على

البشر أجمعين كما تقدم .
 ( ثانيها ) إعادة مدنية السلم بالعلوُم والفنللوُن والصللناعات

التيِّ عليها مدار
القوُة والعمران ، تلك المدنية الجامعة بين نعم الدنيا المادية

، وبين الفضائل الدينية
الروحية ، التيِّ تحل عقد جميع المشكلت الجتماعية .

 ( ثالثها ) الصلللحا الللدينيِّ بإزالللة الخرافاللات والبللدع وإحيللاءا
السنن وجمع الكلمة

ُلخللوُة السلللمية وسللائر الفضللائل النسللانية ، وشد أواخيِّّ ا
وليس فايِّ حكوُمة الحجاز

استعداد لهذه المقاصد العالية ، ول يرجللى أن يرضللى الللبيت
الحاكم بالوُسائل العلمية

والعملية التيِّ يتوُقف عليها هذا الصلحا العظيم .
 ) أن الحجاز فااقد لما تتوُقف عليه إقامة الخلفاة من10 ( 

الشوُكة والثروة
فاهوُ ل قوُام له بنفسلله ، فاكيللف يقللوُم بأعبللاءا هللذا المنصللب

العظيم ؟ ول يرضى أحد من



مسلميِّ العرب المجاورين له أن يتبعوُا حكوُمته السللتبدادية
الضعيفة ، فاكيف يرضى

بذلك غيرهم ؟ .
 إقامة الخلفاة فايِّ بلد الترك وموُانعها ومرجحاتها :-24

لجعللل الخلفاللة الصللحيحة فالليِّ بلد الللترك موُانللع ترجللع إلللى
أمرين كليين :

ُيخشى من امتنللاع أكللثر الزعمللاءا ( أحدهما ) وهوُ أهمهما ما 
العسكريين

ه ملن توُحيلد السللطة العاملة فاليِّ والسياسيين منله لملا فاي
شخص الخليفة ، وما تتوُقف

عليه الخلفاة من إحياءا اللغة العربية فايِّ بلد الترك ، وفاللروع
ذلك وأسبابه معروفاه .

( وثانيهما ) معارضة المة العربية ول سيما فايِّ الجزيرة ومللا
يتبعها ، ولكن

المعارضة ل تكوُن مؤثرة وثابتة إل إذا ُجعلت الخلفاة صللوُرية
كما كانت . أو

روحية كما هيِّ الن . ولعلهم لوُل إرادة جعلها مصلحة دعايللة
( بوُربغندة ) للدولة

التركية لما اختللاروا لهللا السللتانة ، مدينللة الفخفخللة الباطلللة
والعظمة الزائلة التيِّ

َبللّرا . فاللإذا صارت طرفًاا فايِّ البلد السلمية ومهللددة بحللًرا و
كانت ل تصلح أن تكوُن

عاصمة للدولة التركية فالن تصلح للخلفاة السلمية بالولى .
وأما إذا قبل أولوُ المر من الترك أن يحيللوُا منصللب الخلفاللة

الحق فاالرجاءا فايِّ
تحقيق أغراضها ومقاصدها الثلثة يكلوُن أتلم وأسلرع وتقلوُم

بها الحجة على العرب
إل إذا اجتمعت كلمة أمراءا الجزيرة على مبايعة واحد منهم ؛

وذلك غير منتظر لما



تقدم بسطه فايكوُن الرجحللان لمللن يؤيللده الللترك بالسللباب
التية :

 ) أن الترك الن فايِّ موُقف وسللط بيللن جمللوُد التقاليللد1( 
وطموُحا التفرنج :

ًعللا مللن العلللوُم جموُد عللرب الجزيللرة الللذيِ جعللل الللدين مان
والفنوُن التيِّ ترقى بها

حضللارة المللة وثروتهللا ، وعللزة الدولللة وقوُتهللا . وطمللوُحا
التفرنج الذيِ يراد به انتزاع

مقوُمات المللة السلللمية الدينيللة والتاريخيللة ومشخصللاتها ،
واستبدال مقوُمات أمة

أخرى ومشخصاتها بها . وحضارة السلللم وحكوُمللة الخلفاللة
هيِّ وسط بين الجموُد

وبيللن حضللارة الفارنللج الماديللة الللتيِّ تفتللك بهللا ميكروبللات
الفساد وأوبئة الهلك ، فاهيِّ

ًدا تأبلاه طبيعللة عرضة للزوال ، فاكيف حال ملن يقللدها تقليلل
أمته وعقائدها .

 ) أن ما ظهر من عزم الحكوُمة التركية الجديدة وحزمها2( 
وشجاعتها وعلوُ

همتها وإقدامها - يضمن بفضل الله تعالى نجاحها فالليِّ إقامللة
هذا الصلحا السلميِّ بل

النسانيِّ العظم بإقامة حكوُمة الخلفاة الجامعة بيللن القللوُة
المادية والفضائل النسانية

المغنية للبشر عن خطر البلشفية والفوُضللوُية ؛ لنهللا كافالللة
لكل ما تطلبه الشتراكية

المعتدلة مللن النصللافا والنتصللافا مللن أثللرة أربللاب رءاوس
الموُال . وهيِّ بهذه

الصفات أقدر على اتقاءا كيد أعداءا السلللم الللذين يقللاوموُن
الخلفاة جهد طاقتهم .

 ) أن الدولة التركية الجديدة هيِّ الدولة السلللمية الللتي3ِّ( 
برعت فايِّ فانوُن



الحرب الحديثة ، ويرجى إذا نجحت فايما تعنى بلله مللن الخللذ
بوُسائل الثروة

والعمللران أن تمكنهللا موُاردهللا مللن السللتغناءا عللن جلللب
السلحة وغيرها من أدوات

الحرب بصنعها فايِّ بلدها فاتزداد قللوُة علللى حفللظ حكوُمتهللا
وبلدها ، وتكوُن قدوة
ًذا لهم . لجيرانها وأستا

 ) أن جعل مقام الخليفة فالليِّ بلد الللترك أو كفللالتهم للله4( 
يقوُيِ هداية الدين

فايِّ هذا الشعب السلميِّ الكبير ويحللوُل دون نجللاحا ملحللدة
المتفرنجين وغلة

العصبية الجنسية فايِّ إبانته مللن جسللم الجامعللة السلللمية .
فايظل سياًجا للسلم

ّيا فايِّ جامعته الفضلى . ًوُا رئيس وعض
 ) لئن كللان جهللل العللرب والللترك فالليِّ الزمللن الماضللي5ِّ( 

بمعنى الخلفاة
ًبا مللن ووظائفها - ول سلليما جمعهللا لكلمللة المسلللمين - سللب

أسباب تقاطعهما وتدابرهما
التيِّ انتهت بسللقوُط السلللطنة العثمانيللة وباسللتيلءا الجللانب

على قسم كبير من بلد
العرب والتمهيد للستيلءا على البللاقيِّ فاللإن مللا نسللعى إليلله

الن سيكوُن إن شاءا الله
تعالى أقوُى السباب لجمع الكلمة والتعاون على إحياءا علوُم

السلم ومدنيته مع
ّدا السلطة من الخليفة استقلل كل فاريق بإدارة بلده مستم

المام المجتهد فايِّ علوُم
الشرع السلميِّ المنتَخب بالشوُرى من أهللل الحللل والعقللد

من العرب والترك
وغيرهما من الشعوُب السلمية بمقتضى النظام الذيِ يوُضع

لذلك .



 إقامة الخلفاة فايِّ منطقة وسطى :-25
ًدا إننيِّ ضعيف المل فايِّ كل من العرب والللترك ، ل أرى أحلل

منهما قد ارتقى
إلى هذه الدرجة بنفسه ، ول أرى آية بينة علللى اسللتعدادهما

لما اقترحت من تعاونهما
ًبا يسرب فايه إلى قلبه . عليه . ولست ممن يدع لليأس مسر

لهذا أقترحا على حزب
الصلحا أن يسعى لقناع الترك أولً بجعل الخلفاة فايِّ مركللز

الدولة ، فاإن لم
يستجيبوُا فاليساعدوا علللى جعلهللا فالليِّ منطقللة وسللطى مللن

البلد التيِّ يكثر فايها العرب
والللترك والكللرد ، كالموُصللل المتنللاَزع عليهللا بيللن العللراق

والناضوُل وسوُرية ، ويضم
إليها مثلها مللن البلد المتنللازع فايهللا بيللن سللوُرية والناضللوُل

وتجعل شقة حياد ورابطة
وصل معنوُيِ فايِّ مظهللر فاصللل جغرافالليِّ ، فاتكللوُن الموُصللل

اسًما وافاق المسمى .
أل فاليجربوُا إن كانوُا مرتابين فايِّ عاقبللة هللذا المللر العظيللم

وليفوُضوُا إلى حزب
الصلللحا وضللع النظللام لقامللة المامللة العظمللى فالليِّ هللذه

المنطقة وتنفيذ أحكامها
ومناهجها الصلحية السلللمية فايهللا ، ثللم ل يتبعهللا أحللد مللن

البلد التيِّ حوُلها إل بطوُعه
واختياره ، فاإذا رضيت الدولة التركيللة بللذلك علللى أن تكللوُن

كافالة له وذائدة عنه فاالمرجوُ
أن يرضى العرب والكرد به فايِّ هذه المنطقة وما يجاورهللا ،

على أن يتفق الجميع من
َدى عليها . وإل وجللب ُيعت ِديِ ول  َتعت حوُلهم على احترامها فال 

السعيِّ لرد المر إلى



معللدنه ، وإقللراره فالليِّ مقللره ، بعللد إزالللة الموُانللع وتهيئللة
ًفا ، الوُسائل . فاإن بدأ ناقًصا ضعي

ًبا وسيعوُد كمللا ّيا ، وقد ( بدأ السلم غري فاسيكمل ويكوُن قوُ
بدأ ) و ( يأرز بين

المسجدين كما تأرز الحيللة فالليِّ جحرهللا ) ( ول تللزال طائفللة
من هذه المة قائمة بأمر الله

ل يضرهم من خذلهم أو خللالفهم حللتى يللأتيِّ أمللر الللله وهللم
ظاهرون ) كما ثبت فايِّ

الحاديث الصحيحة .
 نموُذجَ من النظم الوُاجب وضعها للخلفاة-26

أول مللا يجللب علللى الحللزب الللذيِ يللوُليِّ وجهلله شللطر هللذا
الصلحا العظيم أن

ّيا لحكوُمة الخلفاة علللى أتللم الوُجللوُه الللتيِّ يضع نظاًما أساس
تقتضيها حال العصر فايِّ

حراسة الدين وسياسلة الدولللة أو اللدول السلللمية وإصللحا
المة ، وبرنامًجا لتنفيذ

ًبللا هذا النظام بالتدريج السريع الذيِ يدخل فايِّ الطاقللة ، وكتا
فايِّ الصوُل الشرعية

للقوُانين السلمية ، تقوُم به الحجة على كل من يزعم عللدم
صلحية الشريعة

للحضارة والعمران فايِّ هذا العصر .
وبعللد وضللع النظللام التللام لقامللة المامللة علللى أساسللها ،

وقيامها بوُظائفها وأعمالها ،
يوُضللع نظللام مللؤقت لمامللة الضللرورة ، ويشللرع فالليِّ تنفيللذ

ًا . النظامين مع
مثال تفصيليِّ من هذا الجمال : تنشأ مدرسة عاليللة لتخريللج

المرشحين للمامة
العظمى وللجتهللاد فالليِّ الشللرع الللذين ينتخللب منهللم رجللال

ديوُان الخلفاة الخاص ، وأهل



القضاءا والفاتاءا وواضعوُ القوُانين العامة ونظللم الللدعوُة إلللى
السلم والدفااع عنه ،

َدّرس فالليِّ ُيلل وإزالة البدع والخرافاات اللصللقة بللأهله . وممللا 
هذه المدرسة أصوُل

القوُانين الدولية وعلم الملل والنحل ، وخلصة تاريخ المللم ،
وسنن الجتماع ،

ونظللم الهيئللات الدينيللة كالفاتيكللان والبطاركللة والسللاقفة
وجمعياتهم الدينية وأعمالها-

ُيَخّرجَُ مللن هللذه المدرسللة فالليِّ الزمللن المعيللن أفاللراد فامتى 
مستجمعوُن لشرائط الخلفاة ،

ومللن أهمهللا العلللم السللتقلليِّ الجتهللاديِ والعدالللة - تللزول
ً ضرورة جعل الخليفة جاهل

ًقا . أو فااس
ُتخب أحد المتخرجين فايِّ هللذه المدرسللة انتخابللا حللّرا فاإذا ان

َبل أهل ِق من 
َتحرى فايهللم أن يكوُنللوُا مللن جميللع القطللار ُي الختيار ، الذين 

السلمية ول سيما
المستقلة منها بموُجب رضا أهل الحل والعقد ، ثم بايعه مللن

سائر أهل الحل والعقد
من يحصل بهم الثقة التامة للمة كافاة - قامت الحجللة علللى

كل فارد وجماعة أو شعب
بأنه هوُ المام الحلق النلائب علن الرسلوُل صللى اللله عليله

وسلم فايِّ إقامة الدين
وسياسة الدنيا ، وأن طاعته فارض شللرعيِّ فالليِّ كللل مللا هللوُ

غير معصية قطعية ثابتة
بنص الكتاب أو السللنة الصللحيحة مللن المصللالح العامللة ، ول

تجوُز مخالفته فايِّ شيِّءا
من ذلك باجتهاد يعارض اجتهاده ول تقليد مجتهد آخللر ، فاللإن

اجتهاده فايِّ المصالح



العامة مرجح على اجتهاد غيره متى كللان مللن أهللل الجتهللاد
كما هوُ الوُاجب . وإنما

يتبع كل امرئ اجتهاد نفسه أو فاتوُى قلبه وراحة وجدانه فايما
يختلف فايه اجتهاد

العلماءا من الموُر الشخصية الخاصللة بلله ككللوُن هللذا المللال
حللً أو حراًما .

ويجوُز لكل مسلم مراجعة الخليفة فايما يخالف فايلله النللص ،
ولهل الحل والعقد

َثللل مراجعته فايِّ رأيه واجتهاده المرجوُ للمصلحة العامة . وَم
َده فايما ُيرّجح اجتها ما 

َثل ُحكم الحللاكم ، فاللإنه يرفاللع الخلفا فالليِّ المسللائل َكَم ُذكر 
الجتهادية ، ولكن من علم أنه

قضيِّ له بغير حقلله ل يحللل للله ديانللة أن يأخللذه ؛ لن علملله
بالوُاقع أرجح من ظن

القاضيِّ الذيِ هوُ اجتهللاده فالليِّ الحكللم أو فالليِّ تطللبيقه علللى
قضية الدعوُى كما ورد فايِّ

الحللديث الصللحيح ، علللى أن الحنفيللة يقوُلللوُن بنفللوُذ حكللم
الحاكم فايِّ الظاهر والباطن

فايحل عندهم ديانة أن تأكل ما حكم لك به القاضيِّ الشرعيِّ
؛ وإن كنت تعلم أن

المال ليس لك .
بعد هذا أذكر الحزب بأهم البرامج والنظم التيِّ يتوُقف عليها

العمل وهيِّ :
 ) برنامللج المدرسللة العليللا الللتيِّ يخللرجَ فايهللا الخلفللاءا1( 

والمجتهدون .
 ) برنامج انتخاب الخليفة .2( 
 ) برنامج ديوُان الخلفاة الداريِ والماليِّ ، ومجالسه :3( 

 ( أ ) مجلس الشوُرى العامة .
 ( ب ) مجلس الفاتاءا والتصنيفات الدينية والشرعية والنظللر

فايِّ المؤلفات .



 ( جَ ) مجلس التقليد والتفوُيض لرؤساءا الحكوُمات والقضاة
والمفتين .

 ( د ) مجلس المراقبة العامة على الحكوُمة .
 ( هل ) مجلس الدعوُة إلى السلم والدعاة .

 ( و ) مجلس خطابة المساجد والوُعظ والرشاد والحسبة .
 ( ز ) مجلس الزكاة الشرعية ومصارفاها .

 ( حا ) مجلس إمارة الحج وخدمة الحرمين الشريفين .
 ( ط ) مجلس قلم الرسائل .

 نهضة المسلمين وتوُقفها على الجتهاد فايِّ الشرع :-27
ل أرى من المصلحة أن أنشر كل ما عنديِ من العلم والرأيِ

التفصيليِّ فايِّ
وسلللائل تجديلللد الماملللة السللللمية العظملللى ومقاصلللده

ومنافاعه ؛ لننيِّ أخشى أن يستفيد
منه أعداءا السلم ما يكوُنوُن أقللدر بلله علللى قطللع الطريللق

علينا من حيث ل ننتفع
نحن بلله كمللا يجللب . فاللإن اسللتعدادنا لهللذا الصلللحا ل يللزال

ّدا : رئم المسلموُن ًا ج ضعيف
للضلليم ، ورزئللوُا بالضللعف ، ورضللوُا بالخسللف ، ولللم يبللق

لشعب منهم همة فايِّ خير
ول شر ، حتى كان هذا التطوُر الجديد فايِّ بعض شعوُبهم فايِّ

هذا العصر ، وقد كان
جل سببه شدة ضغط الجانب عليهم ، ل رجوُعهم إلى هداية

دينهم ، ول العلم بأنهم
فاقدوا بتركها ما كانوُا قد أصللابوُه بهللديها ، وأنهللم لللوُ أقللاموُا

شرعه وامتثلوُا أمر الله فايِّ
ٍة } ( النفللال : ّوُ ُقلل ُتم ّمللن  ْع َط َت ُهللم ّمللا اْسلل َل ّدوا  َأِع َو قوُله : { 

 ) لما سبقهم أحد إلى صنع60
المللدافاع والقللذائف وسللائر أنللوُاع السلللحا . ول إلللى بنللاءا

الجوُاريِ المنشآت فايِّ البحر



كالعلم ، والعلوُم والفنوُن التيِّ تتوُقف عليها هذه العمال ،
ولما فااقهم أحد فايِّ فانوُن

الحضارة ، وزينة الدنيا وطيبات المعيشة ، وهم يقرءاون فالليِّ
محكم كتابهم المنزل :

َبللاِت ِمللَن ّي ّط َوال ِه  ِد َبللا ِع ِل َأْخللَرجََ  ِتلليِّ  َل ِه ا ّل َنَة ال ِزي ُقْل َمْن َحّرَم   }
ُنوُا ِذيَن آَم ّل ِل ِهيَِّ  ُقْل  الّرْزِق 

ِة } ( العرافا :  َياَم ِق ْوَُم ال َي ِلَصًة  َيا َخا ْن ّد ِة ال َيا  ) ولو32ُِفايِّ الَح
جاءات هذه النهضة

بهداية السلم - وهوُ أهل لمللا هللوُ أرقللى منهللا - لكللانوُا فالليِّ
ِة أسرع سيًرا ، وأبعد ّي ِن َد الَم

ًطا ، ولما احتاجَ إحياءا منصب الخلفاة إلللى سللعيِّ ودأب ، شوُ
ول لتأليف حزب ، على

أن الشعوُر السلميِّ من أقوُى الوُسائل المعنوُيللة للنهضللة ،
وإن كان بعض العاملين فايها

ليس لهم حظ منه ؛ بل هم حرب له ، بيللد أن أكللثرهم يعلللم
أنهم ل بد لهم من مراعاته

ً ومداراة أهله ؛ لنهم سوُاد المة العظم إلللى أن يربللوُا جيل
ًدا يغرسوُن فايِّ أنفس جدي

نشئه الشعوُر الجنسيِّ المحض ؛ ويكللوُن هللوُ صللاحب الللرأيِ
العام فايِّ الشعب .

هذا ما نعلمه بالخبر من أمر النهضة فايِّ مصللر والللترك ، بللل
قيل لنا : إن

نهضة الفاغان الجديدة تغلب عليها صللبغة المدنيللة ل الصللبغة
الدينية ، وهم أشد

ًنا ، وأضللعفهم تفرنًجللا ، وقللد الشعوُب السلمية الناهضة تدي
يصح أن يقال : إنهم

ليسوُا من التفرنج فايِّ شيِّءا ، فاإننا نعنيِّ بلله الفاتتللان بتقليللد
الفارنج فايِّ مظاهر حياتهم

وعاداتهم وشكل حكوُماتهم ، ل العلوُم والفنللوُن والصللناعات
والنظم التيِّ راجت



سوُقها فايِّ هذا العصر عنللدهم ، بعللد أن كنللا نحللن أحللق بهللا
وأهلها ، فايِّ قرون طوُيلة

كانوُا فايها محرومين منها . وخير مللا بلغنللا عللن الفاغللان فالليِّ
نهضتهم هذه أنهم يعنوُن

باقتباس الفنوُن الزراعية والصناعية من أوروبللا دون الفنللوُن
الدبية والعلوُم القانوُنية ،

ًنللى عللن ذلللك ، ول فاإن لهللم فالليِّ آداب السلللم وشللريعته غ
سيما إذا سلكوُا فايها مسلك

العلم الستقلليِّ المعبر عنه بالجتهللاد . فاللالترقيِّ السلللميِّ
يتوُقف عليه فايِّ تجديده

مثلما توُقف عليه فايِّ مبدئه . كما أبدأنا وأعدنا مللراًرا ول بللد
من التكرار الكثير فايِّ

مثل هذا . ولوُ كان الفاغان متصلين بجزيللرة العللرب وجعلللوُا
العربية لغتهم الرسمية

لكانوُا أجدر الشعوُب السلللمية بالسللبق إلللى إحيللاءا منصللب
الخلفاة ، على أن الرجاءا

فايِّ تجديدهم مدنيللة السلللم فالليِّ الشللرق عظيللم ، ول غللرو
فاموُقظ الشرق وقائده فايِّ هذا

العصر قد خرجَ من بلدهم .
ل يمكن للمسلمين أن يجمعوُا بين هدايللة السللم وحضللارته

من حيث هوُ دين
سيادة وسلللطان إل بالجتهللاد فالليِّ شللرعه الوُاسللع المللرن ،

فاترك الجتهاد هوُ الذيِ رد
بعضهم إلى البداوة التيِّ قضى عليها أو إلى ما يقرب منهللا ،

وطوُحا ببعضهم إلى
التفرنج واللحاد والسعيِّ إلى التفصيِّ من الدين .

ًنللا لصللناعتيِّ التصللوُير مثال ذلك : أن الترك نصبوُا خليفة متق
والموُسيقى

وللعزفا باللت الوُتريللة ، وكللل مللن هللذين العمليللن محللرم
ومسقط للعدالة فايِّ المذاهب



الربعة ، ومن أشدها فايه مللذهب الحنفيللة الللذيِ ينتملليِّ إليلله
الشعب التركيِّ ، وقد ردت

المحكملللة الشلللرعية بمصلللر شلللهادة أسلللتاذ موُسللليقى
( موُسيقار ) من عهد قريب . ولكن

لكل من المسألتين تخريًجا فايِّ الجتهاد كما سنشير إليه فايِّ
هذا البحث . وقد سئل

الغازيِ مصطفى كمال باشا فايِّ أثنللاءا سللياحته الخيللرة فالليِّ
الناضوُل عن صنع

ًعا ؟ - وقللد رويِ التماثيل ونصبها فايِّ البلد أليس محرًما شللر
أنهم سينصبوُن له

تمثالً فايِّ أنقللرة - فاللأفاتى بللأنه غيللر محللرم اليللوُم كمللا كللان
محرًما فايِّ أول السلم

وقللرب العهللد بالوُثنيللة وجللزم بللأنه ل بللد للمللة التركيللة مللن
الشتغال بنحت التماثيل ؛

لنلله مللن فانللوُن حضللارة العصللر الضللرورية ، واستشللهد أو
استدل على حله بما رأى
فايِّ مصر من التماثيل .

وقللد أفاللتى لنفسلله وللحكوُمللة فالليِّ مسللألة اختلط النسللاءا
بالرجال ، ومشاركتهم لهم

فايِّ العمال ، بل سن فايها سنة جديدة إذ عقد له فايِّ أزميللر
على فاتاة متفرنجة

حضرت مجلس العقللد بنفسللها ووقفللت تجللاهه فايلله وسللألها
ً القاضيِّ عن رضاها به بعل

فاأجابت ، وسجل زواجهمللا وطفقللت بعللد تسللافار معلله بللزيِ
الفرسان ، وتقابل معه من

ُكّن َي يلقى من الرجال ، وقد صرحا فايِّ مسألة النساءا ومللا َسلل
عليه فايِّ المة التركية

الجديدة بما ل يرضاه كله رجال الدين والمتدينوُن ، ول يللزال
يسئل عن المشكلت



المتعلقة بشئوُن المة الدينية فايفتيِّ برأيه فايخطئ ويصلليب .
ول بد فايِّ أمثال هذه

المسائل من الموُقف الوُسط بين التقحللم الجديللد والجمللوُد
التليد ، وإنما يكوُن بالجتهاد

دون التقليد .
مصطفى كمال باشللا ذكلليِّ فاصلليح ، ولكنلله غيللر أصللوُليِّ ول

فاقيه ، وهوُ يفتيِّ فايِّ
أمثللال هللذه المسللائل الدينيللة ، بمللا أوتلليِّ مللن الجللرأة

العسكرية ، والدلل بزعامته
السياسللية . فايقبللل منلله العللوُام ، ول يتجللرأ عليلله الفقهللاءا .

ولكن سير حكوُمته على هذه
السبيل - وهيِّ شعبية إسلمية ل يمكن أن تدوم بتأثير سلطة

شخصية ، فال بد لها
من إحدى ثلث : إمللا اتبللاع فاقهللائهم الحنفيللة بللالجريِ علللى

الراجح فايِّ كتب الفتوُى-
وهذا ما ل يرضاه أحد من طلب المدنيللة العصللرية الغلة ول

المعتدلين- وإما أن
يرفاضوُا كللوُن الحكوُمللة إسلللمية بحجللة الفصللل بيللن الللدين

والسلطنة ، وهذا ما يتمناه
ملحدة المتفرنجين ، ولكن ل سللبيل إليلله فاللإن سللوُاد المللة

العظم مسلموُن وهم
أصحاب السلطة وسيكوُن لهم الللرأيِ الغللالب فالليِّ الجمعيللة

الوُطنية ، فالم يبق إل الثالثة ،
َنللا بلله فاهللوُ ْه ّوُ َن وهيِّ سبيل العلم الستقلليِّ الجتهاديِ الللذيِ 

الذيِ يثبت لهذه الحكوُمة
وللعالم كله أن الشريعة السلمية أوسع الشللرائع وأكملهللا ،

وإن من أصوُلها حظر كل
ما ثبت ضرره ، وإباحة ما ثبت نفعه ، وإيجاب ما ل بد منلله ،

وأن المحرم فايها



بالنص يباحا للضللرورة ، والمحللرم لسللد ذريعللة الفسللاد يبللاحا
للمصلحة الراجحة .

 أمثلة لحاجة الترك إلى الجتهاد فايِّ الشرع :-28
وهاهنا تأتيِّ مسألة التصللوُير فاهللوُ قللد حللرم لعلللة معروفاللة ،

وهيِّ سد ذريعة
الوُثنيللة ، ومضللاهاة خلللق الللله ، فاللإذا احتيللج إليلله لمصلللحة

راجحة فايِّ العلم كتصوُير
البللدان المسللاعد علللى إتقللان علللوُم الطللب والجراحللة ، أو

تحقيق المسميات اللغوُية من
الطير والحيوُان لمجرد ضبط اللغة ، ولما يللترتب عليهللا مللن

المسائل الشرعية
كمعرفاة ما يؤكل وما ل يؤكل عند من يحرموُن أكللل السللباع

المفترسة منها ، أو
المسللائل العلميللة الكللثيرة - لمصللالح عسللكرية أو إداريللة

كتصوُير الجوُاسيس والجناة -
ًعا حيللث ل شللبهة عبللادة ، ول قصللد إلللى فاكل ذلك يباحا شللر

مضاهاة خلق الله ، وقد
ّنا ذلك بالتفصيل فايِّ فاتللاوى المنللار [ ّي ] ، وهللوُ ممللا لمحلله1ب

مصطفى كمال باشا لمًحا ،
ًدا وعكًسللا ، وهللوُ مللا ل يتللم فاللأفاتى بللالجوُاز المطلللق طللر

ًقا ، واستدلله على جوُاز مطل
نصب التماثيل لكبراءا الرجال بعمل الحكوُمة المصرية يشللبه

استدلله على صحة
سلللب السلللطة مللن الخليفللة الن بسلللبها مللن الخلفللاءا

العباسيين- ليس من الدين فايِّ شيِّءا ،
فاإن الحكوُمة المصرية غير مقيدة بالشرع فايِّ جميع أعمالهللا

، ولم يكن نصبها
لشيِّءا من هذه التماثيل بفتوُى من علماءا الزهر ول غيرهم ،

ولوُ استفتتهم لما أفاتوُا ،



ل لن نصب التماثيل محرم فايِّ السلم فاقللط ، بللل لن فايلله
إضاعة كثير من مال

المللة فالليِّ غيللر مصلللحة أيًضللا ، وهللم ل يقبلللوُن شللبهة مللن
يدعوُن أن نصب التماثيل

للرجال العظام ينفخ فايِّ روحا المة الرغبة فايِّ التشبه بهللم ،
والقيام بمثل أعمالهم ،

لنهم يجزموُن بأنه لم يخطر فايِّ بال مصللريِ قللط أن يكللوُن
كمحمد عليِّ باشا أو

إبراهيللم باشللا أو سللليمان باشللا الفرنسلليِّ ذويِ التماثيللل
المنصوُبة بمصر والسكندرية .

وبأن التماثيل قد تنصب لمن يكوُن قدوة سيئة أيًضللا ، وبأنهللا
من تقليد الفارنج فايِّ

أمر من أموُر زينة مللدنيتهم الللتيِّ تقتضلليِّ نفقللات عظيمللة ل
تقدم عليها إل المم الغنية

ًقللا فالليِّ شللرعنا ذات الثروة الوُاسللعة ، فالللوُ كللان مباًحللا مطل
لكان الولى بنا تركه لمرين

يرجحان به :
ًا فاقيرة . ( أحدهما ) القتصاد فايِّ المال ونحن ل نزال شعوُب

( وثانيهمللا ) تحللاميِّ التقليللد لهللم فايمللا هللوُ مللن مشخصللات
ّنا بها ِت ُفا حضارتهم التيِّ 

فاكانت من أسباب اسللتكبارنا لهللم واحتقارنللا لنفسللنا ، وقللد
نهانا نبينا صلى الله عليه

وسلم عن التشبه بغيرنا لنكللوُن مسللتقلين دونهللم بللل قللدوة
لهم . وهذه مسألة اجتماعية

مهمة فاصلنا القوُل فايِّ مضارها مراًرا .
وقوُل مصطفى كمال باشللا : إن المللة ل بللد لهللا مللن إتقللان

صناعة نحت التماثيل .
ًعا ، يجاب عنه بأن المة تاركللة لصللناعات كللثيرة واجبللة شللر

وهيِّ كل ما تتوُقف



عليه المعيشة والقيام بالوُاجبات الذاتية كالملبس والسلللحة
والطيارات والبوُارجَ

الحربية وغير ذلك . فال يصح لتللارك الضللروريات والحاجيللات
القانع بأن يكوُن فايهما

عالة على الجانب أن يهتللم بللأمر الزينللة المحضللة ، ولللوُ لللم
تكن ضارة فايِّ دين ول

دنيا !
وأمللا مسللألة الموُسلليقى فاليللس لمحرميهللا مللن النصللوُص

الصحيحة مثل أحاديث
تحريم التصللوُير واتخللاذ الصللوُر والتماثيللل ، بللل هلليِّ مسللألة

خلفاية . وقد فاصلنا فايِّ
المنار القوُل فايِّ أدلة الذين حظروا سماع الغنللاءا والمعللازفا

( آلت الطرب ) من
ْقنللا أن ّق جهة الروايللة ، ومللن جهللة الدرايللة والسللتنباط ، وح

الصل فايِّ المسألة الباحة ،
وأن المحرم منه ما كان ذريعة إلى معصية أخرى كمن يغريه

السماع بشرب
] .2الخمر أو غيره من الفسق وأن السرافا فايه مكروه [

وأما مسألة النساءا فاأحكام السلللم أعلللى الحكللام وأعللدلها
وأفاضلها فايها ، وأكثر

ما يستنكره العقلءا الفضلءا من مسلمات المدن المحجبللات
فاهوُ من العادات ، فاإذا

كان طلب تغيير هذه العادات يحكموُن اللدليل فاليِّ تلرك ملا
هوُ ضار منها والخذ بما

هوُ نافاع من غيرها فاسلليرون الشللرع السلللميِّ أقللوُى نصللير
لهم فايه ، وليس الفصل

بين الضار والنافاع فايِّ هللذا وأمثللاله بللالمر السللهل ، بللل هللوُ
يحتاجَ إلى تدقيق وبحث

ُيعلللم مللن لختلفا الراءا فايه باختلفا الهللوُاءا والتربيللة كمللا 
المثل التيِّ : -



تصدى أحد أساتذة المدارس الميرية فايِّ هللذه البلد لمللرأة
متزوجة يتصباها

وكان من تصبيه لها أن قال لها وهيِّ مللارة فالليِّ الطريللق مللا
معناه : إن جمالها قد حرم

ًبللا عليه نوُم الليل ، فاقاضاه زوجها إلى المحكمللة الهليللة طال
عقابه على تصبيِّ زوجته

ومحاولة إفاسللادها عليلله- فاحكللم قاضلليِّ المحكمللة البتدائيللة
ببراءاة الستاذ معللً عمله

بللأنه مللن حللب الجمللال الللذيِ هللوُ مللن الغرائللز المحمللوُدة
والذواق الصحيحة ، فاكيف يعد

ًبا يعاقب عليه القانوُن ؟ ولكن قاضيِّ الستئنافا عد عمللله ذن
ًبا وحكم عليه بعقوُبة . ذن

إن تربية مسلميِّ مصر والترك- وأمثالهما- مذبذبة مضللطربة
فايِّ هذا العصر ،

والتفللاوت فايهللا كللبير فامنهللم غلة التفرنللج الللذين يسللتحلوُن
الفوُاحش ويميلوُن إلى

الباحة وهم القلوُن ، ومنهم الجامدون علللى جميللع التقاليللد
العتيقة خيرها وشرها .

ول سيما إذا كللانت منسللوُبة إلللى الللدين - وإن خطللأ ، وبيللن
هؤلءا وأولئك أهل القصد

والعتدال من علماءا اللدين وعلملاءا اللدنيا- فايجلب أن يحلال
كل ما يراد من التغيير

فايِّ عادات المة على لجان من هؤلءا المعتدلين يبحثوُن فايِّ
منافاعه ومضاره من كل

وجه ويضعوُن النظام لما يقررون تغييره مراعيللن فايلله سللنن
الجتماع باتقاءا ضرر

الستعجال والطفرة ، وما يحللدثان مللن الفوُضللى فالليِّ المللة
والتفاوت العظيم بين

أفارادها وجماعاتها ، فاإن الجيل الحاضر وليد الجيل الماضلليِّ
ووارثه فايِّ غرائزه



وأفاعاله وانفعالته وعاداته ، بل ينزع به العللرق إلللى الجيللال
التيِّ قبله ، فاإذا ُحمل

على ترك شيِّءا مما كان عليه مللن الفاعللال والعللادات فاإنمللا
يسهل عليه من ذلك ما

يوُافاق الهوُى واللذة دون ما يوُافاق العقل والمصلحة ، ثم إنه
ل بد أن يلقى معارضة

ّ من فاريق كبير من المة بمقتضللى سللنن الغريللزة ، فاللإن كل
من حب التجديد وحب

المحافاظة على القديم غريزيِ فالليِّ البشللر فايظهللر هللذا فالليِّ
أناس وذاك فايِّ آخرين ،

بتقدير العليم الحكيم ، وإل لكانوُا علللى غللرار واحللد ل يتغيللر
كالنمل والنحل ، أو

لكانوُا كل يوُم فايِّ جديد ل يثبتوُن عليه ول يكوُن لجيل منهللم
شبه بجيل آخر .

فامللن يظللن أنلله يمكنلله أن يميللت أمللة مللن المللم بإبطللال
مقوُماتها من العقائد

والغرائز والخلق ومشخصاتها من الداب والعادات ثم يبعثها
ًدا فايِّ جيل ًقا جدي خل

واحد بتغيير فايِّ قوُانينهللا وشللكل حكوُمتهللا ، وإقناعهللا بللذلك
بالخطب والشعر والجرائد

فاهوُ مغرور ، والحمل عليه بالقوُة القاهرة ل يأتيِّ إل بحكوُمة
شخصية قاهرة .

نعم إن التغيير ممكللن وواقللع ، وطريقلله معللروفا ، وهللوُ مللا
أرشدنا الله تعالى

ّيللُروا َمللا َغ ُي ّتللى  ٍم َح ْوُ َقلل ِب ّيللُر َمللا  َغ ُي ّلللَه لَ  ِإّن ال إليلله بقللوُله : { 
ِهْم } ( الرعد :  ُفِس َأن  )11ِب

وتغييللر مللا بللالنفس إنمللا يكللوُن منظًمللا بتعميللم التربيللة
ّقق علماءا والتعليم ، وقد ح

الجتماع أن التأثير فايِّ تغيير حال الشعب ل يتم إل فايِّ ثلثللة
أجيال : جيل التقليد



والمحاكاه ، وجيل الخضرمة ، وجيل الستقلل ، وبتمامه يتم
تكوُين الملكة . ومثل

هذا فايِّ الشعوُب كمثل التعليللم البتللدائيِّ والثللانوُيِ والعللاليِّ
للفاراد . وقد يشذ بعض

الشعوُب فايِّ بعض الملكات كمللا يشللذ بعللض الفاللراد بللذكاءا
نادر فايبلغ من إحكامها فايِّ

ّقللق بللدايته مللا يعجللز عللن مثللله البليللد فالليِّ نهللايته . وقللد ح
الفيلسوُفا الجتماعيِّ

( غوُستافا لوُبوُن ) المشهوُر فاليِّ كتلابه ( تطللوُر المللم ) أن
ملكة الفنوُن لم تستحكم

لمة من أمم الرض فايِّ أقل من الثلثة الجيال المقللررة إل
للعرب فاهم وحدهم

الذين تربت هذه الملكة فايهم فاصار لهم مللذهب خللاص فايهللا
منذ الجيل الول من

ُيللراد فالليِّ ًذا ل بد من جعل كللل تغييللر  مدنيتهم السلمية ، فاإ
المة إلى لجان من أهل

الخصاءا فايه تدرسه وتمحصه وتقللرر فايلله مللا فايلله مصلللحتها
وموُافاقة شريعتها .

ٌد غرضنا منه وليس بيان هذا من مقصدنا هنا ، ولكنه استطرا
رد مسألة النساءا

وأمثالها إلى أصل علميِّ معقوُل ، فاإن الفوُضى فايهللا ضللاربة
أطنابها فايِّ بلدنا كالبلد

التركية ، فاما يراه بعض الناس ضاّرا قطًعا يللراه آخللرون هللوُ
النافاع الذيِ ل بد منه ،

ومقلدة الفارنج فايه كالجامدين على القديم ليسوُا على هدى
ول بصيرة ، فاإن أعقل

حكماءا الفارنج وأكبر علمائهم غير راضللين عللن حللال النسللاءا
عندهم ، وقد حكيِّ لنا

عن عاهل ألمانية عندما زار الستانة فايِّ أيام الحرب أنه لما
اطلع على تهتك النساءا



التركيات وبروزهن للرجللال متبرجللات كنسللاءا الفارنللج عللذل
طلعت باشا الصدر

العظم التحاديِ على ذلك قائلً : إنلله كللان لكللم مللن دينكللم
وازع للنساءا عما نشكوُ

نحن من غوُائله الدبية والقتصادية ونعجز عن تلفايه ، فاكيف
تتفصوُن منه

ًذا لمخطئوُن . باختياركم ؟ إنكم إ
ومما يحسن التذكير به من المسللائل الللتيِّ يتمسللك جمللاهير

متفقهة المسلمين فايها
بما ينافايِّ ضروريات الحضارة الحاضللرة والمصللالح العامللة :

زعمهم أن السائل
المسمى بالكحوُل والسبيرتوُ نجس يحرم استعماله فالليِّ كللل

ما يستعمله فايه الطباءا
ّيا فاللليِّ والصللليادلة وسلللائر الصلللناع اللللذين يعلللدونه ضلللرور

صناعتهم ، وقد أفاتى جماعة
ّدا طللوُيلً أثبتنللا من فاقهاءا الهند بذلك منذ أشهر ورددنا عليه ر

فايه أن هذا السائل
طاهر ومطهر طبيِّ ، وأنه من الضروريات التيِّ يجب النتفاع

بها فايِّ كثير من
العمال ، وأنه مما عمت البلوُى به ، ولكن الصل فايِّ فاتاوى

أفاراد العلماءا أن يعمل
َدة بالللدليل ّيلل َؤ بها من يقتنع بصحة أدلتهللا إذا كللانت الفتللوُى ُم

على طريقة السلف التيِّ
نجريِ عليها فايِّ المنللار ، ومللن يثللق بعلللم صللاحبها أو بكللوُنه

على المذهب الذيِ ينتميِّ
إليه فايِّ المقلدين- فاهيِّ ل تحل المشكلت العامللة بللل تبقلليِّ

المة مضطربة باختلفا
الفتللاوى وأقللوُال العلمللاءا ، وإنمللا يحللل المشللكلت العامللة

ويجمع كلمة المة فايها المام
ًدا كما تقدم . العظم ( الخليفة ) إذا كان مجته



 توُقف الجتهاد فايِّ الشرع على اللغة العربية :-29
قد ثبت بما تقدم أن الجمع بين حضارة العصر وفانللوُنه وبيللن

المحافاظة على
السلللم ل يتللم إل بالجتهللاد فالليِّ الشللرع فاكللذلك ل يكللوُن

الخليفة هوُ المام الحق الذيِ
تجب طاعته ، ويمكنلله نشللر دعللوُة الللدين والمحافاظللة عليلله

ومقاومة البدع وإزالة
الخلفا بين المة فايِّ المسائل الجتماعيللة والمدنيللة العامللة

ًدا - إل إذا كان مجته
والجتهاد يتوُقف علللى إتقللان اللغللة العربيللة وفاهللم أسللاليبها

وخوُاص تراكيبها والملكة
الراسللخة فالليِّ فانوُنهللا ؛ للتمكللن مللن فاهللم نصللوُص الكتللاب

والسنة ، وهما فايِّ الذروة
ّد علمللاءا الصللوُل مللن جميللع العليا من هللذه اللغللة ، وقللد علل

المذاهب معرفاة اللغة العربية
ًطا مستقلّ للجتهاد مع اشتراط العلم بالكتللاب والسللنة ، شر

بل صرحا بعض أئمة
العلماءا بأن معرفاة هللذه اللغللة فاللرض علللى كللل مسلللم وإن

ّدا ! ولوُل أن جميع سلف مقل
المة كان على هذا العتقاد لمللا انتشللرت العربيللة فالليِّ خيللر

القرون فايِّ كل قطر انتشر
فايلله السلللم مللن غيللر مللدارس منظمللة تللديرها الحكوُمللات

والجمعيات ، وهل لذلك من
سبب غير العتقاد بالوُجوُب الدينيِّ ، ومن اليات علللى ذلللك

إجماع العلماءا فايِّ كل
زمان ومكان على أداءا جميع العبللادات اللسللانية بهللذه اللغللة

كتلوة القرآن فايِّ الصلة
وغيرها وأذكار الصلللة والحللج وغيرهللا حللتى إنهللم ل يزالللوُن

يؤدون بها الوُعظ من



خطبللة الجمعللة ل الحمدلللة والشللهادتين والتلوة والللدعاءا
فاقط ، ولكن منهم من يترجمها

بعد الصلة ومن المعلوُم من السلم بالضرورة أننا متعبدون
بتدبر القرآن والعتبار

والتعللاظ بآيللاته وبفهللم تلوة الصلللة وأذكارهللا ، وكللل ذلللك
يتوُقف على معرفاة اللغة

العربيللة ، وتقصللير بعللض المسلللمين فالليِّ هللذا الللوُاجب
كتقصيرهم فايِّ الوُاجبات الكثيرة

التيِّ أضاعت عليهم دينهم ودنياهم .
ليس من غرضنا هنا أن نللدعوُ أعللاجم المسلللمين إلللى تعلللم

اللغة العربية وإنما أن
نذكر حللزب الصلللحا بمللا ل يجهللله أكللثر رجللاله مللن العلقللة

القوُية بين منصب الخلفاة
وبين اللغة العربية فاإنه سيجد فالليِّ اللغللة معارضللة شللديدة ،

ولكن حجته قوُية وهيِّ
تعذر حياة السلم نفسه والجتهاد فايِّ أحكامه بدونها- وتعذر

تعارفا المسلمين وجمع
كلمتهم بالقدر المسللتطاع بللدونها ، فافلليِّ كللل قطللر يسللكنه

المسلموُن وكل مدينة منه ل
ّيللا يوُجللد مللن أهللل العلللم بالعربيللة مللن يزال السلم فايهللا ح

يمكن التعارفا معهم ونشر ما
يتقرر لخدمة الدين بسعيهم .

إن اللغللة رابطللة مللن روابللط الجنللس ، وقللد حللرم السلللم
التعصب للجنس ؛ لنه

َفّرق للمة ذاهب بالعتصام والوُحدة واضع للعللداوة موُضللع ُم
اللفة وقد نهى النبيِّ

صلى الله عليه وسلم عن العصللبية العميللة الجاهليللة ، وتللبرأ
ممن يدعوُ إليها أو يقاتل

عليهللا ، وقللد كللان مللن إصلللحا السلللم الللدينيِّ والجتمللاعيِّ
توُحيد اللغة بجعل لغة هذا



الدين لغة لجميع الجناس التيِّ تهتديِ به ، فاهوُ قد حفللظ بهللا
وهيِّ قد حفظت به ، فالوُله

لتغيللرت كمللا تغيللر غيرهللا مللن اللغللات ، وكمللا كللان يعروهللا
التغيير من قبله ، ولوُلها

ّفر أهلهلا بعضلهم َك ُي ًنا  لتباعدت الفاهام فايِّ فاهمه ، ولصار أديا
ً بعًضا ، ول يجدون أصل

جامًعا يتحاكموُن إليله إذا رجعللوُا إلللى الحللق وتركللوُا الهللوُى-
فااللغة العربية ليست خاصة

بجيل العرب سلئل يعرب بن قحطان بل هيِّ لغة المسلمين
كافاة ، ولغة شعوُب أخرى

من غير العرب ، وطوُائف من العرب غيللر المسلللمين ، ومللا
خدم السلم أحد من غير

العرب إل بقدر حظهم من لغته ، ولم يكن أحللد مللن العللرب
فايِّ النسب يفرق بين سيبوُيه

الفارسلليِّ النسللب وأسللتاذه الخليللل العربلليِّ فالليِّ فاضلللهما
واجتهادهما فايِّ خدمة اللغة ، ول

بين البخاريِ الفارسيِّ وأستاذه أحمد بللن حنبللل العربلليِّ فالليِّ
خدمة السنة ، بل لم يخطر

فايِّ بال أحد من سلف المة ول خلفهللا قبللل هللذا العصللر أن
يأبى تفضيل كثير من

العللاجم فالليِّ النسللب علللى بعللض أقرانهللم وأسللاتذتهم مللن
العرب فايما امتازوا به من خدمة

هللذا الللدين ولغتلله ، ولللوُل أن ظللل علمللاءا الللدين فالليِّ جميللع
الشعوُب السلمية مجمعين على

التعبد بقراءاة القرآن المعجز للبشر بأسلوُبه العربلليِّ وأذكللار
الصلة وغيرها بالعربية

ومدارسة التفسير والحديث بالعربية لضاع السلم منها .
ولوُ أن الدولة العثمانية أحيت اللغة العربية فايمللا فاتحتلله مللن

أوروبا لنتشر فايها



السلم ثم فايما جاورهللا انتشللاًرا عاّمللا ولقللامت فايهللا مدنيللة
إسلمية كمدنية العرب فايِّ

الندلس وكان رسوُخها فايها عظيًما ، ولكنهللا لللم تفعللل ذلللك
ولم تجعل لغتها التركية لغة

علم وفانوُن بل اعتمدت فايِّ حكمها على قوُة السلليف وحللده
فاكان من غوُائل ذلك-

وهلليِّ كللثيرة - أن جميللع الشللعوُب الللتيِّ خضللعت لسلليادتها
وسلطانها ظلت محافاظة

على لغاتها حتى المسلللمين منهللم . فالمللا تجللددت فالليِّ هللذا
العصر عصبية اللغة وجعل

ُيكرهللوُا الشللعوُب الترك العثمانيوُن لغتهم لغة علم أرادوا أن 
السلمية فايِّ سلطنتهم

على ترك لغللاتهم إلللى لغللة الدولللة فاللامتنع الجميللع عليهللم ،
وهّب أصحاب اللغات غير

العلمية المدونللة كاللبللانيين والكللرد والجركللس إلللى تللدوين
لغاتهم وجعلها لغة علم

وفانوُن كما فاعل الترك ، وقد حللاربت الدولللة اللبللانيين وهللم
أعظم حصوُنها فايِّ أوروبا

لجل اللغة فااختاروا حربها والخروجَ من سلطنتها علللى تللرك
لغتهم ، ولوُ رضيت

لنفسها لغة السلم ودعتهم إليها لمللا أبللوُا ، وهللذه المسللألة
هيِّ التيِّ فارقت بين الترك

والعرب ذلك التفريق الذيِ أشرنا إلى زواياه فايِّ هذا البحللث
مراًرا ، وسعينا لتلفايه

ْطبه فاما أفاادنا السعيِّ فالًحلا ، وكيلف يعقلل أن قبل تفاقم َخ
يرضى العرب استبدال

التركية بالعربية التيِّ شّرفاها الله عللى جميلع اللغلات بكتلابه
المعجز للبشر وحجته

عليهم إلى يللوُم القيامللة علللى مللا لهللا مللن المزايللا الخللرى-
ونحن نرى التتار إخوُة



ِعْرق الطوُرانيِّ ل يرضوُن بترك لغتهم واسلتبدال الترك فايِّ ال
التركية بها وهيِّ أرق

منها ؟
فانحن الن تجاه أمر واقع ، ما له من دافاع ، وكللل مللا نطمللع

فايه أن نتقيِّ
ضرره ، ونوُفاق بيللن الجامعللة السلللمية والجامعللة الجنسللية

اللغوُية بما فاصلناه من
تعاون العرب والترك على إقامة الخلفاللة السلللمية الحللق ،

فاإذا وفاق الله لتمام هذا
فاهوُ الذيِ تيم به الوُحدة وما يترتب عليها مللن سللعادة الللدنيا

والخرة .
((يتبع بمقال تاٍل))
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الخلفاة السلمية
 

 الشتراع السلميِّ والخلفاة -30
نريد بالشتراع ما يعبر عنه عندنا بالستنباط والجتهاد ، وفايِّ

عرفا هذا
العصللر بالتشللريع ، وهللوُ وضللع الحكللام الللتيِّ تحتللاجَ إليهللا

الحكوُمة ؛ لقامة العدل بين
الناس وحفللظ المللن والنظللام وصلليانة البلد ومصللالح المللة

وسد ذرائع الفساد فايها .
وهللذه الحكللام تختلللف بللاختلفا الزمللان والمكللان وأحللوُال

الناس الدينية والمدنية كما
قال المام العللادل عمللر بللن عبللد العزيللز رضلليِّ الللله عنلله :

( تحدث للناس أقضية



بحسللب مللا أحللدثوُا مللن الفجللوُر ) أيِ وغيللره مللن المفاسللد
والمصالح والمضار والمنافاع .

ًدا وهللوُ مللا ذكرنللا فاالحكام تختلف وإن كان الغرض منها واح
ًفا من إقامة العدل آن

إلخ .
ل يقوُم أمر حكوُمة مدنية بدون اشتراع ، ول ترتقيِّ أمة فالليِّ

معارجَ العمران
بدون حكوُمة يكفل نظامها اشتراع عادل يناسب حالتها التيِّ

وضعها فايها تاريخها
الماضيِّ ، ويسلك لها السبل والفجاجَ للعمللران الراقلليِّ ، ول

يصلح لمة من المم
شللرع أمللة أخللرى مخالفللة لهللا فالليِّ مقوُماتهللا ومشخصللاتها

وتاريخها ، إل إذا أرادت أمة
أن تندغم فايِّ أمة أخرى وتتحلد بهلا فاتكوُنلا أملة واحلدة كملا

اتحدت شعوُب كثيرة
بالسلللم فاكللانت أمللة واحللدة ذات شللريعة واحللدة ، وأمللا

الشعوُب التيِّ تقتبس شرائع
شعوُب أخرى بغير تصرفا ول اجتهاد فايها تحوُله بلله إلللى مللا

يلئم عقائدها وآدابها
ًبا مستقلّ بنفسه - فاإنهللا ومصالحها التيِّ كان الشعب بها شع

ًدا ل تلبث أن تزداد فاسا
ًبا ، ويضللعف فايهللا التماسللك والسللتقلل الشللعبيِّ واضللطرا

ًعا من الستقلل فايكوُن مان
السياسيِّ وما يتبعه . فاشللرع المللة عنللوُان مجللدها وشللرفاها

وروحا حياتها ونمائها ،
ِنيَِّ به بعض الشعوُب السلمية أن ترك شللريعة وأعجب ما ُم

له ذات أصل ثابت فايِّ
الحق وقوُاعد كافالة للعدل والمساواة واسللتبدل بهللا قللوُانين

شعوُب أخرى هيِّ دونها



فاأصبحوُا ول إمام لهم فايِّ حيللاتهم الشللتراعية مللن أنفسللهم
بل هم يقتدون فايها بأفاراد

من العاجم يقلدونهم بما خسللروا بلله أهللم مقوُمللات أمتهللم
وأعظم مظهر من مظاهر
شرفاهم ، وهوُ الشتراع .

ل تتسع هذه الخلصة التيِّ نكتبها فايِّ هذا البحث لبيان أنللوُاع
الحكوُمات

الغابرة والحاضرة وشأنها فالليِّ الشللتراع ومكللان المسلللمين
فايه ، وإنما نقوُل : إن

ًنا بعد آخللر بللأن أحللدث صحفنا العربية تصّرحا فايِّ هذا العهد آ
أصوُل التشريع هوُ أنه

حق للمة ، ويظن هؤلءا الذين يكتبوُن هذا وأكثر من يقرءاون
كلمهم أن هذا

الصل من وضع الفارنج ، وأن السلم ل تشريع فايه للبشر ؛
لن شريعته مستَمدة

من القرآن ، والحكام المدنية والسياسية فايه قليلة محددة -
ومن السنة والزيادة فايها

على ما فايِّ القرآن قليلة ومناسبة لحال المسلمين فالليِّ أول
السلم دون سائر الزمنة

ول سيما زماننا هذا- وأن الجماع والجتهللاد علللى اسللتنادهما
إلى الكتاب والسنة قد

انقطعا ، وأقفلت أبوُابها باعترافا جماهير علماءا السللنة فالليِّ
جميع القطار السلمية .

وأن هللذا هللوُ السللبب فالليِّ تقهقللر الحكوُمللات السلللمية
المتمسكة بالشريعة الدينية ،

واضلللطرار الحكوُملللتين الملللدنيتين الوُحيلللدتين - التركيلللة
والمصرية - إلى استبدال

ًدا ثللم بعللض القللوُانين الفارنجيللة بالشللريعة السلللمية تقليلل
ًعا . تشري



ذلك ظن الذين يجهلوُن أصوُل الشللريعة السلللمية وأسللاس
الشتراع فايها الذين

ل يفرقوُن بيللن الصلللحا الفقهلليِّ والصللطلحا المصللريِ فالليِّ
التشريع فايعميِّ عليهم

الحقيقَة اختلفُا الصطلحا : ذلك بأن اسم الدين والشرع قد
يستعملن استعمال

المترادفا وإن كان بينهما عموُم وخصوُص ، فاإنهم كللثيًرا مللا
يخصوُن الشرع

َكللم بالحكللام القضللائية أو العمليللة دون أصللوُل العقائللد والِح
والداب التيِّ هيِّ قوُاعد

الدين المتعلقة بصلحا المعاش والمعاد ، ولذلك جعلوُا الفقلله
قسمين : عبادات

ومعاملت ، والفقهللاءا يفرقللوُن فايهللا بيللن الديانللة والقضللاءا .
يقوُلوُن : يجوُز هذا قضاءا

َدان بهلا ُيلل ًنا باعتبللار أنهللا  ل ديانة . وتسمى الحكام العملية دي
ًنا ُع إذعا الله تعالى فاتتب

لمره ونهيه . وبهذا العتبار تطلق كلمة ( الشارع ) على الله
تعالى ، وأطلقت على

النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأنه مبلغ الشللرع ومللبينه ، ومللن
العلماءا من قال : إن الله

تعالى أذن له أن يشرع ، والجمهوُر على أنه مبلغ ومبين لمللا
نزل عليه من

الوُحيِّ وأن الوُحيِّ أعم من القرآن .
والتحقيق أن هذا كله خاص بأمر الدين وهوُ ما شرع ليتقرب

به إلى الله تعالى
من العبادات ، وترك الفللوُاحش والمنكللرات ومراعللاة الحللق

والعدل فايِّ المعاملت
ًدا لهللا لحيللاة الخللرة . ومنهللا مللا فالليِّ تزكيللة للنفللس وإعللدا

المعاملت من معنى الدين



كللاحترام أنفللس النللاس وأعراضللهم وأمللوُالهم والنصللح لهللم
وترك الثم والبغيِّ والعدوان

والغش والخيانة وأكل أموُال الناس بالباطللل . وأمللا مللا عللدا
ذلك من نظام الدارة

والقضللاءا والسياسللة والجبايللة وتللدبير الحللرب ممللا ل دخللل
للتعبد والزلفى إلى الله فايِّ

فاروعه إل بعد حسن النية فايه ، فاقد كان الرسوُل صلى الللله
عليه وسلم فايِّ زمنه

ًعا فايه باجتهاده مأموًُرا من الله بمشلاورة الملة فايلله ، مشتر
ول سيما أوليِّ المر من

أفارادها الذين هم محل ثقتهللا فالليِّ مصللالحها العامللة وممثلللوُ
إرادتها من العلماءا والزعماءا

َده إلللى هللؤلءا أنفسللهم ، ّوُض َمن بعلل َف والقوُاد ، وهوُ كذلك ُم
ويخلفه لتمثيل الوُحدة َمن

يختارونه إماًما لهم وخليفة له .
ُهْم ُشوَُرى َأْمُر َو والدليل على هذا من الكتاب قوُله تعالى : { 

ُهْم } ( الشوُرى :  َن ْي ُعللوُا38َب ِطي َأ َو ّلللَه  ُعللوُا ال ِطي َأ  ) وقللوُله : { 
ُكْم } ( النساءا :  ِر ِمن َلْم ِليِّ ا ْو ُأ َو  ) الية ، وقوُله :59الّرُسوَُل 

ْوُ َل َو ِه  ِب ُعوُا  َذا َأ ْوُفِا  ِو الَخ َأ َلْمِن  َأْمٌر ّمَن ا ُهْم  َءا َذا َجا ِإ َو  }
ِذيَن ّللل ِلَمللُه ا َع َل ُهللْم  ْن ِر ِم َلْملل ِللليِّ ا ْو ُأ َلللى  ِإ َو َلللى الّرُسللوُِل  ِإ ُه  ّدو َر

ُهْم } ( النساءا : ْن َنُه ِم ُطوُ ِب َتن َيْس
 ) ومن السنة ما صللح عنلله مللن أن أمتلله ل تجتمللع علللى83

ضللة ، وما كان يجعله
صلى اللله عليله وسلللم موُضلع الشلوُرى مللن أملوُر الحلرب

وغيرها من المصالح الدنيوُية
- وما أذن فايه من الجتهاد والرأيِ عند فاقد النص من الكتاب

وعدم السنة المتبعة ،
والحديث فايه مشهوُر- ومن آثار الخلفاءا الراشدين المهللديين

ما كانوُا يستشيرون فايه



أهل العلم والرأيِ من أمللوُر الدارة والقضللاءا والحللرب أيًضللا
وما وضعوُه من الدواوين

والخراجَ وغير ذلك مما لم يرد به نص فايِّ الكتللاب والسللنة -
ومن أصوُل الفقه حجية

إجماع المة ، واجتهاد الئمة- فاكل هذا مما يسمى فايِّ عرفا
علم الحقوُق والقانوُن

تشريًعا - وهوُ ميدان المجتهدين الوُاسع ، وجرى عليه العمل
فايِّ خير القرون .

ًنا به من الله تعالى وأنلله ًعا مأذو فاثبت بهذا أن للسلم اشترا
ّوُض إلى المة َف ُم

يقره أهل العلم والرأيِ والزعامة فايها بالشوُرى بينهللم . وأن
السلطة فايِّ الحقيقة للمة

فاإذا أمكن استفتاؤها فايِّ أمر وأجمعت عليه فال مندوحة عنه
. وليس للخليفة- دع َمن

دونه ِمن الحكام- أن ينقللض إجماعهللا ول أن يخللالفه ، ول أن
يخالف نوُابها وممثليها

مللن أهللل الحللل والعقللد أيًضللا . واتفللاق هللؤلءا إذا كللانوُا
ًعا عند محصوُرين يسمى إجما

علماءا الصوُل بشرط أن يكوُنوُا من أهل العلللم الجتهللاديِ .
وأما إذا اختلفوُا فاالوُاجب

رد ما تنازعوُا فايلله إلللى الصللليين الساسلليين وهمللا الكتللاب
والسنة والعمل بما يؤيده

الدليل منهما أو من أحدهما ؛ لقوُله تعالى بعد المللر بطاعللة
الله وطاعة الرسوُل

ِه ّللل َلللى ال ِإ ُه  ّدو َفاللُر ٍءا  ِفالليِّ َشلليِّْ ُتْم  ْع َنللاَز َت ِإن  َفالل وأوليِّ المر : { 
ُنوَُن ْؤِم ُت ُتْم  ُكن ِإن  َوالّرُسوُِل 

ِويلً } ( النساءا :  ْأ َت َأْحَسُن  َو ْيٌر  ِلَك َخ َذ ِر  ِم الِخ ْوُ َي ْل َوا ِه  ّل  )59ِبال
أيِ أحسن عاقبة

ومآلً مما عداه ، ومنه العمل برأيِ الكثر فايِّ تشريع قللوُانين
أوروبا ومقلديها ، فاشرعنا



مخالف لها فايِّ هذه المسألة .
ومن وجوُه كوُنه خيًرا من غيره وأحسن عاقبة أن النزاع بين

المة يزول
بتحكيم الكتللاب والسللنة فايلله ، وتطيللب نفللوُس جميللع نللوُاب

المة بما ظهر رجحانه
بالدليل ، ول يبقى للضغان والنزاع مجال بينهم ، وقللد تقللدم

إثبات سلطة المة وتمثيل
أهللل الحللل والعقللد فالليِّ هللذا وذاك ، فايراجللع فايلله تفسللير :

ُعوُا الّرُسوَُل ِطي َأ َو ّلَه  ُعوُا ال ِطي َأ  }
ُكْم } ( النساءا :  ِر ِمن َلْم ِليِّ ا ْو ُأ  ) فايِّ الجزءا الخامس من59َو

تفسير المنار .
الشتراع - أو التشريع أو الستنباط - ضرورة من ضللروريات

الجتماع
البشريِ ، ومللن قوُاعللد الشللرع السلللميِّ أن الضللرورة لهللا

أحكام ، منها : أنها تبيح ما
حّرَمه الله تعالى بإذنه فايِّ قوُله بعد بيان محرمات الطعللام :

ِه } ( النعللام :  ْيلل َل ِإ ُتْم  ِرْر ُط ِإلّ َمللا اْضلل  ) ومنهللا : نفللي119ِّ{ 
الحرجَ والعسر من الدين ، وانتفاؤهما من قسم

المعاملت أولى من انتفائهما من قسم العبادات التيِّ يعقللل
أن يكوُن فايها ضرب من

المشللقة لتربيللة النفللس وتزكيتهللا ؛ إذ ل تكمللل تربيللة بللدون
احتمال مشقة وجهد . ويسهل

هذا الحتمال نيللة القربللة وابتغللاءا المثوُبللة فايلله ، وليللس فالليِّ
المعاملت شيِّءا من معنى

ًفللا ، والغللرض منلله حفللظ النفللس التللدين إل مللا ذكرنللا آن
َدى َت ْع ُي والموُال والعراض أن 

عليها بغيللر حلق ، فاملن للم يردعله علن ذللك خللوُفا عقوُبلة
الحكام فايِّ الدنيا يردعه خوُفا

ًنا به وبما جاءا بلله رسللوُله عذاب الله فايِّ الخرة إن كان مؤم
صلى الله عليه وسلم .



فاتللبين بهللذا أن للشللتراع المللدنيِّ والجنللائيِّ والسياسلليِّ
والعسكريِ دلئل كثيرة ،

منها قوُاعد الضروريات ونفيِّ ومنع الضرر والضرار ، فالوُ لللم
ينص فايِّ القرآن

على أن أموُر المؤمنين العامة شوُرى بينهم ، ولوُ للم يللوُجب
طاعة أوليِّ المر بالتبع

لطاعة الله وطاعة الرسوُل ، ولوُ لم يفللرض علللى المللة رد
هذه الموُر إليهم ويفوُض

إليهم أمر استنباط أحكامها ، ولوُ لللم يقللر النللبيِّ صلللى الللله
ًذا على عليه وسلم معا

الجتهاد والرأيِ فايما يعرض عليلله مللن القضللايا الللتيِّ ل نللص
عليها فايِّ كتاب الله ،

] - لوُ لم يرد هذا كله وملا1ولم تمض فايها سنة من رسوُله [
فايِّ معناه لكفت الضرورة

ّيا للستنباط الذيِ يسلمى فاليِّ علرفا هلذا العصلر أصلً شرع
بالتشريع . ووراءا هذا

وذاك عمل المة فايِّ صلدر السللم وخيلر القلرون وكلذا ملا
بعدها من القرون الوُسطى

التيِّ خرجت فايها الخلفاة الكافالللة للمللوُر العامللة عللن منهللج
ًعا ؛ العلم الستقلليِّ فازال م

لتلزمهما .
الخلفاة مناط الوُحدة ومصدر الشتراع وسلك النظام وكفالة

تنفيذ الحكام ،
وأركانها أهل الحق والعقد رجال الشوُرى ، ورئيسللهم المللام

العظم ، ويشترط
ّبر عنه فايِّ أصللوُلنا َع فايهم كلهم أن يكوُنوُا أهلً للشتراع ، الُم

بالجتهاد والستنباط ،
وقد كللان أول فاسللاد طللرأ علللى نظللام الخلفاللة وصللدع فالليِّ

أركانها جعلها وراثية فايِّ أهل



َئ به المسلموُن عدم وضع ِز الغلب والعصبية ، وأول تقصير ُر
نظام ينضبط به

قيامها بما يجب من أمر المة ، على القوُاعد التيِّ هدى إليها
الكتاب والسنة ، وأول

ّلت الخلفاءا من سيطرة أهل الحل خلل نشأ عن هذا وذاك تف
والعقد الذين يمثلوُن المة

واعتمادهم علللى أهللل عصللبية القللوُة ، الللتيِّ كللان مللن أهللم
إصلحا السلم لموُر البشر

ًعللا بللذلك لصلللحا إزالتهللا ، فاصللار صلللحا المللة وفاسللادها تاب
الخليفة وأعوُانه أهل

عصبيته ، ل لممثليِّ المة ومحل ثقتها من أهل العلم والللرأيِ
فايها ، والغيرة والحدب

عليها .
ثم ترتب على ذلك شللعوُر الخلفللاءا بالسللتغناءا عللن العلللم أو

عدم شعوُرهم
بالحاجة إليه وترك التمتع باللذات اشللتغالً بلله لتحصلليل رتبللة

الجتهاد به ، ورأوا أنه
يمكنهم الستعانة بالعلماءا الللذين يتقلللدون مناصللب الللوُزارة

والقضاءا والفاتاءا وغيرها
من العمال التيِّ يحتاجَ فايها إلى اسللتنباط الحكللام- فاللتركوُا

العلم ثم جهلوُا قيمة
العلمللاءا فاصللاروا يقلللدون الجللاهلين مللن أمثللالهم للعمللال ،

ووجدوا فايهم من يفتيِّ بعدم
اشتراط العلم الستقلليِّ ( الجتهاد ) فالليِّ إمللام المسلللمين

ول فايِّ القاضيِّ لمكان
ًدا ، ثم عم الجهللل استعانتهما بالمفتيِّ الذيِ ل يكوُن إل مجته

فاصاروا يستفتوُن
الجللاهلين ( أيِ غيللر المجتهللدين ) أمثللالهم ، ثللم أذاع هللؤلءا

الجاهلوُن الذين احتكروا



مناصب الدولللة وأموُالهللا أن الجتهللاد قللد أقفللل بللابه وتعللذر
تحصيله ، وأوجبوُا على

أنفسللهم وعلللى المللة تقليللد أفاللراد معينيللن مللن العلمللاءا
والنتساب إليهم ، ثم صاروا

يقلدون كل من ينتميِّ إليهم مع الجمللاع علللى امتنللاع تقليللد
المقلد- فاضاع علم الحكام ،

وفاقدت ملكة الشتراع والسللتنباط بالتدريللج ، واختللل نظللام
المة وانحل أمرها

وتضعضع ملكها ، وقع كل ذلك بترك أصوُل السلم وفاروعلله
والجاهلوُن يحسبوُن

أنه وقع باتباع تعاليمه ! !
] فايِّ كتابه ( جللامع2قال القاضيِّ أبوُ عليِّ محسن التنوُخيِّ [

التوُاريخ ) حدثنيِّ
أبوُ الحسين ابن عباس قال : كان أول ما انحل مللن سياسللة

الملك فايما شاهدنا من أيام
بنيِّ العباس : القضاءا . فاإن ابن الفرات ( الوُزير المشللهوُر )

وضع منه وأدخل فايه
] ل علم لهم ول أبوُة فايهم ، فاما مضت إل3قوًُما بالزمانات [

سنوُات حتى ابتدأت تتضع
ويتقلدها كل من ليس لها بأهلل حللتى بلغلت فالليِّ سللنة نيلف

وثلثين وثلث مائة إلى أن
َة المتقيِّ أبوُ العباس الصفهانيِّ الكاتب ، وكان فايِّ تقلد وزار

غاية سقوُط المروءاة
والرقاعة ( إلى أن قال ) وتل سقوُط الوُزارة اتضاع الخلفاللة

وبلغ صيوُرها إلى ما
نشاهد ، فاانحلت دولة بنيِّ العبللاس بللانحلل القضللاءا ، وكللان

أول ما وضع ابن الفرات
من القضاءا تقليده إياه أبا أميللة الخللوُص الفلنلليِّ البصللريِ .

ّلده ُذكر أنه إنما ق و



لموُعدة وعللدها إيللاه ؛ إذ أوى إليلله واختفللى عنللده فالليِّ أيللام
محنته .

وأقوُل : إن ابللن الفللرات كللان مللن أقللدر الللوُزراءا وأعلمهللم
بشئوُن الملك والسياسة ،

وكان حسن السيرة وإنما جّرأه على مثل هذا جهللل الخليفللة
وانصرافاه إلى اللهوُ

واللعب ثم التلذذ بالسرافا فايِّ اللذات ، فاإنه وليِّ وللله ثلث
عشرة سنة . قال الحافاظ

الذهبيِّ : اختل أمر النظام كثيًرا فايِّ أيللام المقتللدر بصللغره .
يعنيِّ أن الخلل قد طرأ

قبله من أيام المتوُكل بن المعتصللم إذ كللان قللد اشللتد عيللث
الترك الذين استكثر منهم

ّدة الخلفاللة وسللياجها فاكللانوُا هللم الللذين ُع المعتصم وجعلهم 
دكوُا بنيانها وهدموُا أركانها ،

والعلة الولى لهذا كله بدعة ولية العهد التيِّ اسللتدلوُا عليهللا
باستخلفا أبيِّ بكر لعمر

ّقا لكللل خليفللة وإن كللان رضيِّ الله عنهما ، فاجعلتها القوُة ح
ًبا ل يعد من أئمة الحق ، متغل

ولم يراع ما راعاه أبوُ بكر من استشارة أهل الحل والعقللد .
ّينا بطلن هذا فايِّ وقد ب

المسألة التاسعة من هذا البحث .
فاُعلللم بهللذا القللوُل الللوُجيز أن التسللاهل فالليِّ بعللض شللروط

الخلفاة التيِّ عليها
مللدارها - وهلليِّ العلللم السللتقلليِّ والعدالللة والشللوُرى فالليِّ

نصب المام وفايِّ تصرفاه - قد
كان معلوُلً للتغلب وعلة لفقد الشتراع - السللتنباط - الللذيِ

ل يقوُم أمر الدولة ول
ّطِرد ارتقاؤهللا ول حفظهللا بللدونه . فاكللان هللذا علللة لضللعف َي

الدولة ، وكان ضعف الدولة



علة لضعف المة ، إذ صارت تابعة للدولة ل متبوُعللة ، وكللان
ًعا علة فاساد أمرهما م

لتغيللرات كللثيرة فالليِّ الحللوُال الجتماعيللة وشللئوُن المعيشللة
تقتضيِّ أحكاًما شرعية

أخرى غير التيِّ كان المر عليها قبلها ، أو تعوُد المامة الحق
إلى أصلها .

ونحمد الله أن ظهر لركان الدولة التركية التيِّ تنحل منصب
الخلفاة أن الدولة

العثمانية كانت فااسدة وأنها لم تكن بعد دعوُى الخلفاة خيللًرا
من قبلها ، بل لم تلبث

َدّب إليها الخلل والضعف بالتدريللج فالليِّ كللل أمللوُر الللدين أن 
والدنيا حتى صار كثير من

نابتتنا المتفرنجين يصرحوُن بأن السلم هوُ الذيِ جنى عليهللا
وأن حكم الخلفاة هوُ

الفاسد الذيِ ل يمكن صلحا حالها معه ، فاتسنى لنللا أن نللبين
لها وللعالم السلميِّ

ًنا بها أنها لللم تكللن قائمللة علللى أصللوُل الذيِ كان أكثره مفتوُ
الشريعة فايِّ الخلفاة ، وأن

نبين حقيقة الخلفاة وشكل الحكوُمة السللمية الحلق وخطلأ
جمهوُر أعضاءا المجلس

الوُطنيِّ الكبير فايِّ رأيهم وعملهم فايهللا ، ونثبللت بالللدلئل أن
أصوُل الحكوُمة السلمية

أرقى من أصوُل سائر حكوُمات المللم ، بجمعهمللا بيللن دفاللع
المفاسد وحفظ المصالح

المادية ، وبين الحق والعدل والفضائل التيِّ يتهذب بها البشر
وتكمل النسانية ، وأن

ندعوُ هذه المة التركية السلمية إلى إقامة حكوُمة السلللم
كما أمر الله ورسوُله

وخلفللاؤه الراشللدون خيللر أمللة أخرجللت للنللاس ولللوُ كللره
َلَك َه ِلَك َمْن  ْه َي ّل المتفرنجوُن { 



ِليللٌم } َع ٌع  َلَسللِمي ّلللَه  ِإّن ال َو ٍة  َنلل ّي َب َعللْن  َيى َمْن َحيِّّ  َيْح َو ٍة  َن ّي َب َعْن 
 ) .42( النفال : 
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وضع السلم قوُاعد عامة لنوُاع المعللاملت الدنيوُيللة راعللى
فايها هداية الدين

وتقييللد حكللوُمته بللالتزام الفضللائل واجتنللاب الرذائللل ، فالللم
يجعل ما فاوُض إلى أوليِّ

ًقللا مللن كللل قيللد لئل المر مللن السللتنباط - الشلتراع - مطل
يجنوُا على آداب المة خطأ

ًا للهوُى إذا غلب عليهم الفساد ، فاحرم فايِّ الجتهاد ، أو اتباع
ًيا الربا الذيِ كان فااش

فايِّ الجاهلية ؛ لما فايلله مللن القسللوُة والبخللل والطمللع الللذيِ
يحمل على استغلل ضرورة

المحتاجَ ، كما حرم الغش والخيانة ، وجعل المة متكافالة بما
أوجب من النفقة على

القريب والزكللاة لزالللة ضللرورة الفقيللر والمسللكين ، ولغيللر
ذلك من المصالح العامة ،

وجعل لكل امرأة كافالً يقوُم بأمرها من زوجَ أو قريللب ؛ وإل
فاالمام العظم أو نائبه ؛

لئل تضطر إلى ما يشللق عليهللا القيللام بلله مللن الكسللب مللع
قيامها بوُظائفها الخاصة بها

مللن الحمللل والوُضللع والرضللاعة وتربيللة الطفللال - فايكللوُن
اضطرارها إلى الحياة

ًبا لقلة النسل ولغير ذلك من المفاسد . الستقللية سب
وقد كللان مللن تللأثير ضللعف الللدين فالليِّ الشللعوُب السلللمية

وحكوُماتها أن ترك كل
منهما مراعاة ما يجب عليه من تلك القوُاعد والتزام أحكامها

، فاترتب على ذلك احتياجَ



كل منهما إلى ارتكاب بعض المحظوُرات كالربا إما اضطراًرا
وإما اختياًرا ترجح

ًنا ظاهًرا . فايه المصلحة على المفسدة رجحا
هذا الحتياجَ الذيِ يدفاع صاحبه إلللى ارتكللاب المحللرم إذا لللم

يجد له مخرًجا ل
يعرض فايِّ القراض كما يعرض فالليِّ القللتراض ، فاكللان مللن

أثره أن المسلمين لم
يجدوا من يقرضهم إل من غيرهم ، إما من أهل ذمتهللم وإمللا

من الجانب عنهم ،
كالمعاهدين الذين يكوُنوُن فايِّ بعض الحيان حربييلن ، وهللذه

مفسدة أخرى ، هيِّ
ذهاب ثللروة المسلللمين إلللى غيرهللم ، وناهيللك بللذهابها إلللى

أعدائهم ، وحاجتهم إليهم فايِّ
أهم مصالحهم .

ثم إن توُسع الفقهاءا فايِّ مسائل الربا وإدخالهم فايهللا مللا لللم
ًا فايِّ عصر يكن معروفا

الللوُحيِّ- وتضللييق أكللثرهم فالليِّ أحكللام العقللوُد الماليللة-
واستحداث المم التيِّ يتعاملوُن

معها لنوُاع كثيرة مللن العقللوُد والمعللاملت- وترقلليِّ العلللوُم
القتصادية والعمال

المالية إلى درجة قضت بتفوُق متبعيِّ قوُاعدها ونظمها على
غيرهم فايِّ الثروة والقوُة

ًعللا ًعا فايِّ صدور المسلمين ورافا والسيادة- كل أولئك كان دافا
لغيرهم عليهم حتى فايِّ

ديللارهم ، بللل هللوُ أظهللر العلللل لسلللب ُجللّل ملكهللم منهللم ،
والسيطرة عليهم فايما بقيِّ لهم

شيِّءا من السيادة فايه ، ولعتقاد أكثر الذين يعرفالوُن أحلوُال
هذه المة العزيزة فايِّ

علوُمها وأعمالها ويجهلوُن أصوُل السلم- أن السلم نفسلله
علة ضعف المسلمين



بمللا فالليِّ شللرعه مللن الجمللوُد علللى أحكللام عتيقللة ماليللة
واجتماعية توُجب فاقر ملتزميها ،

وكل ما يجللره الفقللر فالليِّ المللم مللن الللذل والضللعف وفاقللد
الملك .

ِلمللا طللرأ علللى كللثير مللن بدأت بضرب المسألة المالية مثلً 
البلد السلمية من

تأثير ترك العمل بأحكام الشريعة الغراءا ، إذ كان المال قوُام
حياة المم والدول فايِّ

كل زمان ، وصار له من الشأن فايِّ هذا الزمان مللا لللم يكللن
له من قبل ول سيما

عصر النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذيِ كانت فايه المة قليلة
الحاجات ، وغير

مرتبطة فايِّ حياتهللا بمعللاملت المللم الخللرى ، ولكللن عللالم
الغيب والشهادة العزيز

َءا َها ُتوُا الّسللَف ْؤ ُت َولَ  الحكيم قد أنزل فايِّ ذلك العصر قوُله : { 
ّلُه َعَل ال ِتيِّ َج َل ُكُم ا َل َوُا َأْم

ًا } ( النساءا :  َيام ِق ُكْم   ) فاأرشدنا به إلى مكانة المال مللن5َل
حياة المم ونظام أمرها

وكوُنها ل تقوُم إل به ، وحثنلا عللى المحافاظلة عليله ، وعللدم
تمكين السفهاءا من

التصرفا فايما هوُ ملك لهم منه ، كما أمرنا فالليِّ آيللات أخللرى
بالقتصاد ونهانا عن

السرافا والتبذير ، وذمه كما ذم القمار غوُل الثروة بما أفااد
تحريمها وتحريم القمار

بأنوُاعه فايِّ الدين ؛ فاهل يمكن أن يقال : إن مقتضللى شللرع
هذا الدين أن يكوُن أهله

فاقراءا ؟ وأن يكوُن ما به قيام معاشهم وعزة أمتهم ودولتهم
فايِّ أيديِ الطامعين فايهم

ًفللا لهللديِ هللذا الللدين من المم الخرى ؟ وإذا كان هللذا مخال
فاما بال المشتغلين بعلم



الشرع فايه أجهل أهل بلدهم بالفنوُن الماليللة ، وبمللا يرتبللط
بها من الموُر السياسية ،

ول يجعلوُن هذه الفنوُن عما يتدارسوُنه فايِّ مدارسهم الدينية
؟ ! السبب لهذا أنه ليس لهم

حكوُمللة إسلللمية تطلبلله منهللم لتكللوُن أحكامهللا وميزانيتهللا
موُافاقة لحكم الشرع .

وأضللرب لهللم مثلً آخللر : ميللل بعللض المسلللمين فالليِّ مصللر
والترك إلى التعاليم

الشتراكية بل قيامهم بتللأليف الحللزاب لهللا والللدعوُة إليهللا ،
ًنا وسوُاءا كان ذلك افاتتا

بتقليللد الفرنجللة أو شللعوًُرا بمللا يشللعر بله الشللتراكيوُن فالليِّ
أوروبا من تأثير أثرة أرباب

الموُال على العمال وغيرهللم مللن أهللل الملق- فالللوُ كللانت
الشريعة السلمية نافاذة

الحكام ، والهداية التيِّ يتبعها الخللوُاص والعللوُام ، لمللا شللعر
بالحاجة إلى التعاليم

الشتراكية أحد من أهلها ، بل لرأى الشللتراكيوُن مللن المللم
الخرى أنه يجب حل

ًبا لهتداءا كثير منهللم المسألة الجتماعية بها ، ولكان ذلك سب
إلى السلم ودعوُتهم

إليه .
وما ليِّ ل أذكر من المثل فالليِّ هللذا المقللام دعللوُة كللثير مللن

النساءا والرجال فايِّ
مثل هذه البلد إلى تربية المرأة تربية استقللية تسللاويِ بهللا

الرجل فايِّ كل شيِّءا
ّيًمللا عليهلا فالليِّ شلليِّءا . سللبق السللم جميللع َق حتى ل يكوُن 

الملل إلى المساواة بين
الرجال والنساءا فايِّ الشئوُن الزوجية إل هذه الدرجة ، بقوُله

ِذيِ ّل ْثُل ا ُهّن ِم َل َو تعالى : { 



َدَرَجٌة } ( البقرة :  ِهّن  ْي َل َع ِللّرَجاِل  َو ْعُروفِا  ْلَم ِبا ِهّن  ْي َل  )228َع
وهيِّ الرياسة التيِّ

َفاّضللَل ِبَمللا  ِءا  ّنَسللا َلللى ال َع ّوُاُمللوَُن  َق َنها فايِّ قوُله : { الّرَجاُل  ّي ب
ْعٍض َب َلى  َع ُهْم  ْعَض َب ّلُه  ال

ِهْم } ( النسللاءا :  ِل َوُا َأْملل ُقللوُا ِمللْن  َف َأن ِبَما   ) فاجعللل سللببها34َو
تفضيلهم عليهن بالقوُة على

الكسب والحماية والدفااع ، وما فارض لهن عليهم من المهللر
والنفقة .

أفارأيللت لللوُ أن أفاللراد المسلللمين وحكللامهم أقللاموُا هللذه
الشريعة ، فاساوى الرجال

النساءا بأنفسهم فايِّ كل شيِّءا ما عللدا رياسللة المنللزل وكللذا
الرياسة العامة كالمامة العظمى

وإمامة الصلة ، وكّرَموُهن كما أوصاهن الرسوُل صلللى الللله
عليه وسلم - أكانت النساءا

تشعر بالحاجة إلى إعداد أنفسهن للكسب وغيره من أعمللال
الرجال الشاقة ؟ أم يفضلن

أن يعشن فايِّ هناءا وراحة يتمتعن من كسب الرجال فايِّ ظل
كفايتهم ، وكفالة الشريعة

التيِّ تنفذها حكوُمتهم بما ل يتمتع به الرجال أنفسهم ؟ فاللإن
المرأة تأكل من كسب الرجل

ما يأكل وهيِّ المدبرة لمر مأكله ، ولكنها تفضله بمللا تلبللس
من الحلل وما تتزين به من

الحليِّ ، فاإن كان ثم غبن فاالرجل هوُ المغبوُن .
وجملللة القللوُل فالليِّ هللذا المقللال : أن تللرك العمللل والحكللم

بالشريعة فايِّ بعض
ْفِضيِّ إلى ترك بعًضا آخر منها أو يفضيِّ إلى جعله ُي المسائل 

متعذًرا ؛ إذ يصير مفسدة
بعد أن كان فايِّ الصل عيللن المصلللحة ، ثللم يللؤثر ذلللك فالليِّ

أفاكار المة وأخلقها



وعاداتهلللا ، حلللتى تنقللللب بتغييلللر عظيلللم فاللليِّ مقوُماتهلللا
ومشخصاتها . فاالشر والخير

والباطل والحق كل منهما يقوُيِ جنسه ويؤيده ، وقللد فاقللدت
المة السلمية ما يصوُنها

مللن ذلللك التللدهوُر والهللوُيِّ ، وينصللب لهللا معللارجَ الرقلليِّ ،
ويستنبط لها من الحكام فايِّ

ّيا على قوُاعد الشللريعة الهاديللة كل زمن ما يليق بحالها ، مبن
لهم إلى كمالها .

ُأذن بلله لوللليِّ المللر ذلك بأن الستنباط ( الشللتراع ) الللذيِ 
َد ِق ُفا من المسلمين قد 

ِد جماعتهم وزوال المامللة الحللق المنفللذة لسللتنباطهم ، ْق بَف
كما علم ذلك من المسائل

 من هللذا البحللث ، ومللن بقلليِّ يشللتغل بعلللم17 و5 و4 و3
الحكام الشرعية

ُألفت السلمية فاقصارى أمر جمهوُرهم مدارسة الكتب التيِّ 
للزمنة الماضية التيِّ

كانت دار السلم فايها ذات استقلل ومنعة وبيللت مللال غنلليِّ
كافٍا لكفالة المعوُزين

والغللارمين وغيللر ذلللك مللن النفقللات الشللرعية - فاهللؤلءا ل
يستطيعوُن أن يفتوُا بما

يخللرجَ عللن قوُاعللد مصللنفيِّ تلللك الكتللب لتلللك الزمنللة
ولحكوُماتها ، التيِّ كانت تلتزم

العمل بها ، بل قرروا فايما وضعوُه مللن الشللروط للفاتللاءا أن
يلتزموُا فاروع كتب معينة

ل يتعدونها ؛ لن تعديها ضرب من الجتهاد ولوُ فايِّ المذهب ،
وقد قرروا منعه

كالجتهاد المطلق .
ُيْرَجلى ملن توُسلعتهم عللى الحكوُملة الللتيِّ تريللد ومنتهى ما 

العمل بأحكام الشريعة



أن يستخرجوُا لها بعض الفللروع الموُافاقللة للمصلللحة العامللة
فايِّ هذا الزمان من كتب

المللذاهب المعتمللدة . فاللإن الللذين حرمللوُا عليهللم الجتهللاد
والستنباط من أصوُل الشريعة

والقتباس مللن مصللباحها مباشللرة قللد أوجبللوُا عليهللم تقليللد
مذاهب معينة كما قال صاحب

جوُهرة التوُحيد :
* فاوُاجب تقليد حبر منهم *

يعنيِّ الئمة المشهوُرين فايِّ الفقه . فااعتمللدوا هللذا التحريللم
والتحليل ممن ليس

ِلم بأهله . وإنما أباحوُا تقليد غير الربعة من المجتهللدين للعللا
بذلك فايِّ خاصة نفسه ،

دون الفاتاءا به لغيره ، كما قال بعضهم .
 فايِّ غير إفاتاءا وفايِّ هذا سعة...وجائز تقليد غير الربعة 

مثال هذه التوُسعة فالليِّ أصللوُل المعللاملت أن القاعللدة عنللد
أكثر الفقهاءا

المشهوُرين أن الصل فايِّ العقوُد البطلن ، فال يصح منها إل
ما دل الشرع على

صحته ، وذهب آخرون إلى أن الصل فايها الصللحة إل مللا دل
الكتاب أو السنة على

بطلنه ؛ لقوُله تعالى فايِّ أول سللوُرة المائللدة وهلليِّ آخللر مللا
َها ّي أ

َ َيا  نزل من السوُر : { 
ِد } ( المائللدة :  ُقوُ ُع ْل ِبللا ُفاللوُا  ْو َأ ُنللوُا  ِذيَن آَم ّللل  ) والعقللوُد مللا1ا

يتعاقد الناس عليه ، فاهذا
المذهب أقوُى دليلً ، وأقوُم قيلً ، وأهدى سبيلً ، بما فايه من

التوُسعة على الناس
وهوُ الذيِ رَّجحه المحققوُن من الحنابلة .

ألم تللر أنلله لمللا شللاءات الحكوُمتللان العثمانيللة والمصللرية أن
تخرجا من مذهب



الحنفية فايِّ بعض أحكام النكاحا والطلق وفاسللخ النكللاحا فالليِّ
بعض الحوُال وتأخذا فايها

ُهَما شيوُخ الفقه ووضللعوُا ّبا َل بما تقرر فايِّ المذاهب الخرى - 
لهما قوُانين فايِّ هذه

البوُاب مقتبًسا بعضها من المذاهب الثلثة الخرى ؟ ولعلهما
لوُ شاءاتا الخذ فايِّ

بعللض الحكللام بللأقوُال غيللر علمللاءا المللذاهب الربعللة مللن
الصحابة والتابعين وأئمة

َتاتهما ، فاإن الجموُد على مذهب معين لللم َوُا العترة لما أبوُا ُم
ًقا لرغبة يكن إل تحقي

المراءا والسلطين ، والسترزاق من الوقللافا الللتيِّ زمامهللا
بأيديهم ، فاالذنب فايه

مشترك بينهم وبين الفقهاءا الذين رأوا فايه منفعة لهم . وأمللا
الذيِ ل يجرؤ عليه هؤلءا

المتفقهللة فاهللوُ السللتنباط مللن الكتللاب والسللنة وقوُاعللدهما
العامة ، ككوُن الضروريات

تبيللح المحظللوُرات ، وكللوُن مللا حللرم لسللد الذريعللة يبللاحا
للمصلحة الراجحة . وإن نص

أئمتهلم عللى هلذه القوُاعللد ؛ لن هللذا عنللدهم مللن الجتهللاد
الممنوُع .

والحللق أن العلللم السللتقلليِّ ( الجتهللاد ) لللم ينقطللع ولللن
ينقطع من هذه المة

المحمدية ، وإل لبطلت حجة الله علللى الخلللق بفقللد حملتهللا
والدعاة إليها والذابين عنها ؛

ِلما صح من خبر المعصوُم من عدم اجتماعها على ضللللة ، و
ومن أنه ل يزال فايها

طائفة ظاهرين على الحق حتى يأتيِّ أمر الله ، ولكلن هلؤلءا
العلماءا المستقلين كانوُا

ينتسبوُن فايِّ كل عصر من أعصار غلبة الجهل إلى المللذاهب
التيِّ نشأوا عليها قبل



ًقللا الجتهاد لسببين : ( أحدهما ) أنهللم لللم يكوُنللوُا يجللدون رز
يتمكنوُن به من النقطاع

للعلللم إل مللن الوقللافا المحبوُسللة علللى المشللتغلين بهللذه
المذاهب فايضطرون إلى تدريس

كتبها والتصنيف فايها ؛ ليحل لهم الكل مما وقف على أهلها .
( وثانيهما ) أن

ًبا الملوُك والحكام وأعوُانهم من المقلدين كانوُا وما زالوُا حر
للعلم الجتهاديِ الذيِ

يفتضحوُن به ، ويظهر جهلهم وضللهم بظهوُره ، فاإذا وجدت
حكوُمة إسلمية

جريئة كالحكوُمة التركية الحاضرة تحيلليِّ العلللم الجتهللاديِ -
ًدا فاإنها تجد منذ الن سدا

من عوُز لما تحتاجَ إليه من الحكام وللتعليللم فالليِّ المدرسللة
الجتهادية التيِّ اقترحنا

 ) على أن مقلدة المذاهب ل26إنشاءاها فايِّ المسألة ( رقم 
تكاد تطلب الحكوُمة منهم

ًئا إل وتجد فايهللم مللن يفتيهللا ولللوُ بالتأويللل والخللروجَ عللن شي
صحيح المذهب .

ًذا ل يمكن خللروجَ الملة السلللمية ملن جحللر الضلب اللذيِ إ
دخلت فايه إل

باجتهللاد ووجللوُد المجتهللدين ومللا يلزملله مللن وجللوُد الجمللاع
الصوُليِّ الذيِ هوُ إحدى

الحجج عند الجمهللوُر ، وإن شللئت قلللت هللوُ ركللن الشللتراع
الركين الذيِ ل يمكن أن

ترتقيِّ أمة ول ينتظم أمر حكوُمة بدونه كمللا قلنللا فالليِّ صللدر
هذه المسألة ، بل وجوُد

المامة الحق يتوُقف على هذا الجتهاد كما علم ممللا تقللدم .
وأن اجتماع المجتهدين فايِّ

هذا العصر ممهد السبيل موُطأ الكنللافا لمكللان العلللم بهللم
ودعوُتهم إلى الجتماع فايِّ



مكان واحد أو عرض المسائل عليهم أينما وجدوا ، وهللذا لللم
ًنا فايِّ عصر يكن ممك

أبيِّ حنيفة والشافاعيِّ وأحمد وَمن بعدهم ولللذلك قللال بعللض
المحققين : إن العلم

ُوجد - غير ممكن . بالجماع - إن 
* * *

 تأثير المامة فايِّ إصلحا العالم السلميِّ-32
العالم السلميِّ فايِّ غمللة مللن أمللر دينلله وأحكللام شللريعته ،

تتنازعه أهوُاءا حكامه
المختلفللليِّ الديلللان والملللآرب ، وآراءا علملللائه ومرشلللديه

المختلفيِّ المذاهب والمشارب ،
ومساورة أعدائه فايِّ دينه ودنيللاه ، وليللس للله مصللدر هدايللة

عامة متفق عليه فايرجع
َهللّب أهللل ِلح  إليه فايمللا عملليِّ عليلله ، وكلمللا ظهللر فايلله ُمْصلل

الهوُاءا المفسدون يصدون
عنه ، ويطعنوُن فالليِّ دينلله وعلملله ، ول علجَ لهللذه المفاسللد

والضللت إل إحياءا
منصب المامة ، وإقامة المللام الحللق المسللتجمع للشللروط

الشرعية ، الذيِ يقوُم مع
أهل الحل والعقد بأعباءا الخلفاة النبوُية ، فاإنه هوُ الذيِ يذعن

كل مسلم لوُجوُب
طللاعته فايمللا يصللدر عنلله مللن أمللوُر الصلللحا العامللة بقللدر

الستطاعة ، ويرجح إرشاده
على إرشاد غيره فايِّ الموُر الخاصة ؛ إذ يكللوُن أجللدر ببيانهللا

بالحجة الوُاضحة ، فاإذا
لم تكن المامة كللذلك كللان حكللم الشللرع فايهللا أنهللا سلللطة

ّلب ، ول تجب طاعة َغ َت
ًعا ولوُ فايما وافاق الشرع إل على َمن هوُ متغلب المتغلب شر

عليهم ، فاقد كان



ًعا السلطان عبد الحميد يدعيِّ الخلفاة ؛ ولما لم يكن مستجم
لشروطها ول قائًما

بوُاجباتها لم يكن مسلموُ الفاغان و اليمللن و نجللد و المغللرب
القصى يؤمنوُن بصحة

خلفاتلله ، ول يعتقللدون وجللوُب طللاعته ، فايجعلللوُا حكوُمللاتهم
تابعة لدولته . بل لم يكن

أهللل مصللر الللذين كللانوُا تحللت سلليادته السياسللية معللترفاين
بخلفاته يقبلوُن أن يكوُن له

ّيا عليهللم أمللر ول نهلليِّ ، وإنمللا كللان اعللترافاهم أمللًرا صللوُر
ّيا ، يتوُكأون عليه فايِّ معنوُ

مقاومة السيطرة البريطانية عليهم ، كما هللوُ شللأنهم وشللأن
أمثالهم فايِّ العترافا

ّنللاه فالليِّ ّي بالخلفاة السمية الحديثللة فالليِّ السللتانة علللى مللا ب
موُضعه من هذا البحث ،

وهللذه الخلفاللة الحديثللة ل تبلللغ درجللة التغلللب فاللإن الللذين
ابتدعوُها لم يجعلوُها ذات أمر

ول نهيِّ فايِّ حكوُمتهم .
َذ ما اقترحناه وبينا طريقه من إقامة المامة الحق ّف ُن وأما إذا 

، ولوُ فايِّ بقعة
صغيرة من الرض ، فاإن جميللع العللالم السلللميِّ يللذعن لهللا

ّيا منشؤه العقيدة ًنا نفس إذعا
ً الدينيللة ، ول تجللد حكوُمللة مللن الحكوُملات السللمية مجللال

للطعن فايها ، ول يكوُن
َنعين للجانب سبيل لنكارها ، وحينئذ يسعى لحد من المصط

كل شعب إسلميِّ
للعتصام بهللا ، فاالشللعب الللذيِ ل يسللتطيع أن يتبللع حكوُمللة

المام الحق لقهر دولة قوُية
له يجتهد ويتحرى أن يتبللع جماعللة المسلللمين وإمللامهم كمللا

أمره الله ورسوُله فايما ل



سيطرة لحكوُمته عليه فايه من نظام التربية الدينية والتعليللم
السلميِّ والحكام

الشخصية ، بل قد تضطر كل حكوُمة مسيطرة علللى شللعب
إسلميِّ أو تستميله بقدر

ما ترى فايه من الوُحللدة والللرأيِ العللالم بمللوُادة خليفللة نللبيه
والسماحا له بأن يتلقى

الرشاد الدينيِّ من ِقبله كما هوُ شأن الكاثوُليك مع البابا .
ولعل هذا بعض ما يقصد إليه الترك من إيجاد خليفة روحانيِّ

كالبابا
والبطاركة عند النصارى ، ولكن المسألة دينية شرعية يجللب

فايها التباع ، ول يمكن
أن تنجح بالموُاضعة والبتداع ، وإن كان يللوُد ذلللك الكللثيرون

ممن يقدموُن السياسة
على الدين ، وقد جهل هذا بعللض الللذين أظهللروا استحسللان

عمل الترك ، وتجاهله
بعض آخر أو غفل عنه ، وظن كللل منهللم أن هللذا كللافٍا فالليِّ

حصوُل ما يرغبوُن فايه
من نكاية أعداءا السلم وغيظهم ، وشد أزر الشعب الللتركيِّ

ومؤازرته عليهم ، وذلك
ظللن الجللاهلين بشللئوُن العللالم وسياسللة الللدول ودرجللة

اختبارها ، كما نبينه فايِّ المسألة
التالية .

لعلنا من أدرى الناس بما يترتب علللى إقامللة المامللة الحللق
من الصلحا فايِّ

العالم السلميِّ بما لنا من الختبار ، وكثرة ما يرد علينا مللن
الرسائل والمسائل من

القطار ، ومن أحدثها سؤال ورد من قطر إسلميِّ عن أقللل
ما يكوُن به النسان

الجاهللل العجملليِّ مسلللًما ؛ لن أهللله أجهللل وأضللل مللن
مسلميِّ ( بنكوُك - سيام ) الذيِ



وصف لنا سوُءا حالهم من سألنا عن صحة إسلمهم ونشرناه
فايِّ المنار من قبل . وقد

بقيِّ عند كل منهمللا بقيللة ممللن يللدعيِّ العلللم يحفظلوُن ملن
مذهب المام الشافاعيِّ ( رضيِّ

ّتموُن علللى النللاس العمللل بهللا ُيح الله عنه ) أحكاًما اجتهادية 
فايِّ صلة الجمعة وغيرها

فاأدى ذلك إلى ترك صلة الجمعة فاترك صلللة الجماعللة مللن
بعضهم ، بل إلى ترك

الصلة ممن يعسر عليهللم حفللظ الفاتحللة وتجوُيللدها بللإخراجَ
الحروفا من مخارجها

ّيللاَك ِإ َو ُد  ُبلل ْع َن ّيللاَك  ِإ وتشديد المشدد منها ول سيما الياءا فايِّ { 
ِعيُن } ( الفاتحة :  َت  )5َنْس

ّدد فايها مبطل للصلة عند الشافاعية . فاإن تخفيف المش
ومن أحدثها سؤال بعض أهل العلم فايِّ جللاوه عللن حكللم مللا

جروا عليه بأمر
حكامهم المسلللمين مللن إلللزام كللل مللن يللتزوجَ بللأن يطلللق

المرأة التيِّ يعقد عليها عقب
ًقا على التقصير فايِّ النفقلة عليهلا أو ضلربها العقد طلًقا معل

أو على الغيبة عنها
وتركها بغير نفقة بالصفة التيِّ يللرى القللارئ بيانهللا فالليِّ بللاب

الفتوُى من المنار .
إن كثيًرا من أهل العلم الساعين لصلحا حال المسلمين فايِّ

القطار المختلفة
يعملوُن بملا ننشلر فاليِّ المنللار مللن الحقللائق الدينيلة بالدللة

التفصيلية ، ويسألنا بعضهم
عما يعرض عليه مما لم ير حكمه فايه ، ويجد هؤلءا وأمثالهم

معارضين فايِّ بعض
البلد من مقلدة بعض المذاهب لما يخالف مذهبهم ، ولكنهم

ل يعنوُن بنشر مذاهبهم



وحمل الناس عليها ، بل يتركوُنهم فاوُضى فالليِّ أمللر دينهللم ل
يبالوُن بتركهم للفرائض

ول باقترافاهم لكبائر المعاصيِّ ، وإنما يهتموُن بمعارضة بعض
المسائل التيِّ تخالف

ًغا مقيًمللا مذهبهم كصلة الجمعة بما دون أربعين رجلً حّرا بال
فايِّ داخل سوُر البلد ل

يظعللن عنهللا ، وإن أدت هللذه المعارضللة إلللى تللرك الجمعللة
ألبتة ، فاإذا صار للمسلمين

إمللام وجماعللة مللن أهللل العلللم الجتهللاديِ والعدالللة يسللتمد
منهما دعاة الصلحا العلم

والرشاد ، فاإنه ل يلبث أن يعم ذلك مسلميِّ جميع البلد .
ًبا وقد سبق لنا أن اقترحنا فايِّ المجلد الول من المنار ضللرو

من الصلحا على
مقام الخلفاة السلمية الرسميِّ - وإن كانت خلفاللة تغلللب -

لن بلدنا كانت خاضعة
لحكمه ، ونوُد أن يقوُم بللالحق بقللدر طللاقته ، فاكللان جزاؤنللا

على مثل هذا القتراحا منع
المنار أن يدخل البلد العثمانية ، وإيذاءا أهلنللا وأصللدقائنا فالليِّ

الديار السوُرية .
ول غللرو فاللذلك الخليفللة نفسلله كللان جللاهلً بأصللوُل الللدين

وفاروعه وبما يصلح به
حلال المسللمين ويفسلد ، وأعلوُانه جهلءا وأصلحاب أهلوُاءا ،

فاهم ل يبلغوُنه أمثال تلك
القتراحات ، وإذا ذكروها له شوُهوُها ، وجعلوُا حقهللا بللاطلً ،

ًدا ، وصلحها فاسا
وهوُ يصدقهم ، ول يطمئللن لخللبر غيرهللم ، وفااقللد الشلليِّءا ل

يعطيه .
وجملللة القللوُل أن الجهللل الغللالب علللى أكللثر المسلللمين

والتعصب المذهبيِّ المفّرق



للكلمة بين المتعلمين للدين منهم - ل يمكن تلفايِّ ضللررهما
فايِّ زمن قصير إل بإقامة

خلفاة النبوُة على وجهها الذيِ ل يسهل على أحللد أن يمللاريِ
ًءا ظاهًرا ، فايه مرا

ويكفلليِّ أن يعتقللد صللحتها السللوُاد العظللم مللن المسلللمين
لموُافاقتها لمذاهبهم وهم

المنتموُن إلى مذاهب أهل السللنة ، والزيديللة مللن الشلليعة ،
والباضية من بقايا الخوُارجَ ،

وهؤلءا إذا كانوُا ل يشترطوُن فالليِّ المللام مللا يشللترطه أهللل
السنة والزيدية من

النسللب فاهللم ل يشللترطوُن عللدمه ، ومللا لنللا ل نتحللرى فايلله
المذهب الذيِ يستلزم غيره

كاستلزام مذهب الزيدية لمذهب السللنة والخللوُارجَ اسللتلزام
الخص للعم والمقيد

للمطلق ؟
إن هذا لهوُ القوُل الحق الذيِ تقللوُم بلله المصلللحة السلللمية

العامة وما عداه مما
يقبله أتباع كل ناعق بباعث السياسللة الحاضللرة فاهللوُ غثللاءا ،

وسيذهب جفاءا ، ومنه
ُيعلم أن ما قررته حكوُمة أنقرة باطل فالليِّ نفسلله ، ول يفيللد

العالم السلميِّ أقل فاائدة ،
ًبا منذ الن لشقاق فايِّ الشللعب الللتركيِّ الللذيِ بل قد كان سب

يرجح جمهوُره الهداية
السلمية على نظريات القوُانين والتقاليللد الفارنجيللة ، فاللإن

فايِّ مجلس الجمعية
ًبا كبيًرا يرى أن المصلحة تقضلليِّ بوُضللع الخليفللة الوُطنية حز

فايِّ الموُضع الذيِ
وضعته فايه الشريعة بأن يكوُن هوُ رئيللس الحكوُمللة والمنفللذ

للحكام . نعم إن حزب



الغازيِ مصطفى كمال باشا الُمِصّر على رفاللض كللل سلللطة
شخصية فايِّ الحكوُمة

التركيللة العليللا سللوُاءا كللانت باسللم الخلفاللة أو غيرهللا - هللوُ
صاحب القلب فايِّ المجلس

الحاضر ، ولكن سبب ذلك تأثير هذا الرجل وحزبه مللن قللوُاد
الجيش فايِّ النفس مما

لهم من المنة فايِّ إنقاذ الدولللة مللن الخطللر - ل أن هللذا هللوُ
رأيِ المة التركية ، ولوُ

ُتفتيت المة استفتاءا حّرا لخللالفت هللذا الحللزب فالليِّ هللذه اس
المسألة . هذا هوُ الحق .

وسيعلم العالم السلميِّ أننا قد قمنا بهللذا البيللان بمللا أمرنللا
الله تعالى به من

التوُاصيِّ بالحق والتوُاصيِّ بالصبر ، بالنصلليحة لللله ولرسللوُله
ولئمة المسلمين

وعامتهم ، فايرجع إلى رأينا من يخالفه اليوُم كما رجعوُا إلللى
رأينا فايِّ السلطان عبد

الحميد ثم فايِّ جمعية التحاد والترقيِّ ، والعاقبة للمتقين .
((يتبع بمقال تاٍل))

 
الخلفاة السلمية

 )5( 

 كراهية غير المسلمين لحكوُمة الخلفاة :-33
قد يقوُل قائل : إن غيللر المسلللمين فالليِّ البلد الللتيِّ توُصللف

بالسلمية ( نسبة
للسللوُاد العظللم مللن أهلهللا ) يكرهللوُن أن تؤسللس حكوُمللة

الخلفاة فايها ، ول سيما
النصللارى الللذين يللرون أن ضللعف النفللوُذ والتشللريع والداب

والتقاليد السلمية فايِّ كل
بلد إسلميِّ إنما يكوُن بقوُة نفوُذ الفارنج وتشريعهم وآدابهللم

وتقاليدهم - وكذا لغاتهم -



وبللذلك تكللوُن مقوُمللات المللة ومشخصللاتها أقللرب إلللى
النصرانية منها إلى السلم ، ومن

لم يؤمن بالعقيدة النصرانية والوُصايا النجيلية بمحبة العداءا
وكراهية الغنى وإدارة

الخد اليسر لمن يضربه على خده اليمللن - فاللإنه قللد يكللوُن
ًكا بالنصرانية أشد استمسا

ًنللا ، الجتماعية السياسية أقللوُى مللن المللؤمنين بالنجيللل إيما
ّوَرة فاتلك النصرانية الُمَز

التيِّ تنسب إليها المدنية المادية الوربية هلليِّ مثللار التعصللب
والكراهة لكل ما هوُ

إسلميِّ ، ل نصرانية النجيللل الزاهللدة المتوُاضللعة الخاشللعة
ذات اليثار الذيِ يسموُنه

( إنكار الذات ) .
ِنَجة المسلمين يكرهللوُن الحكوُمللة َفْر َت وإذا كان أمثالهم من ُم

الدينية ويعارضوُن
فالليِّ إحيللاءا منصللب الخلفاللة ، أفال يكللوُن متفرنجللة النصللارى

أولى ؟ وإذا كان المر
كذلك فاكيف نعوُد إلى تجديد حكوُمة دينية يكرههللا كللثير مللن

رعاياها وينفرون منها ؟
الجوُاب عن هذا يحتاجَ إلللى تفصلليل نكتفلليِّ بالضللروريِ منلله

فانقوُل : إذا صح
ُذكللر مللن أهللل الللوُطن بمقتضللى العاطفللة ْعَزى إلى من  ُي ما 

وتأثير التربية فاإن َمن
يمحص الحقيقة وينظر إليها بعين المصلحة سوُاءا كللان منهللم

أو من غيرهم فاإنهم
يحكموُن فايها حكًما آخر .

إن حكوُمة الخلفاة إسلمية مدنية قائمة على أسللاس العللدل
والمساواة إل أن

لغير المسلمين فايها من الحرية الشخصللية مللا ليللس للمرتللد
والمنافاق من المسلمين ،



فاهؤلءا يريدون أن يكوُن السلللم رابطللة جنسللية أدبيللة حللرة
بحيث يكوُن لهم فايِّ

حكلللوُمته جميلللع حقلللوُق المسللللمين الشلللرعية والعرفايلللة
والقانوُنية ، وإن صرحوُا بأنهم ل

يدينوُن الله باليمان بعقيدته ول بإقامة أركانه وشعائره وهللم
يعلموُن أن الحكوُمة

ًئا مللن ذلللك ، حللتى إن المللرأة إذا السلللمية ل تعطيهللم شللي
علمت من زوجها أنه ارتد عن

السلم حللرم عليهللا أن تقيللم معله وتسلتمر علللى عصلمته ،
وأحكام المرتدين معروفاة ،

فاأمرهم أغلظ من أمللر الللوُثنيين ، دع الكتللابيين الللذين تحللل
ذبائحهم والتزوجَ

بالمحصنات من نسائهم ، ول تعاقب الحكوُمة السلمية غيللر
المسلمين على كل

شيِّءا يحل لهم فايِّ دينهم - وإن لم يكن حللً فالليِّ السلللم -
إل ما فايه إيذاءا لغيرهم -

بل ل تحاسبهم على شلليِّءا مللن أعمللالهم الشخصللية الللتيِّ ل
تضر المسلمين ول غيرهم

من رعيتها وإن خللالفت دينهللم ، ولكنهللا تحاسللب المسلللمين
وتعاقبهم على المعاصيِّ

بالحللدود وأنللوُاع التعزيللر كالتوُبيللخ والحبللس ، وذلللك أن مللن
أصوُل السلم حفظ

الداب والفضائل ومنع الفللوُاحش والمنكللرات ، وقللد وصللف
الله المسلمين بقوُله :

َة َكللا ُوُا الّز َتلل َوآ َة  َقللاُموُا الّصللل َأ َلْرِض  ِفايِّ ا ُهْم  ّنا ّك ِإن ّم ِذيَن  ّل { ا
ْوُا َه َن َو ْعُروفِا  ْلَم ِبا َأَمُروا  َو
ِر } ( الحج :  َك ٍة41َعِن الُمن ُأّملل ْيللَر  ُتللْم َخ ُكن  ) وقال فايهللم : { 

ّناِس ِلل ِرَجْت  ُأْخ

ِر } ( آل عمران :  َك َعِن الُمن ْوَُن  َه ْن َت َو ْعُروفِا  ْلَم ِبا ْأُمُروَن  110َت
) وأحكام الردة



والحسبة فايِّ السلم معروفاة .
ُفاّساقهم المستهترين أجدر ُعلم بهذا أن ملحدة المسلمين و فا

أن يكوُنوُا أشد
كراهية لقامة أحكللام الشللريعة مللن غيللر المسلللمين ؛ لنهللا

تكلفهم ما ل تكلف غيرهم
وتؤاخللذهم بمللا ل تؤاخللذهم بلله ، وقللد اقللترحا بعللض هللؤلءا

الملحدة على جماعة المؤتمر
السللوُريِ العللام الللذيِ عقللد فالليِّ دمشللق أن يقللرروا جعللل

الحكوُمة السوُرية غير دينية ،
ًدا من العضاءا النصارى وافاق على القللتراحا ، ول أذكر أن أح

بل صرحا بعضهم
ِرحَا فالليِّ ذلللك المللؤتمر أن تقيللد ُتلل برده كأكثر المسلمين ، واق

مادة الحرية الشخصية من
القانوُن الساسيِّ بقيد عدم الخلل بالداب العامة ، فارد هذا

القتراحا بعض هؤلءا
الموُصللوُفاين بالمسلللمين وصللّرحا بعضللهم بتعليللل الللرد بللأنه

يترتب عليه أن يجوُز
للشرطة منع الرجل من الجلوُس مع امللرأة فالليِّ ملهلليِّ مللن

الملهيِّ أو مقهى من
ّد هللذا القللتراحا المقاهيِّ العامة لمعاقرة الخمر  !! وقد كان ر

أقبَح خزيٍِ صدر من
ذلك المللؤتمر ، وإن علللل الللرد بعضللهم بالسللتغناءا عللن قيللد

الداب العامة بقيد القوُانين
التيِّ يمكن أن ينص فايها على ذلك القيد ، وُخلدع بعلض أهلل

الدين والدب بذلك ،
ُيخدعوُا ، بل أقوُل : إن أكثر النصارى وما كان ينبغيِّ لهم أن 

من أعضاءا ذلك
المللؤتمر كللانوُا أقللرب إلللى المسلللمين المتمسللكين بأحكللام

السلم منهم إلى المنفلتين من



الدين ، وإن كانوُا يتقربوُن إليهم وينتصرون لهم فايمللا يوُافاللق
أهوُاءاهم من مخالفة
هداية الدين العامة .

وقد ثبللت بالتجللارب أن غيللر المتللدينين إذا اختلفللوُا لسللباب
سياسية أو غيرها

فاإنهم يكوُنوُن أشد عداوة وقسللوُة بعضللهم علللى بعللض مللن
المتدينين بالفعل من الفريقين -

فاالمتدين وإن شذ يكلوُن أقللرب إللى الرحمللة مللن الملاديِ -
واعتبر ذلك بما وقع من

القسللوُة فالليِّ هللذه الحللرب البلقانيللة العامللة بيللن الوربييللن
أنفسهم وبين من غلبت عليهم

تربيتهم من الرمن والروم والترك .
وأضللرب مثلً آخللر : الللدكتوُر ( برتكللالوُس ) الروملليِّ قللال

لجماعة من السوُريين
ِهُروَن البتهللاجَ والسللرور بالدسللتوُر العثمللانيِّ عقللب ْظ ُي كانوُا 

إعلنه : إن حكم الشريعة
السلمية خير لنا - معشر النصارى - من حكم الدستوُر الذيِ

يسلبنا كثيًرا مما أعطتنا
ُيحّملنا ما أعفتنا مللن التكليفللات . الشريعة من المتيازات ، و

ُد العداءا وأيد كلَمه اشتدا
بين الترك وبين الروم والرمن وغيرهما بعللد الدسللتوُر الللذيِ

ترتب عليه سلب هؤلءا
كثيًرا مما كان لهم منذ كان الحكم بالشرع وحده .

وإننيِّ أعقب على هذا القوُل بأن أشد ما يتبرم بلله متفرنجللة
الترك من أحكام

الشريعة هوُ ما أعطته من الحرية الوُاسللعة لغيللر المسلللمين
فايِّ بلد السلم ، ويرون

أنه لوُلها لصارت هذه البلد ملة واحدة كبلد أوربللا الللتيِّ لللم
يكن فايها شيِّءا من هذه



الحرية ، ولستراحت من العداوات والفتن التيِّ أثارها عليهم
نصارى الروملليِّ

فاالناضوُل بدسائس أوربة حتى كانت سبب انحلل السلطنة
العثمانية . هذا رأيهم ،

ومللن الغريللب أن كللثيًرا مللن نصللارى بلدنللا المتفرنجيللن
يوُافاقوُنهم على هذه النظرية ،

ويقوُلوُن ياليت المسلمين أكرهوُا أجدادنا علللى السلللم فالليِّ
ًذا كنا أزمنة الفتح والقوُة ، إ

فايِّ أوطاننا أمة واحدة ذات ملة واحدة فانسلم من شقاءا هذا
الشقاق والفتن المخربة

للبلد .
ل مجال فايِّ هذا المقام لتحرير القللوُل فالليِّ هللذه المسللألة ،

وليس من الصعب بيان
خطأ َمللن يظللن أن معاملللة نصللارى الدولللة بعللدل الشللريعة

السلمية وحريتها هوُ الذيِ
ألبهم عليها ، ول إثبات أن الذيِ ألبهللم ثللم أثللارهم هللوُ جهللل

رجال الدولة وغفلتهم عن
دسائس أوربللة فالليِّ هللذه الشللعوُب ومللا بثللوُا فالليِّ مدارسللها

وكنائسها ، وإنما غرضنا من
ذكرهلا أن الشلريعة السللمية خيللر للنصلارى فاليِّ بلد أكلثر

أهلها مسلموُن ، من حكوُمة
مدنية ل يتقيد أهلها بأصللوُل هللذه الشللريعة - كمللا كللانوُا فالليِّ

عهد الخلفاءا من العرب - فاإن
الفرق الحقيقيِّ بين الحكوُمتين هللوُ أن الكثريللة المسلللمة ل

يحل لها أن تتبع هوُاها
فايِّ التشريع الدينيِّ ول فايِّ التنفيذ بما يعد ظلًما للقلية غيللر

المسلمة ؛ لن الله تعالى
ًقلا ل هللوُادة فايلله ول عللذر ، وأوجلب حّرم الظلم تحريًما مطل

ًقا عاّما ل ًبا مطل العدل إيجا



ّذر تحذيًرا خاّصا مللن تللرك العللدل فالليِّ حاللة محاباة فايه ، وح
الكراهية والبغض من أيِ

ّ َأل َلللى  َع ٍم  ْوُ َق َنآُن  ُكْم َش ّن ِرَم َيْج َولَ  فاريق كان بقوُله تعالى : { 
ْقَرُب َأ َوُ  ُه ُلوُا  ِد ْع ُلوُا ا ِد ْع َت

ُلللوَُن } ( المائللدة : ْعَم َت ِبَمللا  ِبيللٌر  ّلللَه َخ ِإّن ال ّلَه  ُقوُا ال ّت َوا َوُى  ْق ّت ِلل
ْغُض8 ُب  ) أيِ ول يحملنكم 

قللوُم لكللم أو بغضللكم لهللم - قللال بعللض المفسللرين : أيِ
الكفار ، والصوُاب أنه أعم - على

أن ل تعدلوُا فايهم بل اعدلوُا فايهم كغيرهم - وحذفُا المعموُل
دليُل العموُم- أيِ

ًقا عاّما فايِّ المؤمن والكافار والللبر والفللاجر اعدلوُا عدلً مطل
والصديق والعدو إلخ ، وقال

ِقْسللِط ْل ِبا ّوُاِميَن  َقلل ُنوُا  ُكوُ ُنوُا  ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا  فايِّ آية أخرى : { 

َلى َع ْوُ  َل َو ِه  ّل ِل َءا  َدا َه ُش
ّلُه َفاللال ًا  َفاِقيللر ْو  َأ ّا  ِنيلل َغ ُكللْن  َي ِإن  ِبيَن  ْقَر َل َوا ْيِن  َد ِل َوُا ِو ال َأ ُكْم  َأنُفِس

َوُى َه ُعوُا ال ِب ّت َت َفالَ  ِهَما  ِب َلى  ْو َأ

ُلللوَُن ْعَم َت ِبَمللا  َكللاَن  ّلللَه  ِإّن ال َفالل ِرُضوُا  ْع ُت ْو  َأ ُوُوا  ْل َت ِإن  َو ُلوُا  ِد ْع َت َأن 

ًا } ( النساءا :  ِبير  )135َخ
أيِ كوُنوُا قائمين بالعدل فايِّ الحكام وغيرها على أكمل وجه

- كما تدل صيغة
المبالغة - شهداءا لله فايِّ إثبات الحق ، وما كللان للله ل يميللز

فايه المؤمن نفسه ول والديه
وأقرب الناس إليه على غيره ؛ لن هذا التمييز إيثللار لنفسلله

أو لقريبه على ربه الذيِ
جعل الشهادة له سبحانه ، ول يفرق فايه بين الغنلليِّ والفقيللر

ًعا فايِّ بأن يحابيِّ الغنيِّ طم
ّفى على هللذا المللر بللالنهيِّ عللن نوُاله والفقير رحمة به ، وَق

ضده وهوُ اتباع هوُى النفس
ّلّى والتحريف للشهادة أو العراض كراهية للعدل ، وبحظر ال

عنها أو عن الحكم



بالحق ، وتهدد فااعل ذلك وتوُعده بأنه خللبير بللأمره ل يخفللى
عليه منه شيِّءا . دع ما

ورد فايِّ الحلاديث النبوُيلة ملن الوُصلية بأهلل العهلد والذملة
خاصة ، ولوُل ذلك لفعلت

الحكوُمات السلمية القوُية بالمخالفين لهم ما فاعللل غيرهللم
من إبادة بعض وإجلءا

آخرين عن ديارهم أو إكراههم على السلللم أو سللن قللوُانين
استثنائية لقهرهم وإذللهم .

وفايِّ التاريخ العثمانيِّ أن السلللطان سللليمان اسللتفتى شلليخ
السلم أبا السعوُد العماديِ

الدمشقيِّ الصل فايِّ إكراه النصارى على السلم أو الجلءا ،
ّين له فاأبى أن يفتيه وب

أن الشريعة ل تبيح ذلك ، فالأذعن وكلان يريللد أن يفعلل بهلم
كما فاعلت الدولة السبانية

بمسلميِّ الندلس .
َثم فارق آخر بين الشرع السلميِّ والشتراع البشريِ الذيِ و

ل تتقيد حكوُمته
بالدين هوُ فايِّ مصلللحة غيللر المسلللمين أيًضللا ، وهللوُ أن كللل

مسلم يعتقد أن الحكم
ُيثاب الشرعيِّ حكم إلهيِّ ، وأن طاعته قربة وزلفى عند الله 

عليها فايِّ الخرة ،
ُيعاَقب عليه فايها ، سوُءا حكللم بلله وعصيانه عصيان لله تعالى 

الحاكم عليه أم ل ، ولكن
حكم الحاكم يرفاع خلفا المذاهب فاتكوُن طاعته ضربة لزب

، وهذا ضمان لغير
المسلم ، الوُازع فايه نفسيِّّ ، ول ضللمان مثللله للمسلللم مللن

غيره .
 ( فاإن قيللل ) : كللل ذيِ ديللن يحاسللب نفسلله ( أو ضللميره )

على ما يعتقده من
حق عليه .



 ( قلنا ) : هذا عام مشترك وما نحن فايلله أخللص منلله ، وهللوُ
احترام الحكم

الشرعيِّ ، ووجوُب طاعة الحاكم إذا حكم عليه سوُاءا اعتقللد
صحته أم لم يعتقد ، وإن

أمن عقاب الحكوُمة فايِّ التفصيِّ منه بالحيلة .
وجملة القوُل : إنه ليللس فالليِّ الشللريعة ظلللم لغيللر المسلللم

َذر به على كراهيتها، ْع ُي
وهلليِّ تسللاويِ بيللن أضللعف ذملليِّ أو معاهللد وبيللن الخليفللة

العظم فايِّ موُقف القضاءا
وتقريللر الحقللوُق ، والشلوُاهد عللى هللذا فاليِّ عصللر الخلفاللة

الراشدة وما بعدها متعددة ،
وإننا نصرحا بكل قوُة بأن العدل العللام المطلللق لللم يوُجللد إل

فايِّ السلم
ًنا فايِّ هذه المساواة إل مسألة رد شهادة ول نعرفا لهم مطع

غير المسلم على المسلم ،
وهيِّ مسألة ل يقوُم دليللل علللى إطلق القللوُل فايهللا بللل لهللا

مخرجَ من الكتاب والسنة
وأصوُل الشريعة ، فاقد قال تعالى فايِّ سوُرة المائدة ، وهلليِّ

من آخر ما نزل من القرآن
ُكللْم ِن ْي َب ُة  َد َها ُنوُا َشلل ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ

َ َيا  ليس فايها حكم منسوُخ : { 
ْوُُت ُكُم الَم َد َأَح َذا َحَضَر  ِإ

ُكللْم } ِر ْي َغ ْو آَخللَراِن ِمللْن  َأ ُكللْم  ْدٍل ّمن َعلل َوا  َذ َناِن  ْث ِة ا ّي َوُِص ِحيَن ال
 ) الية -106( المائدة : 

َدر الذيِ عليه جمهللوُر السلللف والخلللف أن المللراد بللل والمتبا
( غيركم ) غير المخاطبين

بالية ، وهم المسلموُن ، وخصه بعض العلماءا بأهل الكتاب ،
ول دليل على هذا

َده بعضهم بمثل الحالة التيِّ نزلت فايها اليللة ّي التخصيص ، وق
بناءا على أن الصل



فالليِّ شللهادة غيللر المسلللم العللدل أن تللرد ؛ لقللوُله تعللالى :
ُكْم } ( الطلق :  ْدٍل ّمن َع ْيِ  َو َذ ُدوا  ِه َأْش َو ّينا ضعف2{   ) وقد ب

الستدلل بهذه الية على ما ذكر فايِّ تفسير آية المائدة
بتفصلليل ، منلله أن هللذا فالليِّ المللر بالشللهاد فالليِّ مسللألة

المطلقات المعتدات من المسلمات
ًقللا ول فالليِّ كللل إشللهاد ، وقللد قللال الللله ل فايِّ الشهادة مطل

تعالى فايِّ الشهاد على الموُال :
ِهللْم } ( النسللاءا : ْي َل َع ُدوا  ِه َأْشلل َفا ُهْم  َل َوُا َأْملل ِهللْم  ْي َل ِإ ُتْم  ْع َفا َد َذا  ِإ َفا  }

ّيد هذا الشهاد6  ) ولم يق
بالعدول من المؤمنين كما قيده فايِّ المسألة الخاصة بالنساءا

ّينا ضعف المسلمات ، وب
ّيد فايِّ اليتين مع اختلفا موُضوُعهما َلق على المق ْط حمل الُم

، والفرق بين الشهاد
ّينا ضعف القوُل بأن غيللر المسلللم ل يكللوُن والشهادة ، كما ب

عدلً بدليل القرآن ؛ إذ جاءا
ُلوَُن } ِد ْعلل َي ِه  ِبلل َو ّق  ْلَح ِبللا ُدوَن  ْه َي ُأّمٌة  ِم ُموَُسى  ْوُ َق َوِمن  فايه : { 

 ) وقوُله :159( العرافا : 
ْيللَك } ( آل َل ِإ ِه  ّد َؤ ُيلل ٍر  َطللا ِقن ِب ْنُه  ْأَم َت ِإن  َتاِب َمْن  ِك ْهِل ال َأ َوِمْن   }

ّينا75عمران :   ) كما ب
ضعفه بدليل سيرة البشر المعلوُمة بالختبللار والعقللل ، وهللوُ

أنه لم توُجد أمة من المم
جردت من الصدق والعدالة بحيث ل يصدق أحد مللن أهلهللا ،

ّينا أيًضا سبب وب
تفضيل الفقهاءا للمسلم على غيره فالليِّ الشللهادة مللن أربعللة

أوجه ، أهمها ما كان عليه
ً المسلموُن الولوُن من التقوُى والصدق وعدم المحاباة عمل

بوُصايا الدين التيِّ تقدم
ًفا ، وما اتفق عليه المؤرخوُن فايِّ مقابلللة بعض اليات فايها آن

ذلك من غلبة فاساد
الخلق على المم الخرى التيِّ فاتح المسلموُن بلدها .



وفايِّ أصوُل الشريعة مستند آخر لشهادة غير المسلم ، وهللوُ
دخوُلها فايِّ عموُم

البينة إذا ثبت عند القاضيِّ صدقه فايها ، فاإن البينة فايِّ اللغللة
كل ما يتبين به الحق ،

وقد فاّصل المحقق ابن القيم هذا المعنى فايِّ كتابه : ( إعلم
الموُقعين ) ونشرنا ذلك

ّينا أنه يدخل فايِّ عموُم البينة كل مللا تجللدد فالليِّ فايِّ المنار وب
هذا العصر من أنوُاع الكشف

عن الجرائم ، كأثر خطوُط الصابع على الشللياءا مثلً ، ومللن
أراد التفصيل فاعليه
بالمنار وتفسيره .

فالم يبق بعد هذا البيان على إجماله من عذر لغير المسلمين
إذا كرهوُا إحياءا

الشللريعة السلللمية العادلللة لمحللض التعصللب العمللى أو
لتفضيل تشريع الجانب على

تشريع من يشاركهم فايِّ وطنهم ، وليس مللن الحللق ول مللن
العدل أن تكلف أمة ترك

منقبة التشريع الفضلى ومثل هذه الحكوُمة المثلللى ؛ إرضللاءا
لفئة قليلة ل مصلحة لها

فايِّ تركها وإنما تكرهها لمحض التعصب على السوُاد العظم
من أهل وطنها ،

وناهيك بما تأّرث من الضغائن بين مسلميِّ الناضوُل والروم
والرمن الذين خرجوُا

على الترك فايِّ زمن محنتهم وساعدوا أعللداءاهم عليهللم فالليِّ
حربهم .

وموُضوُع الكلم فايِّ إقامة الخلفاة فالليِّ هللذه البلد التركيللة ،
فاإذا رضيِّ الترك

بذلك وعاملوُا هؤلءا الجناة البغاة بعللدل الشللريعة ورحمتهللا ،
ُيعقل أن يكرهوُا ذلك فال 



أو يفضلوُا عليلله غيللره إن كللانوُا يعقلللوُن ، وإنمللا أخشللى أن
يكوُن هذا المر نفسه مما

ينفر كلثيًرا مللن الللترك عللن إقامللة الشللريعة اللتيِّ تحلرم أن
يتبعوُا الهوُى فايِّ معاملة أقوُام

أولئك الجناة القساة الذين خربوُا ديارهم بالنار والبارود وهم
يرونها بأعينهم أكوُاًما

من الرماد والنقاض .
وهذه حكوُملات جزيللرة العلرب إسللمية محضلة ليلس فايهلا

قوُانين وضعية ول
َدمها حكوُمللة أئملة اليمللن ، وهنالللك كلثير تشريع أوربيِّ ، وأق

من اليهوُد وهم راضوُن من
حكوُمة المامة الشرعية لم يْشكوُا منها ظلًمللا ول هضللًما ول

يفّضلوُن عليها حكوُمة
أخللرى ، ولللوُ سللرى إليهللم سللم السياسللة السللتعمارية مللن

طريق التعليم أو غيره لفاسدوهم
على حكوُمتهم وأثاروهم عليها لطلب وطن قللوُميِّ لهللم فالليِّ

َدهم نافاثوُ السم َع َوُ َل َو البلد ، 
ّبللا بإفاسللاد ّبللا فالليِّ النسللانية ، أيِ ح بالمساعدة علللى ذلللك ح

النسانية وإثارة البغضاءا بين
المختلفين فايِّ الدين والجنس أو اللغة بعضهم علللى بعللض ؛

ليتمكنوُا هم من استعباد
ِر } ( الحشر :  ْبَصا َل ِليِّ ا ْو ُأ َيا  ِبُروا  َت ْع َفاا  ) .2الجميع { 

***
 الخلفاة ودول الستعمار :-34

] أن إقامللة الخلفاللة السلللمية يسللوُءا رجللال1من البللديهيِّ [
دول الستعمار ، وأنهم

قد يقاوموُنها بكل ما أوتوُا من حوُل ، وقوُة وأحرصللهم علللى
ذلك الدولة البريطانية .

ول أجهل ممن يظنوُن أنها كانت تسعى قبللل الحللرب لجعللل
الخلفاة فايِّ المة العربية ،



إل الذين يظنوُن اليوُم أنها توُد تأسيس دولة أو دول عربيللة !
ولوُ كانت تريد هذا من

قبل لكان أقرب طرقه مساعدة أئمة اليمللن المجللاورين لهللا
ّترك فايِّ منطقة عدن على ال

بالسلحا والمال لتنظيم جيشهم والستيلءا على الحجاز ؛ فاإن
حكوُمة المامة فايِّ اليمن

قوُية عادلة قديمة راسخة يرجع تاريخهللا إلللى القللرن الثللالث
من الهجرة وقد حاربتها

الدولة العثمانية زهاءا أربعللة قللرون لسللقاطها فاعجللزت عللن
ذلك ، ولكن الحكوُمة

البريطانية كانت لها بالمرصاد ، وما زالت تكيللد لهللا وتسللعى
بالدسائس والفتن للتدخل

فالليِّ شللؤونها والتوُسللل بللذلك للسللتيلءا عليهللا ولللم تسللتطع
ذلك ، ولن يجعل الله لها

عليها سبيلً .
ولقد اشتهر لدى الخاص والعام أن الدولللة البريطانيللة كللانت

ظهيرة للخلفاة
العثمانية التركية ، وما ذلك إل لعلمها أنلله صللوُرية وأنهللا هلليِّ

التيِّ تنتفع بإظهار
صداقتها لها ، وكان رجال هذه الدولللة الداهيللة أعلللم النللاس

َدّب فايِّ بأن هذه الدولة قد 
جسمها النحلل ، وأنها سائرة فالليِّ طريللق الفنللاءا والللزوال ،

وإنما كانوُا يحاولوُن أن
ًنا بين القيصرية الروسية المخيفللة بسللرعة تكوُنهللا تبقى حص

ونموُها ، وبين البحر
البيض المتوُسط على شرط أن تكوُن قوُة هذا الحصللن بمللا

وراءاه من المساعدة
ّينا هذا فايِّ المنار مللن قبللل ، وأن البريطانية ل بنفسه ، وقد ب

الغازيِ أحمد مختار باشا



وافاقنللا علللى أن قاعللدة الدولللة البريطانيللة فالليِّ السياسللة
العثمانية : أن ل تموُت الدولة ول

ّينا أيًضا أن هذه القاعللدة قللد تغيللرت بمللا كللان بيللن تحيا ، وب
الدولتين - البريطانية

والروسية - علللى مسللائل الشللرق ، واقتسللامهما بلد إيللران
قبل الحرب ، وأنها تجنح إلى

إقامة خلفاة عربية صوُرية تكوُن آلة بيدها بعد الحرب العامة
، والتمكن من خداع

شريف مكة وتسخيره لمساعدتها ، ونحمد الله أن جعلنا من
أسباب خيبة هذا السعيِّ

حتى لم يتم لها .
قللد عنيللت الدولللة البريطانيللة منللذ أول زمللن هللذه الحللرب

بالبحث فايِّ مسألة
الخلفاللة ، وطفللق رجالهللا يسللتطلعوُن علمللاءا المسلللمين

وزعماءاهم فايِّ مصر والسوُدان
والهند وغيرها آراءاهم فايها ليكوُنوُا على بصيرة فايما يريللدونه

من إبطال تأثير إعلن
الخليفة العثمانيِّ الجهاد الدينيِّ بدعوُى بطلن صللحة خلفاتلله

من جهة ، وبدعوُى أن
هذه الحرب ل شأن للدين فايها من جهللة أخللرى ، وقللد وجللد

َتَب َك من منافاقيِّ الهند َمن 
لهم رسالة باللغة النكليزية فايِّ ذلللك وأرسلللها إلينللا ناشللرها

لنترجمها بالعربية
وننشللرها فالليِّ المنللار ، فاعجبنللا مللن جهللله ونفللاقه ، ولللوُل

المراقبة الشديدة على الصحف
عامة والمنار خاصة فايِّ تلك اليام لرددنا عليها ، وقد اطلعنللا

على ما كتبه بعض
علمللاءا مصللر لهللم فالليِّ الخلفاللة ، وهللوُ نقللل عبللارة ( شللرحا

المقاصد ) وعبارات أخرى



فايِّ معناها ، وعلمنا أن بعض العلماءا كتب لهم بعض الحقائق
فايها .

وقد دارت بيننا وبين بعض رجللالهم مناقشللات فالليِّ المسللألة
العربية اقتضت أن

ّينللا فالليِّ تكتب لهم مللذكرات فالليِّ تخطئللة سياسللتهم فايهللا ، ب
المذكرة الولى منها التيِّ قدمناها

 أن أكلللثر مسللللميِّ الرض1915لهلللم فاللليِّ أوائلللل سلللنة 
متمسكوُن بالدولة العثمانية

وخليفتها ؛ لنها أقوُى الحكوُمات السلمية وأنهم يخافاوُن أن
يزول بزوالها حكم

ًنا مللن بقللاءا المعاهللد السلم من الرض ، وأن هذا أعظم شأ
المقدسة سليمة مصوُنة ،

ّينا لهم أيًَضا أن إعلنها الجهاد شرعيِّ ، وأن سبب ضعف بل ب
تأثيره فايِّ مثل مصر

هللوُ العتقللاد بأنهللا منتصللرة مللع حلفائهللا فال تحتللاجَ إلللى
مساعدة .

وعدت إلى بحث الخلفاة فالليِّ آخللر مللذكرة منهللا وهلليِّ الللتيِّ
أرسلتها إلى الوُزير

 فاقلللت فالليِّ بيللان مللا1919لوُيد جللوُرجَ فالليِّ منتصللف سللنة 
يرضيِّ المسلمين من إنكلترا :

( إن الوُزير قد علم أن العترافا باستقلل الحجللاز وتسللمية
ًكا لم يكن أمير مكة مل

للله ذلللك التللأثير الللذيِ كللان النكليللز يتوُقعللوُنه مللن قلللوُب
المسلمين - ذلك بأن بلد

الحجاز أفاقر البلد السلمية وأضعفها فايِّ كل شلليِّءا ، وهلليِّ
موُطن عبادة ل ملك

وسيادة ، ولم يكن المسلموُن مضطربين مللن الخللوُفا علللى
المساجد المقدسة أن تهدم أو

يمنللع النللاس مللن الصلللة فايهللا والحللج إليهللا وزيللارته ، بللل
الضطراب العظم على



السلطة السلمية التيِّ يعتقدون أن ل بقاءا للسلم بللدونها ،
والحرص على بقائها

ًيللا إل ممزوجَ بدم كل مسلللم وعصللبه ، فاهللوُ ل يللرى دينلله باق
بوُجوُد دولة إسلمية

مستقلة قوُية قادرة بللذاتها علللى تنفيللذ أحكللام شللرعه بغيللر
معارض ول سيطرة أجنبية ،

وهذا هوُ السبب فايِّ تعلق أكثر مسلميِّ الرض بمحبللة دولللة
الترك واعتبارهم إياها

هيِّ الدولة الممثلة لخلفاة النبوُة مع فاقد سلطانهم لمللا عللدا
القوُة والستقلل من شرطها

الخاصة ، ولللوُل ذلللك لعللترفاوُا بخلفاللة إمللام اليمللن لشللرفا
نسبه وعلمه بالشرع

واسللتجماعه لغيللر ذلللك مللن شللروط الخلفاللة ، ذلللك بللأن
الشروط تعد ثانوُية بالنسبة إلى

أصل المطلوُب . مثال ذلك : أن الحكوُمة المصللرية تشللترط
فايِّ مستخدميها أن يكوُنوُا

مصرييِّ الجنللس عللارفاين باللغللة العربيللة حللاملين لشللهادات
مخصوُصة - ولكنها عندما

تحتاجَ إلى مستخدم فانيِّ لعمل ل يوُجد مصريِ يعرفالله تللترك
اشترط ذلك فايه ؛ لنه

ّدم المستوُفِايِّ للشروط على غيره إذا كان قادًرا على َق ُي إنما 
أصل العمل المطلوُب ) .

اهل . المراد هنا من مذكرتنا إلى لوُيد جوُرجَ .
وكان الغرض مللن هللذا أن ل يغللتّروا بمللا يعلمللوُن مللن عللدم

استجماع الخليفة
التركيِّ لشروط الخلفاة ، ول بما كانوُا يرموُن إليه من جعللل

شريف مكة خليفة بعد
اعللترافاه لهللم بللأن مكللان المللة العربيللة مللن إنكلللترا مكللان

َته من َع القاصر بالطفوُلية أو ال



الوُصيِّ ورضاه بحمايتهم له ولهللا ، وقللد صللرحنا للللوُزير فالليِّ
هذه المذكرة بأن الذيِ

يرضيِّ العالم السلميِّ من دولتله تلرك الشلعوُب السللمية
العربية والتركية

والفارسية أحراًرا مستقلين فايِّ بلدهم وبقاءا مسألة الخلفاللة
على ما هيِّ عليه إلى أن

ّينللا يمكن تأليف مؤتمر إسلميِّ عللام لحللل مشللكلتها ، وقللد ب
فايها أيًضا أن هذه الدولة

مستهدفاة لعداوة الشرق كله بالتبع لعداوة العالم السلميِّ ،
فال يغرنها ضعف المسلمين

وتفرقهم فاتحتقر عداوتهم مع كوُنهم مئات الملييللن ، فاللإنهم
لن يكوُنوُا أضعف من

( ميكروبات ) الوبئة ، وسننشللر هللذه المللذكرة فالليِّ الللوُقت
المناسب .

لم يبال هذا الوُزير بنصح هذه المذكرة فااستمر على سياسة
القضاءا على دولة

الللترك واسللتعباد العللرب حللتى خللذله الللله وخللذله قللوُمه
وأسقطوُا وزارته ، لكن بقيِّ أشد

أنصاره فايِّ الوُزارة التيِّ خلفتها وهوُ لوُرد كللرزون الللذيِ هللوُ
ًبا وعداوة أشد تعص

للمسلمين منه ؛ فالذلك لم يتغير مللن سياسللة الدولللة شلليِّءا
فايِّ المسألة السلمية إل ما

اضطرت إليه من مجاملة الدولة التركية الجديدة بعد تنكيلهللا
بالجيش اليوُنانيِّ الذيِ

أغرته وزارة لوُيد جوُرجَ بالقضللاءا علللى مللا بقلليِّ للللترك مللن
القوُة فايِّ الناضوُل ، فاأثبتت

بذلك أنها ل تلين إل للقوُة وأما الحق والعدل والوُفااءا بالعهوُد
والوُعوُد فالها فايِّ

قاموُس سياستها معاٍن أخرى غير ما يعرفاه سائر البشر فايِّ
لغاتهم .



* * *
 الخلفاة وتهمة الجامعة السلمية :-35

إن العيب الول لكوُن الدولة البريطانيللة هلليِّ الخصللم الكللبر
الشد القوُى من

خصوُم الخلفاة السلمية هوُ أنها تخشى أن تتجللدد بهللا حيللاة
السلم وتتحقق فاكرة

الجامعة السلمية فايحوُل ذلك دون استعبادها للشرق كللله ،
وقد نشرنا فايِّ مجلدات

المنار أقوُلً كثيرة للساسة الوربيين فايِّ هذه المسألة ، مللن
أهمها ما نشرناه فايِّ المجلد

 من رأيِ كرومر فايِّ تقريره السنوُيِ فاللي1325ِّالعاشر سنة 
مصر والسوُدان سنة

 فايها ، وأهمه قوُله :1906
( المقصللوُد مللن الجامعللة السلللمية بللوُجه الجمللال اجتمللاع

المسلمين فايِّ العالم
ُنظر كله على تحديِ قوُات الدول المسيحية ومقاومتها ، فاإذا 

إليها من هذا الوُجه وجب
على كل المم الوربية التيِّ لها مصالح سياسية فايِّ الشللرق

أن تراقب هذه الحركة
مراقبللة دقيقللة لنلله يمكللن أن تللؤديِ إلللى حللوُادث متفرقللة

فاتضرم فايها نيران التعصب
الدينيِّ فايِّ جهات مختلفة من العالم ….. )

ثم ذكر أن للجامعة السلمية معانيَِّ أخرى أهم مللن المعنللى
الصليِّ ، وهيِّ :

( أولها ) فايِّ مصر الخضوُع للسلطان وترويج مقاصده…
( وثانيها ) استلزامها لتهييج الحقاد الجنسية والدينية إل فايما

...ندر 
( وثالثهللا ) السللعيِّ فالليِّ إصلللحا أمللر السلللم علللى النهللج

السلميِّ !! وبعبارة



أخرى السعيِّ فايِّ القرن العشرين لعادة مبادئ وضعت منذ
ًدى لهيئة ألف سنة ه

اجتماعية فايِّ حالة الفطرة والسذاجة .
وذكر أن عيب هذه المبادئ والسنن والشرائع هللوُ المناقضللة

لراءا أهل هذا
ًثللا ، قللال : إنلله العصر فايِّ علقة الرجال بالنسللاءا . وأمللًرا ثال

أهم من ذلك كله ، وهوُ
إفاراغ القوُتين المدنية والجنائية والمليللة فالليِّ قللالب واحللد ل

يقبل تغييًرا ول تحوُيًرا
( قال ) : وهذا ما أوقف تقدم البلدان الللتيِّ دان أهلهللا بللدين

السلم ) .
ّفللى علللى تحللذير الوربييللن مللن الجامعللة السلللمية ثللم َق

بتحذيرهم من الجامعة
الوُطنية ؛ لئل تتجلبب بها الولى ( التيِّ هيِّ أعظم الحركللات

المتقهقرة ) .
ًبا ّدا مسلله رددنا على اللوُرد كرومر فايِّ كللل هللذه المسللائل ر

ورد غيرنا عليه
أيًضا ، وفايِّ هذه المباحث ما فايها من تفنيد كلملله ، وغرضللنا

هنا أن نبين شدة
اهتمام النكليز بمقاومة الجامعة السلللمية بكللل معنللى مللن

معانيها وتحريضهم جميع
الوربييللن وجميللع النصللارى عليهللا ، وعلللى َمللن يتصللدى لهللا

وتخوُيف المسلمين منها .
ولقد كان من إرهاب أوربة للشعوُب السلمية وحكوُمتهللا أن

جعلتها تخافا
ُتظهر الرغبة فايِّ كل مللا وتحذر كل ما يكرهه الوربيين منها و

يدعوُنها إليه وجروا
علللى ذلللك حللتى صللار الكللثيرون منهللم يعتقللدون أن مللا

َيستحسن لهم هؤلءا الطامعوُن



فايهم هوُ الحسُن ، وما يستقبحوُنه منهم هوُ القبيُح ؛ إذ تربللوُا
على ذلك ولم يجدوا

ًنللا لهللم علللى سلللب ًدا يبين لهم الحقللائق . وكللان هللذا عوُ أح
استقلل هؤلءا المخدوعين

والمرهبين فايِّ بعض البلد وغلبة نفوُذهم على نفوُذ الحكوُمة
فايِّ بلد أخرى كمصر

والدولللة العثمانيللة ، واسللتحوُذ الجبللن والخللوُر علللى رجللال
الحكوُمات فايِّ هذه البلد حتى

إن أركان الدولة العثمانية لم يتجرأوا علللى الذن لنللا بإنشللاءا
مدرسة إسلمية فايِّ

عاصللمتها باسللم ( دار الللدعوُة والرشللاد ) كمللا تقللدم ، ولللم
يكوُنوُا كلهم يجهلوُن ما

ذكرت ، بل قال ليِّ شيخ السلم حسنيِّ أفانللديِ رحملله الللله
تعالى : إن عندنا قاعدة

مطردة فايِّ الفارنج هيِّ أن كل ما يرغبوُننا فايها فاهوُ ضار بنللا
وكل ما ينفروننا عنه

فاهوُ نافاع لنا . وإنما هللوُ جبللن بعللض الرؤسللاءا وفاسللاد عقائللد
بعض ، وما الجبن إل

غشاوة من الللوُهم علللى عيللن البصلليرة انقشللعت عللن تللرك
الناضوُل فارأوا أنهم بعد

انكسللارهم فالليِّ الحللرب العامللة وفاقللدهم لتلللك الممالللك
الوُاسعة أعز وأقوُى مما كانوُا عليه

منذ مائتيِّ سللنة ؛ إذ كللانت البلد فايهللا تنتقللص مللن أطرافاهللا
ونفوُذ الجانب فايِّ عاصمة

الدولة فاوُق نفوُذ خليفتها وسلطانها .
لهذا السبب ينوُط الرجلاءا بحكوُملة الناضلوُل أللوُفا الللوُفا

من المسلمين أن
تحييِّ منصب الخلفاة وتجدد به مجد السلم وشريعته الغراءا

ُيْرَجى أن يتجدد التيِّ 



بإحيائها مجد النسانية ويدخل البشر فايِّ عصر جديللد ينجللوُن
ّية ِن َد به من مفاسد الَم

المادية التيِّ تهدد العمران الوربيِّ بالزوال .
أنللا ل أتصللوُر أن يكللوُن الرعللب مللن معارضللة دول أوربللة

الستعمارية هوُ الذيِ
يمنع الترك من إقامللة الخلفاللة السلللمية ؛ فاللإن هللذا شللكل

حكوُمتنا ومقتضى ديننا ،
وطالما صرحت هذه الدول بعد الحلرب بأنهلا ل تفتلات عللى

المسلمين فايِّ أمر الخلفاة ،
وأما الجامعة السلمية فاهيِّ مسألة أخرى ، ولكللل دولللة لهللا

رعايا من المسلمين أن
تسوُسهم بالطريقة التيِّ تراهللا أحفللظ لمصلللحتها ، نعللم لللن

يكوُن الفارنج هم الذين
يمنعوُن إقامة الخلفاة ولكن الذيِ يخشى أن يمنعها إنما هللم

المتفرنجوُن دون غيرهم
وقد شرحنا ذلك من قبل .

مللن المعقللوُل فالليِّ السياسللة أن يطعللن المسللتعمرون للبلد
السلمية فايِّ جامعة

دينية يظنللوُن أنهللا قللد تفضلليِّ إلللى انتفللاض أهللل هللذه البلد
عليهم ، ويخافاوُن أن تكوُن

ًبا لتحقق هللذه الجامعللة ، وأن يطعنللوُا فالليِّ الخلفاة الحق سب
الشريعة السلمية وينفروا

ا يطعلن فايهلا دعلاة النصلرانية المسلمين منها لجل ذلك كم
لهذه العلة وللطمع فايِّ

تنصير المسلمين ، وهللذا الخللوُفا مللن إقامللة الخلفاللة يكللوُن
على أشده إذا كان الباعث

على إقامتها السياسة المحضللة الللتيِّ يسللتحل أصللحابها كللل
عمل لجل مصلحتهم ، وقد

ّيللا محًضللا وهللوُ إقامللة حكللم يكللوُن ذللك إذا كللان البللاعث دين
السلم كما شرعه الله تعالى ،



وليس من شروطها أن يتبعها جميع المسلمين ، ونحللن نعللم
ِذٌر غير أن هذا متع

ٌع فالليِّ َطاع فايِّ هذا الزمان وتكليُف غير المستطاع ممنوُ َت ُمْس
ّلُه ّلُف ال َك ُي السلم : { لَ 

َها } ( البقللرة :  َع ُوْسلل ِإلّ  ًا  ْفسلل  ) بللل نحللن نللرى الللرأي286َِن
الغالب فايِّ بعض البلد

يأبى إحياءا الخلفاة حتى إننا نجتهد فايِّ إقناع الحكوُمة التركية
الحاضرة به ونشك فايِّ

قبوُلهللا ، فاللإن زعيمهللا وصللاحب النفللوُذ العلللى فالليِّ أقللوُى
أحزابها يصرحا فايِّ خطبه بأن

السلللطة فالليِّ هللذه الحكوُمللة للمللة الللتيِّ يمثلهللا المجلللس
الوُطنيِّ الكبير بل شرط ول قيد ،

وأنه ل يمكن أن يكوُن لشخص معيللن نفللوُذ فايهللا مهمللا يكللن
لقبه ، أيِ خليفة ُسِميَِّ أو

ًنا . سلطا
لمللا أذاع التحللاديوُن عزمهللم علللى إنشللاءا مدرسللة جامعللة

إسلمية فايِّ المدينة
المنوُرة وابتداع سجل لطلب الشفاعة النبوُية فايها ، وقللالت

الجرائد وغير الجرائد : إن
مرادهم بذلك إحياءا الجامعة السلمية - كتبُت مقالة فايِّ هذا

الموُضوُع نشرتها فايِّ
 ) قلللت فايهللا1330المجلد السابع عشر مللن المنللار ( سللنة 

نصه :
 ( وأما رأييِّ الللذيِ أنصللح بلله الدولللة فاهللوُ أن تصللديِ رجللاله

السياسيين لتحريك
أوتللار الجامعللة السلللمية يضللر الدولللة كللثيًرا ول ينفعهللا إل

قليلً ، ويوُشك أن تكوُن
هذه القوُال التيِّ قيلت فايِّ هذه المسألة - على قلة تأثيرها-

من أسباب ما نراه من



شدة تحامل أوربة عليها ، وأكتفلليِّ فالليِّ هللذا المقللام بالمثللل
الذيِ يكّرره المام الغزاليِّ

ّيا ِصْرفًاا وإل فال تلعب مع اليهوُد ) . ( كن يهوُد
وُمَراديِ من هذا أنه يجب عليها أحد أمرين :

( الول ) أن تؤسللس حكوُمللة إسلللمية خاليللة مللن التقاليللد
والقوُانين الفارنجية إل

ما كان من النظام الذيِ يتفق مع الشرع ول يختلف باختلفا
القوُام ، وتعطيِّ مقام

الخلفاة حقه من إحياءا دعوُة السلم وإقامللة الحللدود وحريللة
أهل الديان ول يعجزها

حينئذ أن ترضيِّ غير المسلمين من رعاياها الذين ليللس لهللم
أهوُاءا سياسية ول ضلع

مع الدول الجنبية ، بل يكوُن إرضاؤهم أسهل عليها منه الن
إن شاءاته ، ولوُ كان ليِّ

رجللاءا فالليِّ إصللغائها إلللى هللذا الللرأيِ أو جعللله محللل النظللر
والبحث لبينت ذلك بالتفصيل

ولوردت ما أعلمه مللن المشللكلت والعقبللات الللتيِّ تعللترض
فايِّ طريق تنفيذه من

داخلية وخارجية مع بيان الَمْخَرجَ منها ، ثللم مللا يللترتب عليلله
من تجديد حياة الدولة ،

ْنِجلليِّ لهللا ملن الخطلر ، وإن تلراءاى لكللثير مللن وكوُنه هوُ الُم
الناس أنه هوُ المسرع

ّنا منهم أن أوربة تعجللل بالجهللاز علللى الدولللة إذا بالخطر ظ
علمت أنها شرعت

بنهضة إسلمية لعلمها بأن هذه هيِّ حياتها الحقيقيللة ، وكللوُن
حياتها بهذا هوُ ما

يصرحا به بعللض أحللرار الوربييللن ، وإن خللوُفا منلله بللالتموُيه
واليهام أكثر
السياسيين .



( الثانيِّ ) أن تدع كل ما عدا الموُر الرسمية المعهوُدة لللديها
من أموُر الدين

إلللى الجمعيللات الدينيللة الحللرة والفاللراد الللذين يللدفاعهم
استعدادهم إلى هذه الخدمة ، ولها

أن تساعد ما يستحق المساعدة من هذه العمال بالحماية ،
وكذا بالعانة المالية من

أوقللافا المسلللمين الخيريللة ( إذا كللانت تريللد بقللاءا الوقللافا
ُتِجْب العامة فايِّ يدها ولم 

طلب الصلحا إلى جعل أوقافا كل ولية فالليِّ أيللديِ أهلهللا )
ِزل عن ْع مع بقائها بَم

َلَما اشللترطت علللى السياسة وأهلها ، ولوُل أن هذا هوُ رأييِّ 
رجال الدولة وجمعية

التحللاد - إذ عرضللت عليهللا مشللروع الللدعوُة والرشللاد - أن
يكوُن فايِّ يد جماعة حرة

ل علقة لها بالسياسة ، وأن ل تخصص لها إعانة مللن خزينللة
الدولة بل تكوُن نفقاتها

مما تجمعه هلليِّ مللن العانللات بأنوُاعهللا ، وممللا تعطللاه مللن
أوقافا المسلمين الخيرية

ّلللَه ِإّن ال ِه  ّللل َلللى ال ِإ ِريِ  َأْم ّوُُض  َفا ُأ َو ُكْم  َل ُقوُُل  َأ ُكُروَن َما  ْذ َت َفاَس  }
ِد } ( غافار : َبا ِع ْل ِبا َبِصيٌر 

 ) ا هل .44
هذا ما كتبناه فايِّ ذلك الوُقت ، وقد شرحنا آراءا الفارنللج فالليِّ

الجامعة السلمية
ومللا فايهللا مللن الوهللام ومللا ينبغلليِّ للمسلللمين ، مللراًرا فالليِّ

مجلدات المنار .
***
 شهادة لوُردين للشريعة السلمية :-36

ما كل من يتكلم فايِّ السلم وشريعته من الفارنج يتكلم عن
علم صحيح ، وما



كل من لديه علم يقللوُل مللا يعتقللد ؛ فاللإن منهللم مللن تنطقلله
السياسة بما تريه من مصلحة

دولته ، ومنهم المتعصب الذيِ ل يبحث عللن شلليِّءا مللن أمللر
السلم إل ما يمكن

الطعللن فايلله لتشللكيك المسلللمين فالليِّ دينهللم أو لتحريللض
ُوجد فايهم أعدائهم عليهم ، وقد 

من قال الحللق فالليِّ السلللم وشللريعته فالليِّ أحللوُال اقتضللت
ذلك .

من هؤلءا لللوُرد كرومللر الللذيِ طعللن الشللريعة تلللك الطعنللة
النجلءا التيِّ أقامت

مصر وأقعدتها ، قد اضطر إلى إنصافاها وتقييد ما أطلقه مللن
الطعن فايها بما ل ينكره

أحد ، وذلك فايِّ مجلد المنار العاشر إذ كان هوُ بمصللر ، فاقللد
قلت فايِّ سياق الرد على

طعنته : إن الستاذ المام رحمه الله تعالى حللدثنيِّ أنلله كللان
يكلمه مرة فايِّ مسألة

إصلحا المحاكم الشرعية فايِّ إبان اهتمام الشعب والحكوُمللة
بها واعتراض بعض

العلماءا على إصلحها فاأقام له الدلئل على أن السلم يدعوُ
إلى كل إصلحا ويناسب

كل زمان فاقال له اللوُرد ما ترجمته :
ًنللا أوجللد مدنيللة جديللدة  ( أتصدق يا أستاذ أننلليِّ أعتقللد أن دي

وقامت به دولة
عظيمة ل يكوُن أساسه العدل ؟ هذا محال ولكننيِّ أعلللم أن

هذه المقاومات - أيِ
لصلحا المحاكم - أملوُر إكليركيلة ) أيِ تقاليلد لرجلال اللدين

السلميِّ كتقاليد الكنيسة
عند النصارى .

هذه الكلمة حملتنيِّ على إرسال كتاب إلى اللوُرد هذا نصه :
1325 ربيع الول سنة 20القاهرة فايِّ 



جناب اللوُرد العظيم :
أحييك بما يليق بمكانتك وإن لم يسللبق للليِّ شللرفا المعرفاللة

لحضرتك ، وأرجوُ
َتُمّن عليِّّ ببضع دقائق من وقتك الثمين تجيبنيِّ فايهللا عللن أن 

السؤال التيِّ الذيِ
يهمنيِّ من حيث أنا صاحب مجلة إسلمية تللدافاع عللن الللدين

وتبحث فايِّ فالسفته وهوُ :
هل عنيت بما قلت فايِّ تقريرك الخير عن الحكللم بالشللريعة

السلمية التيِّ
َعْت منذ أكثر من ألف سنة الدين السللميِّ نفسله اللذيِ ُوِض

هوُ عبارة عن القرآن
الكريللم والسللنة النبوُيللة ؟ أم عنيللت بللذلك الفقلله السلللميِّ

الذيِ وضعه الفقهاءا ؟ فاإن
كنت تعنيِّ الثانيِّ فاهللوُ مللن وضللع البشللر ، وقللد مزجللت فايلله

آراؤهم بما يأخذونه عن
ّطأ فايه بعضهم بعًضا ، وقد ترك حكللام المسلللمين الول ، وخ

أنفسهم العمل بكثير منه ،
ولطلب الصلحا من المسللمين انتقلاد عللى كلثير ملن تللك

الراءا فايِّ كل مذهب ،
وإن كنت تعنيِّ الول فاهذا العاجز مسللتعد لن يللبين لجنللابكم

أن معظم ما جاءا فايِّ
الللدين نفسلله مللن الحكللام القضللائية والسياسللية هللوُ مللن

القوُاعد العامة - وهيِّ توُافاق
مصلللحة البشللر فالليِّ كللل زمللان ومكللان ؛ لن أساسللها درءا

المفاسد وجلب المصالح بحكم
َظم ْع الشوُرى - وما فايه من الحكام الجزئية ( وهوُ ُمقابل الُم

) راجع إلى ذلك
ًعا لجنابكم بالتحية والحترام . وأختم رقيميِّ موُد

 منشئ المنار بمصر...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... 
  محمد رشيد رضا...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... 



ًعا ومؤرًخللا بخطلله وقد أجابنا بالكتاب التيِّ بنصه العربيِّ موُق
الفارنجيِّ ، وهوُ :

كتاب لوُرد كرومر إلى صاحب المنار :
حضرة صاحب الفضيلة العلمللة الشلليخ رشلليد رضللا صللاحب

جريدة المنار ؛
ًبا على خطللابكم أقللوُل : إنلليِّ عنيللت بمللا كتبللت مجمللوُع جوُا

القوُانين السلمية التيِّ
تسموُنها الفقه ؛ لنها هيِّ التيِّ تجللريِ عليهللا الحكللام ، ولللم

ْعِن الدين السلميِّ نفسه ، َأ

ولللذلك قلللت فالليِّ هللذا التقريللر الخيللر وفالليِّ غيللره بوُجللوُب
مساعدة الحزب السلميِّ

الذيِ يطلب الصلحا ، ويسير مع المدنية مللن غيللر أن يمللس
أصوُل الدين ، ولعل

ّد المللراد العبارة التيِّ كتبتها بتقريريِ كللانت مللوُجزة فالللم تللؤ
تماًما ، واقبلوُا يا حضرة

الستاذ احتراميِّ الفائق .
 كرومر...  ... 1907 مايوُ سنة 4 فايِّ...  ...  ...  ...  ... 

كلمة لوُرد كتشنر للسيد الزهراويِ :
ًوُا فالليِّ زار السيد عبللد الحميللد الزهللراويِ عقللب تعيينلله عضلل

مجلس العيان
ًفا عند صديقه صللاحب المنللار ؛ وزار العثمانيِّ مصر ونزل ضي

لوُرد كتشنر العميد
البريطانيِّ فايِّ ذلك الوُقت بإيعاز ، وكنت معه فاكان مما قاله

له اللوُرد باللغة
] :2العربية [

إن الدولة العثمانيللة ل تصلللح بللالقوُانين الللتيِّ تقتبسللها منللا -
معشر الوربيين -

ونحن ما صلحت لنا هذه القوُانين إل بعد تربية تدريجيللة فالليِّ
عدة قرون كنا نغير فايها



ونبدل بحسب اختلفا الحللوُال ، وإن عنللدكم شللريعة عادلللة
موُافاقة لعقائدكم ولحوُالكم

الجتماعيللة ، فاللالوُاجب علللى الدولللة أن تعمللل بهللا وتللترك
قوُانين أوربة ، فاتقيم العدل

وتحفظ المن ، وتستغل بلدها الخصبة ، وعنديِ أنها ل تصلح
بغير هذا ) .

هذه الكلم حق ، وإن جاز علللى قللائله الجهللل والخطللأ فايمللا
يظن أنه ل يصلح لنا

من قوُانين أوربة ، ونحللن نعلللم أن كللل مللا لللديهم مللن حللق
وعدل فايِّ ذلك فاشريعتنا قد

سبقت إلى تقريره كما علم مما تقدم ، ولتفصيل ذلك مقللام
آخر .

((يتبع بمقال تاٍل))
__________

) إننا نختار مللا اختللاره علمللاءا المعقللوُل مللن قللدمائنا فاللي1ِّ(
النسللبة إلللى البديهللة والطبيعللة والغريللزة علللى ألفاظهللا

ًعا . كالسليقة الذيِ ثبت سما
 من المنار .17 م 77) نشرنا هذا فايِّ ص 2(

الخلفاة السلمية
 )6( 

 الخلفاة والبابوُية ، أو الرياسة الروحية : -36
السلللم ديللن الحريللة والسللتقلل الللذيِ كللرم البشللر ورفاللع

شأنهم بإعتاقهم من رق
العبوُدية لغير الله تعللالى مللن رؤسللاءا الللدين والللدنيا . فاللأول

أصوُله : تجريد العبادة
والتنزيه والتقديس والطاعة الذاتيللة لللله رب العللالمين ، وأن

الرسل عليهم الصلة



ُنْرِسللُل َوَمللا  والسلللم ليسللوُا إل مرشللدين ومعلميللن : { 
ِريَن } ( النعلللام :  ِذ َوُمنللل ِريَن  َبّشللل ِإلّ ُم ِليَن   ) فال48الُمْرَسللل

سيطرة لهم على سرائر الناس ، ول حق الكراه والجبار ،
ول المحاسللبة علللى القلللوُب والفاكللار ، ول مغفللرة الللذنوُب

والوزار ، ول الحرمان
ّوُ ُف َع من الجنة وإدخال النار ، بل ذلك كله لله الوُاحد القهار ال

الغفار ، قال تعالى لخاتم
ٍر } ِط ْي ِبُمَسلل ِهللم  ْي َل َع َلْسللَت  ّكٌر *  َذ ْنَت ُم َأ ّنَما  ِإ ّكْر  َذ َفا رسله : { 

 )22-21( الغاشية : 
ٍر } ( ق :  ّبا ِبَج ِهْم  ْي َل َع ْنَت  َأ َوَما  ُلوَُن  ُقوُ َي ِبَما  َلُم  ْع َأ َنْحُن   }45( 

ِهم ْي َل َع ْنَت  َأ َوَما   }
ِكيللٍل } ( النعللام :  َوُ ِهم ّمللن107ِب ِب ْيللَك ِمللْن ِحَسللا َل َع  ) { َمللا 
ِبَك َوَما ِمْن ِحَسا ٍءا  َشيِّْ

ٍءا } ( النعام :  ِهم ّمن َشيِّْ ْي َل ُكللْم52َع َل ِلللُك  َأْم ّنيِّ لَ  ِإ ُقْل   } ( 
ًا } ( الجن :  َولَ َرَشد ّا  ْبللَت21َضر َب َأْح ِديِ َمللْن  ْهلل َت ّنللَك لَ  ِإ  } ( 

ُءا } ( القصص : َيَشا ِديِ َمن  ْه َي ّلَه  ِكّن ال َل َو
56. ( 

ّينه مللن أمللر الللدين وإنما تجب طاعة الرسوُل فايما يبلغه ويللب
عن الله تعالى ، وما

ينفذه من شرعه ، دون ما يستحسنه فايِّ أمللوُر الللدنيا بظنلله
ورأيه ، فاالطاعة الذاتية

ْد َقلل َفا ِطللِع الّرُسللوَُل  ُي إنما هيِّ لله ، ولذلك قال تعالى : { َمن 
ّلَه } ( النساءا : َع ال َطا َأ

ٌع80 َبلل َت  ) فاطاعة الرسوُل ثم طاعللة أوللليِّ المللر مللن المللة 
لطاعة الله التيِّ أوجبها

ًذا للشللريعة ، علللى أن الرسللوُل معصللوُم فالليِّ للمصلحة تنفي
تبليغ الدين وإقامته ، وقد

ه أسلوُة حسلنة لمتله ، وكلان الصلحابة عللى هلذا جعلله الل
يراجعوُن النبيِّ صلى الله عليه



وسلم فايما يقوُله برأيه فايِّ المصالح العامة كالحرب والسلم
ويبدون آراءاهم ، وكان

يرجللع عللن رأيلله إلللى رأيِ الوُاحللد منهللم إذا تللبين للله أنلله
الصوُاب ، كما رجع إلى رأيِ

الحباب بن المنذر يوُم بدر ، وإلى رأيِ الجمهوُر بعد الشوُرى
، وإن لم يظهر له أنه

أصوُب كما فاعل يللوُم أحللد . وقللد قللال : ( إنمللا أنللا بشللر إذا
أمرتكم بشيِّءا من أمر دينكم

فاخذوا به وإذا أمرتكم بشيِّءا من رأييِّ فاإنما أنللا بشللر ) رواه
مسلم من حديث رافاع بن

خديج ، وقال : ( أنتم أعلللم بللأمر دنيللاكم ) رواه مللن حللديث
عائشة .

وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن فايمللن اتبعلله منللافاقين ،
وكان يعرفا بعضهم

دون بعض ، ولكنه يعاملهم معاملة المؤمنين ؛ لن من أصوُل
شريعته أن يعامل

النللاس بحسللب أعمللالهم الظللاهرة ، ويوُكللل أمللر القلللوُب
والسرائر إلى الله تعالى .

قال رجل له وقد رآه يعطيِّ رجالً من المؤلفللة قلللوُبهم : يللا
رسوُل الله اتق الله ،

َلْسُت أحق أهللل الرض أن يتقلليِّ الللله ؟ ثللم َو َأ قال : ويلك ، 
ولى الرجل فاقال خالد بن

الوُليد : يا رسوُل الله أل أضرب عنقه ؟ - وفايِّ رواية : فاقال
عمر : يا رسوُل الله

ائذن ليِّ أضرب عنقه - قال : ل تفعل لعله أن يكوُن يصليِّ ،
فاقال خالد : وكم ِمن

ُمَصٍل يقوُل بلسانه ما ليس فايِّ قلبه ، قال رسوُل الله صلى
الله عليه وسلم : إنيِّ لم

أومر أن أنقب فالليِّ قلللوُب النللاس ول أشللق بطللوُنهم ) رواه
الشيخان من حديث أبيِّ سعيد



الخدريِ .
وإذا كان هذا شأن الرسوُل صلى الله عليه وسلم فاهل يكوُن

للخلفاءا والمراءا -
ُظللم شللأنهم- أن يحاسللبوُا النللاس علللى قلللوُبهم أو مهمللا ع

يسيطروا عليهم فايِّ فاهمهم للدين
أو عملهم به وربما كان فايهم من هم أعلم به منهللم ؟ كل إن

الخليفة فايِّ السلم ليس
ّيللدة ، ل سلليطرة ول رقابللة للله علللى إل رئيس الحكوُمة المق

أرواحا الناس وقلوُبهم ،
وإنما هوُ منفذ للشللرع ، وطللاعته محصللوُرة فالليِّ ذلللك فاهلليِّ

طاعة للشرع ل له نفسه ،
ًفلا وبسلط فاليِّ المسلألة (  ،ل 1كما تقدم آن ،ل 6   ) ولكلن8 

العاجم أفاسدوا فايِّ أمر المامة
والخلفاة بما دست الباطنية فالليِّ الشلليعة مللن تعللاليم المللام

المعصوُم ، وبما أفارط الفرس
والترك ومن تبعهم فايِّ الغلوُ بإطراءا الخلفاءا مما يذكر مثللاله

فايِّ الخلصة التاريخية
التية ، حتى فاتحوُا لهم باب السللتعباد ، وقهللروا المللة علللى

الخنوُع والنقياد ، انتهى
كل غلوُ إلى ضده ، فاكان غلوُ العاجم فايِّ الخلفاءا العباسيين

ًبا للقضاءا على سب
ًبا لسللقاط خلفاتهم ، ثم كان تقديس الخلفاءا العثمللانيين سللب

دولتهم ، وقد أبقى الترك
ًدا مللن معنللاه الشللرعيِّ لوُاحللد منهللم لقللب ( خليفللة ) مجللر

والسياسيِّ كما تقدم ، ولم يمنع ذلك
النللاس ول سلليما أصللحاب الجرائللد عللن وصللفه بالقداسللة ،

وبصاحب العرش ، وغير
ذلك من الطراءا بللالقوُل والفعللل . وكللثر خللوُض المسلللمين

كغيرهم بذكر الخلفاة



ّنللا وإن الروحية ، وفاصلها من السلطة الزمنية السياسللية ، وإ
ّينا الحق فايِّ كنا قد ب

المسألة فايِّ هذا البحث نرى أن نزيدها إيضاًحا بنقل ما كتبلله
ً الستاذ المام فايها نقل

عن كتللابه ( السلللم والنصللرانية مللع العللم والمدنيللة ) قللال
رحمه الله :

( الصل الخامس للسلم )
( قلب السلطة الدينية )

أصل من أصوُل السلم أنتقل إليلله ، ومللا أجللله مللن أصللل !
قلب السلطة

َدَم السلللُم بنللاءا تلللك َهلل الدينية والتيان عليها من أساسللها : 
السلطة ومحا أثرها حتى لم

يبق لهللا عنللد الجمهللوُر مللن أهللله اسللم ول رسللم ، لللم يللدع
السلم لحد بعد الله ورسوُله

ًنا على عقيدة أحد ول سيطرة علللى إيمللانه ، علللى أن سلطا
رسوُل الله عليه السلم كان

ِطًرا ، قللال الللله تعللالى ْي ًنللا ول ُمَسلل ّكًرا ، ل مهيم َذ ًغللا وُملل ّل َب ُم
ّكٌر * َذ ْنَت ُم َأ ّنَما  ِإ ّكْر  َذ َفا  }

ٍر } ( الغاشللية :  ِط ْي ِبُمَسلل ِهللم  ْي َل َع  ) ولللم يجعللل22-21َلْسَت 
َيُحّل ول لحد من أهله أن 

] ، بل اليمان يعتق1أن يربط ل فايِّ الرض ول فايِّ السماءا [
المؤمن من كل رقيب

عليه فايما بينه وبين الله سوُى الله وحده ، ويرفاعلله عللن كللل
رق إل العبوُدية لله وحده ،

وليس لمسلم مهما عل كعبلله فالليِّ السلللم علللى آخللر مهمللا
انحطت منزلته فايه إل حق

النصلليحة والرشللاد . قللال تعللالى فالليِّ وصللف النللاجين :
ْوُا َوُاَص َت َو ّق  ْلَح ِبا ْوُا  َوُاَص َت َو  }

َوالعصر :  ِر } (  ْب ُعوَُن3ِبالّص ْد َيلل ُأّمٌة  ُكْم  ُكن ّمن َت ْل َو  ) وقال : { 
ْأُمُروَن َي َو ِر  ْي َلى الَخ ِإ



ِلُحللوَُن } ( آل ْف ُهللُم الُم ِئَك  َل ْو ُأ َو ِر  َك َعِن الُمن ْوَُن  َه ْن َي َو ْعُروفِا  ِبالَم
 ) وقال :104عمران : 

ٍة َقلل ِفاْر ُكللّل  َفللَر ِمللن  َن ْوُلَ  َل َفا ّفاًة  َكا ِفُروا  َين ِل ُنوَُن  ْؤِم َكاَن الُم َوَما   }
ِفايِّ ُهوُا  ّق َف َت َي ّل َفٌة  ِئ َطا ُهْم  ْن ّم

َذُروَن } َيْحلل ُهلْم  ّل َع َل ِهلْم  ْي َل ِإ ُعلوُا  َذا َرَج ِإ ُهْم  ْوَُم َقل ِذُروا  ُينلل ِل َو ّديِن  الل
 ) فاالمسلموُن122( التوُبة : 

يتناصللحوُن ثللم هللم يقيمللوُن أمللة تللدعوُ إلللى الخيللر وهللم
المراقبوُن عليها لعلهم يردونها

إلى السبيل السوُيِ إذا انحرفات عنه ، وتلك المللة ليللس لهللا
فايهم إل الدعوُة والتذكير ،

والنذار والتحذير ، ول يجوُز لها ول لحد مللن النللاس أن يتبللع
ْوَُرة أحد ، ول َع

يسللوُغ لقللوُيِ ول لضللعيف أن يتجسللس علللى عقيللدة أحللد ،
وليس يجب على مسلم أن

يأخذ عقيدته أو يتلقى أصوُل مللا يعمللل بلله عللن أحللد إل عللن
كتاب الله وسنة رسوُله الله

صلى الله عليه وسلم ؛ لكل مسلللم أن يفهللم عللن الللله مللن
كتاب الله وعن رسوُله من كلم

] وإنما يجب2رسوُله بدون توُسيط أحد من سلف ول خلف [
عليه قبل ذلك أن

ُيَحّصَل من وسائله مللا يللؤهله للفهللم كقوُاعللد اللغللة العربيللة
وآدابها وأساليبها وأحوُال

العرب خاصة فايِّ زمان البعثة ، وما كللان النللاس عليلله زمللن
النبيِّ صلى الله عليه

وسلم وما وقع من الحوُادث وقت نزول الوُحيِّ ، وشيِّءا من
الناسخ والمنسوُخ من

ُه لفهللم ّد ُعلل َي الثار . فاإن لم تسمح له حاله بالوُصوُل إلللى مللا 
الصوُاب من السنة والكتاب

فاليس عليه إل أن يسللأل العللارفاين بهمللا . وللله بللل عليلله أن
يطالب الُمجيب بالدليل على



ما يجيب به ، سوُاءا كللان السللؤال فالليِّ أمللر العتقللاد أو فالليِّ
حكم عمل من العمال ، فاليس

فايِّ السلم ما يسمى عند قوُم بالسلللطة الدينيللة بللوُجه مللن
الوُجوُه .

السلطان فايِّ السلم
ًقللا ، ًدا ، ورسم حقوُ لكن السلم دين وشرع ، فاقد وضع حدو

وليس كل معتقد
فايِّ ظاهر أمره بحكم يجللريِ عليلله فالليِّ عمللله . فاقللد يغلللب

الهوُى وتتحكم الشهوُة ،
ْغَمُط الحّق ، أو يتعدى المعتديِ الحللد ، فال تكمللل الحكمللة ُي فا

من تشريع الحكام إل إذا
وجدت قللوُة لقامللة الحللدود وتنفيللذ حكللم القاضلليِّ بللالحق ،

وصوُن نظام الجماعة ،
وتلك القوُة ل يجوُز أن تكوُن فاوُضى فايِّ عللدد كللثير ، فال بللد

أن تكوُن فايِّ واحد وهوُ
السلطان أو الخليفة .

الخليفللة عنللد المسلللمين ليللس بالمعصللوُم ، ول هللوُ مهبللط
الوُحيِّ ، ول من حقه

الستئثار بتفسير الكتاب والسنة ، نعم ُشللرط فايلله أن يكللوُن
ًدا ، أيِ أن يكوُن من مجته

العلم باللغة العربية وما معها مما تقدم ذكللره بحيللث يتيسللر
له أن يفهم من الكتاب

والسنة ما يحتاجَ إليه من الحكام ، حتى يتمكللن بنفسلله مللن
التمييز بين الحق والباطل ،

والصحيح والفاسد ، ويسهل عليه إقامة العدل الللذيِ يطللالبه
ًعا . به الدين والمة م

هوُ - علللى هللذا - ل يخصلله الللدين فالليِّ فاهللم الكتللاب والعلللم
بالحكام بمزية ، ول

يرتفع به إلى منزلة ، بل هوُ وسائر طلب الفهم سوُاءا ، إنمللا
يتفاضلوُن بصفاءا



َطاع مللا دام3العقل ، وكثرة الصابة فايِّ الحكم [ ] ، ثم هوُ ُم
على الَمَحّجة ونهج

الكتاب والسنة ، والمسلموُن له بالمرصاد ، فاإذا انحرفا عن
النهج أقاموُه عليه ، وإذا

ّوُُموُه بالنصيحة والعذار إليه [ َق َوُجَّ  ْع ] . ل طاعللة لمخلللوُق4ا
] .5فايِّ معصية الخالق [

فاللإذا فاللارق الكتللاب والسللنة فالليِّ عمللله ، وجللب عليهللم أن
يستبدلوُا به غيره ، ما لم يكن

] ، فاالمللة أو6فايِّ استبداله مفسللدة تفللوُق المصلللحة فايلله [
نائب المة هوُ الذيِ ينصبه ،

احبة الحلق فاليِّ السليطرة عليله ، وهليِّ اللتيِّ والمة هيِّ ص
تخلعه متى رأت ذلك من

مصلحتها فاهوُ حاكم مدنيِّ من جميع الوُجوُه .
ول يجوُز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بمللا

يسميه الفارنج
( كراتيك ) أيِ سلطان إلهلليِّ . فاللإن ذلللك عنللدهم هللوُ الللذيِ

ينفرد بتلقيِّ الشريعة عن الله ،
وللله حللق الثللرة بالتشللريع ، وللله فالليِّ رقللاب النللاس حللق

الطاعة ، ل بالبيعة وما
تقتضيه من العدل وحماية الحللوُزة ، بللل بمقتضللى اليمللان ،

ًنا فاليس للمؤمن ما دام مؤم
أن يخالفه ، وإن اعتقد أنه عدو لللدين الللله ، وشللهدت عينللاه

من أعماله ما ل ينطبق
على ما يعرفالله مللن شللرائعه ؛ لن عمللل صللاحب السلللطان

الدينيِّ وقوُله فايِّ أيِ مظهر
ظهللر هملا ديللن وشللرع ، هكللذا كللانت سللطة الكنيسللة فالليِّ

القرون الوُسطى . ول تزال
الكنيسة تدعيِّ الحق فايِّ هذه السلطة كمللا سللبقت الشللارة

إليه .



كان من أعمال التمدن الحديث : الفصل بين السلطة الدينية
والسلطة المدنية ،

فاترك للكنيسة حق السيطرة علللى العتقللاد والعمللال فايمللا
هوُ من معاملة العبد لربه ،

تشرع وتنسخ ما تشاءا ، وتراقب وتحاسب كما تشاءا ، وتحرم
وتعطيِّ كما تريد ،

وخوُل السلطة المدنية حللق التشللريع فالليِّ معللاملت النللاس
بعضهم لبعض ، وحق

َيحفظ نظام اجتماعهم فايِّ معاشهم ل فايِّ السيطرة على ما 
ّدوا هذا َع معادهم ، و

ًعا للخير العم عندهم . الفصل منب
ثم هم يهموُن فايما يرملوُن بله السللم ملن أنله يحتلم قلرن

السلطتين فايِّ شخص
واحد . ويظنوُن أن معنى ذلك فايِّ رأيِ المسلم أن السلطان

هوُ مقّرر الدين ، وهوُ
واضع أحكامه وهوُ منفذها ، واليمان آلة فايِّ يده يتصرفا بها

فايِّ القلوُب بالخضاع ،
وفايِّ العقوُل بالقناع ، وما العقل والوُجدان عنللده إل متللاع ،

ويبنوُن على ذلك أن
َبد لسللطانه بلدينه ، وقللد عهللدوا أن سللطان ْع َت المسلم ُمْسل

الدين عندهم كان يحارب العلم ،
ويحميِّ حقيقة الجهل ، فال يتيسر للللدين السلللميِّ أن يأخللذ

بالتسامح مع العلم ما دام
من أصوُله أن إقامة السلطان واجبة بمقتضللى الللدين . وقللد

تبين لك أن هذا كله خطأ
محٌض وبعد عن فاهم معنى ذلك الصل من أصلوُل السللم .

وعلمت أن ليس فايِّ
السلم سلطة دينية سوُى سلطة الموُعظة الحسنة والدعوُة

إلى الخير والتنفير عن



الشر ، وهيِّ سلطة خوُلها الللله لدنللى المسلللمين يقللرع بهللا
أنف أعلهم ، كما خوُلها

لعلهم يتناول بها من أدناهم .
] أن مسألة السلطان فايِّ ديللن7ومن هنا تعلم ( الجامعة ) [

السلم ليست مما
يضيق به صدره ، وتحرجَ به نفسه عن احتمللال العلللم ، وقللد

تقدم ما يشير إلى ما
صنع الخلفاءا العباسلليوُن والموُيللوُن الندلسلليوُن مللن صللنائع

المعروفا مع العلم
والعلماءا ، وربما أتينا على شيِّءا آخر منه فايما بعد .

يقوُلللوُن : إن لللم يكللن للخليفللة ذلللك السلللطان الللدينيِّ أفال
يكوُن للقاضيِّ أو المفتيِّ

أو شيخ السلم ؟ وأقوُل : إن السلم لم يجعل لهؤلءا أدنللى
سلطة على العقائد

وتقرير الحكام ، وكل سلطة تناولهلا واحلد مللن هللؤلءا فاهلليِّ
سلطة مدنية قررها الشرع

السلميِّ ، ول يسوُغ لوُاحد منهللم أن يللدعيِّ حللق السلليطرة
على إيمان أحد أو عبادته

لربه أو ينازعه فايِّ طريق نظره ) ا هل .
***

الخاتمة :
خلصة اجتماعية تاريخية فايِّ الخلفاة والدول السلمية [*]

ِهللم ْي َل َع ّلللُه  ِءا َمللّن ال ُؤل َهلل َأ ُلوُا  ُقوُ َي ّل ْعٍض  َب ِب ُهم  ْعَض َب ّنا  َت َفا ِلَك  َذ َك َو  }
ّلُه ْيَس ال َل َأ َنا  ِن ْي َب ّمْن 

ِريَن } ( النعام :  ِك ِبالّشا َلَم  ْع َأ  ) .53ِب

( تمهيد )
ُبعثوُا لهدايتهم لقد كان فايمن قبلنا من البشر منذرون ورسل 

، وملوُك وحكام



ًكللا ، يتوُلوُن الحكام والسياسة فايهم ، وكان بعض النبياءا ملوُ
وكان بعض الملوُك

تابعين للنبياءا ، وكان الملك والرياسة فاتنة للملوُك والرعايا ،
وللرؤساءا

ِبُروَن } َتْصلل َأ َنللًة  ْت ِفا ْعللٍض  َب ِل ُكْم  ْعَضلل َب َنللا  ْل َع َوَج والمرؤسللين { 
 )20( الفرقان : 

وكان رؤساءا الدين من غير النبيللاءا كللثيًرا مللا يشللتركوُن مللع
رؤساءا الدنيا من

الملوُك والمللراءا فالليِّ فاتنللة المللال والجللاه ، فايكللوُن بعضللهم
أولياءا بعض فايِّ استعباد

مرءاوسيهم ، والتمتع بأموُالهم وأعراضهم ، وكلانت الشلعوُب
تنقاد لولئك الرؤساءا إما

بوُازع العتقاد الدينيِّ ، وإمللا بقهللر القللوُة والسلللطان ، وإمللا
ًعا ، وربما بالمرين جمي

ًعا ببعض الملللوُك الجللائرين فاينللزع يللده َذْر كان بعضها يضيق 
ُثّل َي من طاعتهم ، 

عروشهم ، ويوُليِّ أمره جماعللة مللن الزعمللاءا الللذين نهضللوُا
لمقاومة الجوُر والقهر

بقوُتهم ، حتى إذا ما صار المر إليهم كانوُا وهم عصللبة أشللد
ًيا من الملك جوًُرا وبغ

الوُاحللد الللذيِ ل يسللتطيع ظلًمللا ول هضللًما إل بللأعوُانه مللن
أمثالهم ، وما زال الناس

مرهقيللن بسلليطرة رؤسللاءا الللدين الروحيللة فالليِّ سللرائرهم ،
ًعا فايِّ ورؤساءا الدين والدنيا م

ظوُاهرهم ، إذا أووا إلى ظل العدل يوًُما لفحهم هجير الجللوُر
أياًما ، وإذا تذوقوُا من

حلوة الرحمة جرعة راحة تجرعوُا من علقم القسوُة آلًمللا ،
يشقى اللوُفا منهم

َغللة ْل ُب ليتمتع باللذة أفاراد من المترفاين ، ويحرم اللللوُفا مللن 
العيش ويتمتع بثمرات



كسبهم نفر من المسرفاين . ما زال الناس كذلك حتى بعللث
الله خاتم رسله رحمة

للعالمين ، فاجاءاهم عنه بما فايه صلحا الدنيا وهداية الدين .
ًطا ًنللا وسلل فاكان من أصوُل هللدايته للبشللر أن أسللس لهللم دي

ًعا عادلً ، وشر
ومملكة شوُرية : جعل أمرهللم شللوُرى بينهللم ، وأزال جبريللة

الملك وأثرته وكبرياءاه
من حكوُمتهم ، وجعل أمر الرئيس الذيِ يمثل الوُحدة ويوُحد

النظام والعدل فايِّ المملكة
للملة ، ينتخبله أهلل اللرأيِ والعداللة والعللم ملن زعمائهلا ،

الموُثوُق بهم عندها ، وجعله
ًيا فالليِّ جميللع أحكللام الشللريعة مسئوُلً عنهم لديهم ، ومسللاو

لدنى رجل منهم ، وفارض
عليهم طاعته فايِّ المعروفا من الحق والعدل ، وحّرم عليهم

طاعته فايِّ المعصية والبغيِّ
ّيللا لينفللذ فالليِّ السللر والجللوُر ، وجعللل الللوُازع فالليِّ ذلللك دين

والجهر ؛ لن الطاعة الحقيقية لله
وحللده ، والسلليطرة لجماعللة المللة ، وإنمللا الرئيللس ممثللل

للوُحدة ، ولذلك خاطب الكتاب
المنزل نبيِّ هذا الدين المرسل ، بمبايعللة النللاس علللى أن ل

يعصوُه فايِّ معروفا وأَمره
بمشاورتهم فايِّ المر ، وقد أقام هذه الصللوُل صلللوُات الللله

وسلمه عليه بالعمل على
أكمل وجه ، فاكان يستشيرهم ويرجع عن رأيلله إلللى رأيهللم ،

ودعا فايِّ مرض موُته َمن
عساه ظلمه بشيِّءا إلى القتصاص منه ، وسللار علللى سللنته

هذه خلفاؤه الراشدون من
بعللده ، فاكللان هللذا مللن أفاعللل أسللباب قبللوُل ديللن السلللم

وسيادته على جميع الملل



والديللان ، واسللتعلءا حكملله ولغتلله فالليِّ الشللرق والغللرب ،
وخضوُع المم الكثيرة له

بالرضا والطوُع ، وانتشاره فايِّ قرن واحللد مللن الحجللاز إلللى
أقصى أفاريقية وأوربة من

جانب الغرب ، وإلى بلد الهند من جهة المشرق .
ولوُ سار من جاءا بعد الراشدين على سنتهم فايِّ اتبللاع هللديِ

الكتاب والسنة ،
لعمت هداية السلم العالم كله . ولما تهافات عبيللد الشللهرة

والشهوُة على رياسته - التيِّ
هيِّ خلفاة للنبوُة - والنزوان عليهللا بقللوُة العصللبية ؛ إذ ليللس

فايها تمتع باللذات
الجسللدية ، ول بعظمللة السلليطرة الجبروتيللة ؛ فاقللد فاللرض

الصحابة للخليفة الول نفقة
اط المهلاجرين ل أعلهلم ول نفسه وعيلاله كرجلل ملن أوس

أدناهم ، ولكنه هوُ ومن
بعده من الراشللدين اختللاروا أن يكوُنللوُا فالليِّ معيشللتهم دون

الوُسط من أمتهم .
أما العتداءا على عمر وقتله فالم يكن مللن حسللد المسلللمين

ول من كراهتهم له ،
ول من طمع أحد أن يخلفه ، بل كان مللن جماعللة المجللوُس

السرية انتقاًما منه لفتحه
لبلدهم ، وإسقاطه لملكهم ، وأما التعديِ على عثمان وقتللله

فاقد كان بدسائس الفرس
وعبدالله بن سبأ اليهوُديِ ، ولللوُل هاتللان الفتنتللان لمللا وصللل

الشقاق بين عليِّ
ّقق فالليِّ َد ومعاوية إلى ما وصل إليه ، كما يعلللم ذلللك كللل ُملل

التاريخ .
اتسع ملك السلم وكثر خصوُمه من زعماءا الملل والشعوُب

الذين أزال



عظمتهم واسللتمتاعهم بملللك بلدهللم ، وسللاوى بينهللم وبيللن
عبيدهم فايِّ الحقوُق وكل

أقوُامهم عبيد لهم ، ولم يكن الوُازع الدينيِّ فايمن دخلوُا فايلله
من هذه الشعوُب مثله فايمن

فاهموُه حق الفهم من العرب ، ولم تكللن كللل بطللوُن العللرب
كالسابقين الولين من

المهاجرين والنصار ، ولم يكن من السهل إيجاد نظام لقللوُة
الخلفاة تخضع له كل هذه

ّقة وصللعوُبة ْعللد الّشلل ُب المللم والشللعوُب فالليِّ الخللافاقين مللع 
الموُاصلت ، فالهذا سهل على

َبللّث الفتللن للسلللم وللعللرب ، وعلللى السللبئيين والمجللوُس 
معاوية تأليف جيش فايِّ الشام

يقاتل به المام الحق أمير المؤمنين ، ثم جعل خلفاللة النبللوُة
ًكا عضوًُضا كملك مل

الغابرين .
ّلب وعوُاقبها سنة التغ

وإفاساد العاجم لحكم السلم العربيِّ
فاتح معاوية للقوُياءا باب التغلب فاأقبلوُا إليلله يهرعللوُن ، ولللم

يثبت ملك الموُيين
ًدا كاملً ، ولما كان السلللم قللد أبطللل عصللبية ًنا واح معه قر

العرب الجنسية ، احتاجَ
العباسيوُن أن يستعينوُا على الموُيين بعصبية المة الفارسية

، وكان للزنادقة
والمنللافاقين مللن هللؤلءا مكايللد خفيللة ، يريللدون أن يللديلوُا

للفرس من العرب ، وللمجوُسية
من السلم ، ولجلها بثوُا فايِّ المسلمين التفرقة بللالغلوُ فالليِّ

آل البيت توُسلً للطعن فايِّ
جمهوُر الصحابة ليفرقوُا كلمة العرب ويبعدوا بهم عن أصوُل

السلم الشوُرويِ



( الديمقراطيِّ ) وينشئوُا فايه حكوُمة ( أتوُقراطية ) مقدسللة
أو معبوُدة ، بجعل رئاستها

لمن يدعوُن فايهم العصمة من بيللت النبللوُة ، ليسللهل عليهللم
بذلك إعادة الكسروية

والمجوُسية .
ُلللوُا علللى جعللل عصللبيتهم ّوُ َع ولما انكشف أمرهم للعباسيين 

من الترك ، فاكان
َنهم مللن بلدهللم وسللائر النللوُاحيِّ ّبا المعتصللم يشللتريِ ُشلل

ًدا له ، ويطلق لهم ويجعلهم جنوُ
ً العنان ، ويمهد لهم هللوُ وَمللن بعللده سللبيل السلللطان ، جهل

منهم بطبائع العمران ،
ِللليِّ جهللل وقسللوُة وفاسللاد ، فاطغللوُا فالليِّ البلد ، ُأو وكللانوُا 

وأكثروا البغيِّ والعدوان على
العبللاد ، حللتى صللاروا يقتلللوُن الخلفللاءا أنفسللهم وهللم علللى

عروشهم ، أو يخلعوُنهم
ويوُلوُن غيرهم بأهوُائهم ، فااختل بفسادهم النظللام والطاعللة

بوُازع السلم ، فاسهل
ًبللا ، ًبللا وتتبي على إخوُانهم التتار اجتيللاحا ملللك العباسلليين تخري

وتقتيلً وتمثيلً ،
واستفحل أمر الباطنية مللن القرامطللة وغيرهللم ، وقللد كللان

جند الترك فايِّ العباسيين ،
كجند النكشارية بعده فايِّ العثمللانيين ، كللان قللوُة لهللم ، ثللم

ًدا صار قوُة عليهم وُمفس
لملكهم .

وقد أفاسد العاجُم أمر الخلفاءا العباسيين بالطراءا والتعظيم
الذيِ ينكره السلم

ِبَشللّر مللن إفاسللادهم للله بالسللتبداد بهللم ول تعرفالله العللرب 
والعتداءا عليهم ، كما فاعل

السلطان عضد الدولة بللذلك المظهللر العجيللب الللذيِ أقللامه
للخليفة الطائع .



قال السيوُطيِّ فايِّ ترجمة الطللائع لللله مللن تاريللخ الخلفللاءا :
وسأل عضد الدولة

َلللع عليلله الطائع أن يزيد فايِّ ألقابه ( تللاجَ الملللة ) ويجللدد الُخ
ويلبسه التاجَ ، فاأجابه ،

وجلس الطائع على السرير وحوُله مائة بالسلليوُفا والزينللة ،
وبين يديه مصحف

عثمان ، وعلى كتفله اللبردة ، وبيللده القضليب ، وهلوُ متقللد
بسيف رسوُل الله صلى الله

عليه وسلم وضربت سللتارة بعثهللا عضللد الدولللة ، وسللأل أن
ًبا للطائع حتى ل تكوُن حجا

تقع عليه عين أحد من الجند قبللله ، ودخللل التللراك والللديلم
وليس مع أحد منهم حديد ،

ووقف الشرافا وأصلحاب المراتلب ملن الجلانبين . ثلم أذن
لعضد الدولة فادخل ، ثم

رفاعت الستارة وقبل عضد الدولة الرض ، فاارتاع زياد القائد
لذلك وقال لعضد الدولة :

ما هذا أيها الملك ، أهذا هوُ الله ؟ فاالتفت إليلله وقللال : هللذا
خليفة الله فايِّ أرضه ( ! ! )

ثم استمر يمشيِّ ويقبل الرض سبع مرات . فاالتفت الطللائع
إلى خالص الخادم ، وقال

ِنِه ، فاصعد عضد الدولللة فاقبللل الرض مرتيللن ، فاقللال : ْد َت اس
ادن إليِّ ، فادنا وقبل رجله .

وثنى الطائع يمينه عليه وأمره فاجلس علللى كرسلليِّ بعللد أن
كرر عليه ( اجلس ) وهوُ

يسللتعفيِّ ، فاقللال للله : أقسللمت عليللك لتجلسللن ، فاقبللل
الكرسيِّ وجلس ، فاقال له الطائع : قد

رأيت أن أفاوُض إليك أمر الرعية فايِّ شللرق الرض وغربهللا ،
وتدبيرها فايِّ جميع

جهاتها ، سوُى خاصتيِّ وأسبابيِّ ، فاتوُّل ذلك . فاقال : يعيننيِّ
الله على طاعة أمير



المؤمنين وخدمته ، ثم أفااض عليه الخلع وانصرفا ا هل .
ثم ذكر المؤرخ من عاقبة هذا ما وصل إليه أمر الخلفلاءا بعلد

ذلك مع السلطين ؛
إذ كان الوُجهاءا فايهم كآحاد ركابهم . ومللا كللان يفعللله أمثللال

ذلك الملك الجاهل
المتملق ، وكل ما ذكر من تلك الهيئة منكرات فايِّ السلللم .

ً فاتقبيل الرض أشد تذلل
من الركوُع والسجوُد ، وقد صحت الحاديث فالليِّ النهلليِّ عللن

التشبه بالعاجم فايِّ
كبريائهم وبذخهم ، حتى فايِّ الوُقوُفا على رءاوس ملوُكهم أو

بين أيديهم .
اضطراب المسلمين فايِّ حكوُماتهم

وأما سبب وقوُع ذلك وطوُل العهد عليلله فاهللوُ أن التطللوُرات
الجتماعية كانت

تقضلليِّ بوُقللوُع مللا وقللع مللن التصللرفا فالليِّ شللكل الحكوُمللة
السلمية ، ولم يكن يمكن فايِّ

تلك الزمنة أن يوُضع لها نظللام يكفللل أن تجللريِ علللى سللنة
الراشدين ، ول طريقة

أوائل الموُيين والعباسلليين . فالليِّ الجمللع بيللن عظمللة الللدنيا
ومصالح الدين . ولما صار

ًنللا كللان أمللر الللدين قللد ضللعف ، وتله فالليِّ جميللع هللذا ممك
الشعوُب السلمية ضعف

حكوُماتها ، وضعف حضارتها ، فالم تهتد إلى مثللل مللا اهتللدى
إليه الفارنج من القضاءا

ًبا بعللد شللعب ، فامنهللم مللن قضللى على استبداد ملوُكهم شع
على الحكوُمة الملكية قضاءا

مبرًما ، ومنهم من قيللد سلللطة الملللوُك فالللم يللدع لهللم مللن
الملك إل بعض المظاهر الفخمة

التيِّ يستفاد منها فايِّ بعض الحوُال ، دون أن يكوُن لهم مللن
المر والنهيِّ فايِّ



الحكوُمة أدنى استبداد .
َطللى تصللرفًاا فالليِّ أمللر يجللب أن يكللوُن ُيع ذلك بللأن كللل مللن 

مسئوُلً عن سيرته
فايه ، والتقاليد المتبعة فايِّ الملك أن الملك فاوُق الرعية ، فال

يتطاولوُن إلى مقامه
العلى ليسألوُه عما فاعل . وهذا شيِّءا أبطله السلم بجعللله

إمام المسلمين كوُاحد
منهم فايِّ جميع أحكام الشريعة ، ونص على أنه مسئوُل عما

يفعل بقوُله صلى الله
عليه وسلم ( كلكم راٍع وكلكم مسئوُل عن رعيتلله ، فاالمللام

راٍع وهوُ مسئوُل عن
رعيتلله ، والرجللل راٍع فالليِّ أهللله وهللوُ مسللئوُل عللن رعيتلله ،

والمرأة راعية فايِّ بيت
 إلللخ ( متفللق عليلله مللن...زوجها وهيِّ مسئوُلة عن رعيتها ) 

حديث ابن عمر ) وكان
المسلللموُن يراجعللوُن الخلفللاءا الراشللدين ويللردون عليهللم

أقوُالهم وآراءاهم فايرجعوُن إلى
الصوُاب إذا ظهر لهم أنهم كانوُا مخطئين ، حتى إن عمر بللن

الخطاب رضيِّ الله عنه
ْته امرأة فايِّ مسألة فاقال علللى المنللبر : امللرأة أصللابت ّطأ خ

وأخطأ عمر . أو : ورجل
أخطللأ . غفللل المسلللموُن عللن هللذا فاللتركوُا الخلفاللة لهللل

العصبية يتصرفاوُن فايها تصرفا
الملوُك الوُارثين الذين كانوُا يزعموُن أن الللله فاضلللهم علللى

سائر البشر لذواتهم ولبيوُتهم
وأوجب طاعتهم والخضوُع لهم فالليِّ كللل شلليِّءا ، فالللم يوُجللد

فايِّ أهل الحل والعقد من
الرؤساءا من اهتدى إلى وضع نظام شرعيِّ للخلفاة بللالمعنى

الذيِ يسميِّ فايِّ هذا العصر



بالقانوُن الساسيِّ يقيدون به سلطة الخليفة بنصوُص الشرع
، ومشاورتهم فايِّ المر ،

كما وضعوُا الكتب الطوُال للحكام التيِّ يجب العمل بها فالليِّ
السياسة والدارة والجباية

ًبللا فالليِّ ذلللك معللزًزا بأدلللة والقضاءا والحرب ، ولوُ وضعوُا كتا
الكتاب والسنة وسيرة

الراشدين ، ومنعوُا فايه ولية العهد للوُارثين ، وقيللدوا اختيللار
ّينوُا الخليفة بالشوُرى وب

أن السلطة للمة يقوُم بها أهللل الحللل والعقللد منهللا وجعلللوُا
ذلك أصوُلً متبعة - لما وقعنا

فايما وقعنا فايه .
فاأما الراشدون رضيِّ الله عنهم فاقد كللانوُا واثقيللن بتحريهللم

للحق والعدل
ويصرحوُن بسلطة المللة عليهللم وهللم واقفللوُن فالليِّ موُقللف

الرسوُل صلى الله عليه وسلم
ّليت عليكللم ولسللت بخيركللم ُو من منبره ، كما قال أبوُ بكر : 

فاإذا استقمت فاأعينوُنيِّ وإذا
زغللت فاقوُمللوُنيِّ . وكمللا قللال عمللر : مللن رأى منكللم فالليِّّ

اعوُجاًجا فاليقوُمه . وكما قال
عثمان : أمريِ لمركم تبع . وأقوُال عليِّ وأعمللاله بالشللوُرى

معروفاة على اضطراب
المر وظهوُر الفتن فايِّ زمنه ، وموُت كللثير مللن كللبراءا أهللل

العلم وتفرق بعضهم ، ثم
إنهم لم يكوُنوُا قد دخلللوُا فالليِّ عهللد التصللنيف ووضللع النظللم

والقوُانين ، ول شعروا بشدة
الحاجة على ذلك لكثرة الصلحا وخضوُع المة لوُازع الدين .

وما جاءا عصر التأليف والتدوين إل وكانت الخلفاة قد انقلبت
ْلِك إلى طبيعة الُم

بالبدعتين الكبريين اللتين ابتدعهما معاوية وهما جعللل المللر
ًعا لقوُة العصبية ، تاب



ًثا ينتقل من المالك إلى ولده أو غيللره مللن وجعل الخلفاة ترا
َغَل الناَس عصبته ، وَش

عن سوُءا هاتين البدعتين سكوُُن الفتنة التيِّ أثارها السللبئيوُن
والمجوُس وافاترصها

الموُيوُن ، وما تله مللن اجتمللاع الكلمللة وحقللن الللدماءا فالليِّ
الداخل والعوُد إلى الفتوُحا

ونشر هداية السلم وسلليادته فالليِّ الخللارجَ ، وذلللك أن تللأثير
الفساد الذيِ يطرأ على

الصلحا العظيم ، ل يظهر إل بتدرجَ بطيِّءا .
قاعدة ابن خلدون فايِّ العصبية مخالفة للسلم

ْلك حتى حكيمنا الجتماعيِّ ابللن خدع كثيرون بمظهر ذلك الُم
خلدون الذيِ اغتر

باهتدائه إلى سنة قيام الملك وسائر الموُر البشللرية العامللة
بالعصبية حتى أدخل فايها

ما ليس منها ، بل ما هوُ مضاد لها ، كدعوُة الرسللل صلللوُات
الله وسلمه عليهم فاجعل

ِتِهم فالليِّ أقللوُامهم وقللوُة عصللبية عشللائرهم َع َن مدارها على َم
ًدا على حديث معاَرض معتم

بآيات القللرآن الكللثيرة وبوُقللائع تللوُاريخهم الصللحيحة ، وبنللى
على ذلك إلحاق الخلفاة

بالنبوُة بما لبس عليه من ذلك ، وإنملا النبلوُة وخلفالة النبلوُة
هادمتان لسلطان العصبية

القوُميللة ومقّرَرتللان لقاعللدة الحللق واتبللاعه بللوُازع النفللس
والذعان لشريعة الرب .

وهذا قصص الرسل فايِّ القرآن الكريم ناقضة لبنيان قاعللدته
، وفايِّ بعضها التصريح

بعدم القوُة والمنعللة ، كقللوُله تعللالى حكايللة عللن للوُط عليلله
ُكْم ِب ِليِّ  َأّن  ْوُ  َل َقاَل  السلم : { 

ٍد } ( هللوُد :  ِدي ْكٍن َش َلى ُر ِإ ِويِ  ْو آ َأ ًة  ّوُ  ) أم أيهللم قللامت80ُق
دعوُته بعصبية قوُمه ،



إبراهيم الخليل ، أم موُسى الكليم ، أم عيسى الروحا الكريم
، أم خاتم النبيين ، عليه

وعليهم الصلة والتسليم ؟ ألم تكن ُجّل مزايا بنيِّ هاشم فايِّ
قريش الفضائل الدبية دون

الحربية ، ألم يكن جل اضطهاده وصده عن تبليغ دعللوُة ربلله
من رؤساءا قريش ، ألم

يكوُنوُا هم الذين ألجأوه إلى الهجرة ؟ وهم الللذين نللزل الللله
ِبَك ُكُر  َيْم ْذ  ِإ َو فايهم : { 

ِرُجوَُك } ( النفال :  ُيْخ ْو  َأ ُلوَُك  ُت ْق َي ْو  َأ ُتوَُك  ِب ْث ُي ِل َفُروا  َك ِذيَن  ّل 30ا
) الية ، حتى هاجر

ًدا - ًيللا وإبعللا ًيا . وسللمى الللله هجرتلله إخراًجللا - أيِ نف مستخف
ِرُجوَُن ُيْخ بمثل قوُله : { 

ُكللْم } ( الممتحنللة :  ّب ِه َر ّل ِبللال ُنللوُا  ْؤِم ُت َأن  ُكْم  ّيا ِإ َو )1الّرُسوَُل   
حتى نصره الله تعالى

بضعفاءا المهاجرين والنصار . وما آمللن أكللثر قريللش إل بعللد
أن أظهره الله عليهم

وخذلهم فايِّ حروبهم له .
نعم إن بعض كلم ابن خلدون فايِّ حكمة جعللل الخلفاللة فالليِّ

قريش صحيح ،
وهوُ مكانتهم العليا فايِّ الجاهلية والسلم الللتيِّ لللم ينللازعهم

فايها أحد من العرب ، وأولى
أن ل ينازعهم فايها من يدين بالسلم من العجم ، وذلك مللن

أسباب جمع الكلمة ،
وقللد أشللار إلللى ذلللك الصللديق رضلليِّ الللله تعللالى عنلله فالليِّ

احتجاجه على النصار ،
وأما عصبية القوُة الحربية فالم تكن علة ول جزءا علللة لجعللل

الخلفاة فايِّ قريش ؛
لن السلم قد قضى على هذه العصللبية الجاهليللة - يعللترفا

ابن خلدون كغيره بذلك -



فال يمكن أن يجعلهللا علللة مللن علللل شللرعه القللوُيم ، الللذيِ
مداره على جعل القوُة

تابعة للحق ، خلفًاا لسائر المبطلين من البشر الذين يجعلوُن
القوُة فاوُق الحق ، فاإما

أن يكوُن تابًعا لها وإما أن تقضيِّ عليه قبل أن يقضيِّ عليها .
وبهذا البيان الوُجيز يعلم سائر ما فايِّ كلم ابللن خلللدون مللن

شوُب الباطل بتحكيم
قاعدته فايِّ تصحيح عمل معاويللة حللتى فالليِّ اسللتخلفا يزيللد

ًئا فايِّ ًدا مخط وجعله مجته
ًبا فالليِّ قتللال أميللر المللؤمنين عللليِّ كللرم الللله وجهلله ومصللي

استخلفا يزيد الذيِ أنكره عليه
أكبر علماءا الصحابة فانفذه بالخللداع والقللوُة والرشللوُة . فاهللوُ

يزعم أن معاوية كان عالًما
بقاعدته فالليِّ أن المللوُر العامللة ل تتللم إل بشللوُكة العصللبية ،

وبأن عصبية العرب كلهم
قد انحصرت فايِّ قوُمه بنيِّ أمية ، وأن جعل الخلفاللة شللوُرى

فايِّ أهل الحل والعقد من
أهل العلم والعدالة والكفاية من وجهاءا قريش غير بنيِّ أميللة

ًنا ، وكل هذا - لم يعد ممك
باطل ، وفايِّ كلم ابن خلدون شللوُاهد علللى بطلنلله ، وليللس

من مقصدنا إطالة القوُل
فايِّ بيان ذلك هنا .

وحسبنا أن نقوُل : إن عصبية العرب لم تنحصر فايِّ بنيِّ أمية
ل بقوُتها

الحربية ول بثقة المة بعدلهم وكفاءاتهم ، وإنما افاترصوُا حياءا
عثمان وضعفه فانزوا

على مناصب المارة والحكم فايِّ المصار السلمية التيِّ هيِّ
قوُة الدولة ومددها .

واصطنعوُا من محبيِّ الدنيا من سائر بطوُن قريللش وغيرهلم
من يعلموُن أنهم



ض يوُاتوُنهم ، وأكثر هؤلءا ممن لم يعرفاوُا من السللم إل بع
الظوُاهر ، وهم مع

ّنة الجاهلية الحكام أتباع كل ناعق ، فاتوُسلوُا بهم إلى سن ُس
والقضاءا بها على خلفاة

] .8النبوُة الشرعية [
ولوُ شاءا معاوية أن يجعلها شوُرى كما نصح للله بعللض كللبراءا

الصحابة رضيِّ
ًبللا الله عنهم ويجعل قوُمه وغيرهم مؤيدين لمن ينتخللب انتخا

ّيا باختيار أهل شرع
الشوُرى - لفعللل . ومللا منعلله إل حللب الللدنيا وفاتنللة الملللك ،

ولكن عمر بن عبد العزيز
لللم يكللن يسللتطيع ذلللك بعللد أن اسللتفحل أمرهللم وصللاروا

محيطين بمن يتوُلى المر
منهم ، وفايِّ كتاب الفتللن مللن صللحيح البخللاريِ أن أبللا بللرزة

الصحابيِّ الجليل سئل وكان
بالبصرة عن التنازع على الخلفاة بين مروان و ابللن الزبيللر و

الخوُارجَ - وهوُ أثر
ًطا سنة معاوية - فاقال : احتسبت عند الله أنيِّ أصبحت ساخ

على أحياءا قريش ، إنكم
يا معشر العرب كنتللم علللى الحللال الللذيِ علمتللم مللن الذلللة

والقلة والضللة ، وإن الله أنقذكم
بالسلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مللا تللرون ،

وهذه الدنيا التيِّ أفاسدت
ه - إن يقاتلل إل عللى بينكم ، إن ذاك الذيِ فايِّ الشام - والل

الدنيا ، وإن هؤلءا الذين
بين أظهركم - والله - إن يقللاتلوُن إل علللى الللدنيا ، وإن ذاك

الذيِ بمكة - والله - إن
يقاتللل إل علللى الللدنيا ا هللل . ويعنلليِّ بالللذين بيللن أظهرهللم

الخوُارجَ الذيِ يسموُن القراءا
ولذلك جاءا فايِّ رواية أخرى زيادة : يزعموُن أنهم قراؤكم .



نعم إن الولين من بنيِّ أمية و بنيِّ العباس استخدموُا طبيعة
الملك وتوُسلوُا به

إلللى مقاصللد الخلفاللة كنشللر السلللم ولغتلله وإعللزازه وفاتللح
الممالك وإقامة العدل بين

الناس كافاة . إل ما كان مللن النتقللام مللن المتهميللن بطلللب
الخلفاة ومن التصرفا فايِّ

بيت المال . قال ابن خلدون بعد تفصيل له فايِّ هللذا البللاب :
فاقد صار المر إلى

الملللك وبقيللت معللانيِّ الخلفاللة مللن تحللريِ الللدين ومللذاهبه
والجريِ على منهاجَ الحق .

ب ًنلا ثلم انقل ولم يظهر التغيلر إل فاليِّ اللوُازع اللذيِ كلان دي
ًفا . وهكذا كان عصبية وسي

المر لعهد معاوية ومروان وابنه عبدالملك والصدر الول من
خلفاءا بنيِّ العباس

إلى الرشيد وبعض ولده ، ثم ذهبت معانيِّ الخلفاة ولللم يبللق
إل اسمها ، وصار المر

ًتا وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها ، واسللتعملت فالليِّ ًكا بح مل
أغراضها من القهر

ّذ ، وهكذا كان المللر لوُلللد عبللد والتقلب فايِّ الشهوُات والمل
الملك ولمن جاءا بعد

ًيللا فايهللم لبقللاءا الرشيد من بنيِّ العبللاس ، واسللم الخلفاللة باق
عصبية العرب والخلفاة

ْوَُرين ملتبس بعضهما ببعض ، ثم ذهب رسللم والملك فايِّ الط
الخلفاة وأثرها بذهاب

عصبية العرب وفاناءا جيلهم وتلشلليِّ أحللوُالهم ، وبقلليِّ المللر
ًتا كما كان الشأن ًكا بح مل

ًكللا ، فايِّ ملوُك العاجم بالمشرق يدينوُن بطاعللة الخليفللة تبر
والملك بجميع ألقابه

 فاقللد تللبين أن...ومنللاحيه لهللم وليللس للخليفللة منلله شلليِّءا 
ً الخلفاة وجدت بدون الملك أول



ثللم التبسللت معانيهمللا واختلطللت ، ثللم انفللرد الملللك حيللث
افاترقت عصبيته من عصبية

الخلفاة ا هل .
وهذه الخلصة التيِّ ذكرها ابن خلدون تدل على صللحة قوُلنللا

الذيِ كررناه
مراًرا وهوُ أن خلفاءا بنيِّ أمية وبنيِّ العبللاس قللد جمعللوُا بيللن

عظمة الملك ونعيمه
وترفاه وبين مقاصد الخلفاة من نشر الدين والحللق والعللدل .

َدّب إليهم وأن الفساد 
بالتدريللج ، ومللا زال يفتللك بهللم حللتى أزال ملكهللم ، وأكللثر

المسلمين ل يشعرون بسير
السنن الجتماعية فايهم والقلوُن ل يستطيعوُن تلفايِّ الفساد

وتداركه قبل أن ينتهيِّ
إلى غايته من هلك المة .

ُيتلفاى بالنظام الذيِ تقام به الخلفاة . فاالنظام قد وإنما كان 
ًنا أوجد أديا

ومذاهب باطلة ، وثبت دولً جائرة ، فاكيف ل يحفظ به الحق
الراسخ رسوُخ الطوُاد ،

فاهوُ الحق الذيِ يعلوُ ول يعلى ، لوُ أن المسلللمين بللذلوُا مللن
العناية لعادة الخلفاة إلى

ِفاَرق الباطنية لفاسللادها لعللادت أقللوُى نصابها عشر ما بذلت 
ما كانت وسادوا بها

الدنيا كلها .
هذا - وإن ما فاات المسلمين فايِّ القرون الوُسطى ل ينبغلليِّ

أن يفوُتهم فايِّ هذا
العصر الللذيِ عللرفا البشللر فايلله مللن سللنن الللله تعللالى فالليِّ

الجتماع البشريِ ومن فاوُائد
النظام وأحكامه ما لم يكوُنوُا يعرفاوُن .

الترك العثمانيوُن والخلفاة والتفرنج



كللان أجللدر المسلللمين بالسللبق إلللى هللذا رجللال الدولللة
العثمانية ، ول سيما الذين

يقيموُن فايِّ السللتانة و الروملللليِّ مللن بلد أوربللة يشللاهدون
تطوُر شعوُبها وترقيهم فايِّ

العلوُم والفنوُن والنظام ، ولكن دولتهم لم تكلن دوللة عللوُم
وفانوُن ؛ لنه لم يكن لهم

لغة علمية مدونة قابلة لذلك إل فالليِّ أثنللاءا القللرن الماضلليِّ ،
ولم يكن يتعلم علوُم السلم

منهم إل قليل من المقلدين ، ولهذا جعلوُا سلطة سلللطينهم
شخصية مطلقة حتى بعد

تحليتهم بلقب الخلفاة ، فالما صللاروا يدرسللوُن تاريللخ أوروبللة
وقوُانينها وثوُراتها

على حكوُمتهللا لزالللة اسللتبدادها ، ظنللوُا أن ل سللبيل لتقييللد
استبدادهم ومنع ظلمهم إل

بتقليد أوربة فايِّ شكل حوُماتها
ّيدة ، ثللم رجحللوُا فالليِّ هللذا الزمللن الجمهوُريللة ؛ الملكية المق

لنهم رأوا أن جعل السلطان
مقدًسا غير مسئوُل كما قللرروه فالليِّ قللانوُنهم الساسلليِّ لللم

َيِف بالغرض . ولوُ درسوُا
الشريعة دراسللة اسللتقللية كمللا يدرسللوُن القللوُانين لوُجللدوا

فايها مخرًجا أوسع وأفاضل من
القانوُن الساسيِّ السابق ، ومن الخلفاللة الروحيللة وحكوُمللة

الجمعية الوُطنية الحاضرة .
أسللس مللدحت باشللا وأعللوُانه الدسللتوُر العثمللانيِّ فامللزق

السلطان عبد الحميد شملهم
وداس دستوُرهم مدة ثلث قرن كللان فايهللا الحللاكم المطلللق

ّد لمره ، ول الذيِ ل را
ً معقللب لحكملله ، والشللرع والقللانوُن تحللت إرادتلله ، منتحل

لنفسه ما اختص به رب



َعُل َيْف َعّما  َأُل  ُيْس العزة نفسه دون خلقه ، بقوُله تعالى : { لَ 
ُلوَُن } ( النبياءا : َأ ُيْس ُهْم  َو

 ) والناس فايِّ المملكة العثمانيللة ومصللر وتللوُنس والهنللد23
يقوُلوُن : قال الخليفة

العظم وفاعل الخليفللة العظللم ، فاللإن قللال أحللد العثمللانيين
المظلوُمين فايِّ أنفسهم وفايِّ

أمتهللم ووطنهللم : إنلله أسللاءا وظلللم - لعنللوُه وحكمللوُا عليلله
بالخيانة أو بالكفر ، فاكان هذا

ًبا لعتقاد هؤلءا المتفرنجين من الترك أن منصب الخلفاللة سب
نفسه عقبة فايِّ طريق

َدة ، مللن ّيلل ما يبغوُن من تقليد أوربة فايِّ شكل حكوُماتها المق
حيث إن الخليفة يجب أن

ًقا ول يجوُز أن يعصى ، ول أن يقيد بقانوُن ، ومللن يطاع مطل
حيث إن رياسته

للدولة تجعلها مضطرة لمراعللاة أحكللام الشللريعة السلللمية
فايِّ السياسة والدارة

والقضاءا والتعليللم ، وإلللى تعلللم اللغللة العربيللة الللتيِّ يتوُقللف
عليها فاهم الشريعة ، وهذه

قيوُد تنللافايِّ مللا يبغللوُن تقليللد الفارنللج فايلله لسللتقلل أمتهللم
التركية ، بجعل سلطتها فايِّ

الحكم والدولة لها ، ل تتقيد فايه بقيد ما من شللريعة أخللرى ،
ول لغة أخرى ، وهوُ ما

يعبرون عنه ( بالحاكمية الملية ) .
إحياءا الجنسية الطوُرانية

عللزم هللؤلءا المتفرنجللوُن علللى إحيللاءا الجنسللية التركيللة
الطوُرانية ، وجعلها

مستقلة أتم الستقلل فايِّ الحكم والتشريع والعقائد والداب
، غير مقيدة فايه بقيد

مستَمد من أمة أخرى . بل أقوُل بلغة صريحة فاصيحة : غيللر
مقيدين فايه بالشريعة



السلمية ول بالدين السلميِّ . وقد مّهللدوا للله السللبيل بمللا
ألفوُا له من الكتب

والرسللائل ، ووضللعوُا للله مللن الناشلليد والقصللائد ، وواتتهللم
السلطة التحادية على ذلك ،

ولكن عارضهم فايه الشعب التركيِّ الذيِ يريدون هذا له وبلله
وفايه ، وهوُ شعب

متدين بالسلم ، وسلطانه يعترفا للله أكللثر مسلللميِّ الرض
بأنه خليفة المسلمين ،

ّيا فايِّ هذه الشعوُب السلمية قد جعل ًذا روح وأن لدولته نفوُ
لها مكانة خاصة لدى

الدول الكبرى فايِّ سياستها ، له فاائدة من جهللة وغائلللة مللن
جهة أخرى ، فاإن هذه

الدول تضطر إلى مراعاتها فايِّ بعض الموُر لكيل تهيج عليهللا
رعاياها المسلمين

باتهامها بعداوة دولة الخلفاة ، وتقبل منها كل عذر يعتللذر بلله
عن بعض مطالب

الدول بأنه مما ل يستطاع صللدوره مللن خليفللة المسلللمين ،
ولهذا السبب نفسه تجمع

على عداوة هذه الدولللة والكيللد لهللا ، والسللعيِّ لضللعافاها أو
إعدامها لتستريح من تأثير

منصب الخلفاة فايِّ رعاياها المسلمين . ولهذا فاشا فايِّ هؤلءا
المتفرنجين العتقاد بأن

ضرر الخلفاة عليهللم أكللبر مللن نفعلله لهللم ، ثللم تزلللزل هللذا
العتقاد عند بعضهم منذ

حرب طرابلس الغرب إلى الن ، وقد كان التحاديوُن - على
تهوُرهم - بين إقدام

وإحجام للفصل فايِّ هذه المسألة وجعل السلليادة الطوُرانيللة
فاوُق سيادة السلم .

وسائل المتفرنجين لماتة الدين
تعارض المانع والمقتضيِّ ، فااتخذوا لزالة الموُانع وسائل :



( منها ) بلث اللحلاد والتعطيللل فاليِّ المللدارس الرسللمية ول
سيما العسكرية وفايِّ

ًبا ورسائل بأساليب مختلفة . ًعا وألفوُا لذلك كت الشعب جمي
( ومنها ) تربية النابتة الحديثللة فالليِّ المللدارس وفالليِّ الجيللش

على العصبية
الجنسية ، وإحلل خيالها محل الوُجللدان الللدينيِّ بجعلهللا هلليِّ

المثل العلى للمة ،
والفخللر برجالهللا المعروفايللن فالليِّ التاريللخ وإن كللانوُا مللن

المفسدين المخربين ، بدلً من
الفخر برجال السلم من الخلفاءا الراشللدين ، وغيرهللم مللن

السلف الصالحين ، ولهم
فايِّ ذلك أشعار وأناشلليد كللثيرة يتغنللى بهللا التلميللذ والجنللوُد

وغيرهم .
( ومنها ) التدرجَ فايِّ محلوُ كللل ملا هلوُ إسلللميِّ فالليِّ أعملال

الحكوُمة ، وإضعافا
سلطة المشيخة السلمية ، حتى إنهم سلللبوُا منهللا الرياسللة

على المحاكم الشرعية ،
ًنا للحكام الشخصية . ووضعوُا قانوُ

ّددوا عللدد َمللن ( ومنها ) إضعافا التعليم الدينيِّ حتى إنهم حلل
يتخرجَ فايِّ

المللدارس الدينيللة فاجعلللوُه قليلً ل يكفلليِّ للمحافاظللة علللى
الدين والشرع .

ًتللا ل أمللر ( ومنهللا ) جعللل الخلفاللة والسلللطنة مظهللًرا مؤق
لصاحبه ول نهيِّ ،

ولكن يستفاد من اسمه فايِّ تنفيذ مللا ل يقبللله الجمهللوُر مللن
غيره ، حتى شاع أنهم كانوُا

يصدرون الرادات الّسنية بإمضاءا السلطان محمد رشاد وهوُ
ل يدريِ .

( ومنها ) إفاساد الداب والخلق والداب السلمية بالعمللل ،
فاأباحوُا للنساءا



التركيات هتللك الحجللاب والتللبرجَ والتهتللك ، بللل أبللاحوُا لهللن
البغاءا وكانت إباحته قاصرة

من قبل على غير المسلللمات . وقللد حللدثنيِّ الميللر شللكيب
أرسلن فايِّ ( جنيف

سوُيسرة ) عن طلعت باشا الصدر العظم أن عاهل اللمان
لما زار الستانة فايِّ

أثناءا الحرب ورأى النساءا التركيات سافارات متبرجات عللذله
على ذلك وذكر له ما

فايه من المفاسد الدبية والمضار القتصادية الللتيِّ تئللن منهللا
أوربة وتعجز عن تلفايها .

وقال للله : إن لكللم وقايللة مللن ذلللك كللله بالللدين أفاتزيلوُنهللا
بأيديكم !

منتهى سلطة الخليفة وشيخ السلم
ًعللا لم يكن منصب الخلفاة الللذيِ يتحلللى بلقبلله السلللطان مان

للتحاديين من عمل
من العمال التيِّ تهدم الدين وتمحوُ أثره من الدولة ثللم مللن

المة ؛ لن الخلفاة لم
ّيا للله بعللض مللن التللأثير فالليِّ خللارجَ الدولللة ًبا رسم تكن إل لق

كاحترام الدول له وتعلق
مسلميِّ رعاياها ومللن تحللت نفوُذهللا منهللم بله ، وأمللا داخللل

الدولة - بل الدولة نفسها - فالم
ه يكن للخليفة فايها ديوُان خاص ذو نظلام وتقاليللد يسلتعين ب

الخليفة على شيِّءا من
أعمال الحكوُمة فايِّ إقامة الشرع والمحافاظة علللى الللدين ،

والنظر فايِّ مصالح
المسلللمين . لللم يكللن فالليِّ ( المللابين الهمللايوُنيِّ ) مسللتوُى

الخليفة السلطان شيِّءا من هذا .
وإنما كان يوُجد فايِّ الوُزارة عضوُ يسمى شيخ السلم ، وللله

دار تسمى ( باب



المشيخة السلمية ) هيِّ مقر رجال الفتوُى وإدارة المحللاكم
الشرعية وإدارة التعليم

الدينيِّ . ولكللن المشلليخة السلللمية بلغللت مللن الضللعف أن
صارت عاجزة عن حفظ هذه

المصللالح الخاصللة بهللا ، فالللم يقللدر شلليخ السلللم أن يمنللع
الحكوُمة التحادية من سلب

المحاكم الشرعية منه وجعلها تابعة للعدليللة ( الحقانيللة ) ول
من التضييق على التعليم

الدينيِّ ، فاهل يقدر على منعها من إباحللة الزنللا للمسلللمات ،
أو غيرها من تلك الموُبقات ،

وأهم أسباب هذا الضعف أن المشلليخة لللم تكللن إل مصلللحة
ْعَن فايِّ يوُم من ُت رسمية لم 

اليام بشيِّءا من خدمة الدين الروحية التيِّ تجعل لها سلللطة
معنوُية فايِّ الشعب السلميِّ

فايِّ داخل المملكة ول خارجها ليكوُن لها من قوُته الدينية مللا
تهابه الحكوُمة وتخشاه ،

وتؤيد بله نفوُذهللا ونفللوُذ الخليفللة الللذيِ تللرك المللوُر الدينيللة
والمصالح السلمية لها .

ضعف ما عدا العسكرية فايِّ الدولة
الحق أقوُل : إن الدولة العثمانية والشللعوُب السلللمية ، قللد

برحت بها الدواءا
الجتماعية والدسائس والتعاليم الجنبية ، حتى أفاقدتها جميع

قوُاها المادية
والمعنوُية ، فالم يبق فايها إل القوُة الحربية ، المتمتعة بشيِّءا

من النظام والسلحا
العصريِ فايِّ هذه الدولة ، فال يسللتطيع أحللد أن يحللدث فايهللا

ًبا ما إل بقوُة الجيش . انقل
عرفا ذلك التحاديوُن فاعملوُا به ما عملوُا ، وأساءاوا به حللتى

قضوُا على هذه



لب السللطنة ( المبراطوُريلة ) وصلدق قوُلنلا فايهلم عنلد س
حزب الئتلفا السلطة منهم

( فاإن عادوا كرة ثانية ، كانت هيِّ القاضية ) .
ما نقترحه على الترك فايِّ مسألة الخلفاة

هذا وإن الله تعالى قد وفاق هذه القوُة العسللكرية الهادمللة ،
بما كان من تلك

السياسة الجاهلة الظالمة ، إلى إنقاذ جل البلد التركيللة مللن
براثن الدول الوربية ، بعد

أن نشبت فايهللا ، وكللاد يتللم بللأس العللالم كللله منهللا ، وألفللوُا
حكوُمة جمهوُرية تركية ،

قررت ما قررت فايِّ مسألة الخلفاة السلمية ، فاالللذيِ نللراه
بعد طوُل الروية

والنظر فايِّ المسألة مللن الوُجهللتين السياسللتين - السلللمية
والجتماعية - أن ما قرروه

ًدا ًتا ، ل أمًرا مبرًما مؤب بادئ الرأيِ يجب أن يكوُن تدبيًرا مؤق
، وأن تترك السلطة

العسكرية أمر الحكوُمة بعد الصلح إلى مجلس منتخللب مللن
الشعب ، ينتخبه بحرية

حقيقية ، ل سيطرة عليها للحكوُمللة ول للجنديللة ، وأن يللترك
أمر الخلفاة إلى الشعوُب

السلللمية كلهللا ، والحكوُمللات المسللتقلة وشللبه المسللتقلة
منها ، وأن يؤلف له لجنة أو

جمعية مختلطة حرة مركزها الستانة ، تدرس كل مللا يكتبلله
وما يقترحه أهل العلم

ًدا لعقللد مللؤتمر والللرأيِ فالليِّ المسللألة ، ويكللوُن ذلللك تمهيلل
إسلميِّ يعقد بعد الصلح بسنة أو

أكثر من سنة .
ونرى أن تؤلف الحكوُمة التركيللة العليللا لجنللة أخللرى للبحللث

فايما يجب أن تكوُن



عليه علقتها مللع المللة العربيللة ، ومللع غيرهللا مللن الشللعوُب
السلمية ، وما يمكن أن

تفيدها وتستفيد منها بمكانتها العسلكرية والمدنيللة والدينيللة ،
وأن يكوُن أعضاءا

اللجنتين أو بعللض أعضللائها مللن أركللان مللؤتمر الخلفاللة هللم
الذين يضعوُن برنامجه

ويقللررون نظللامه ، بعللد تمحيللص مللا يجمعللوُنه مللن الراءا
والمعلوُمات فايِّ كل ما يتعلق

بالمسألة .
وقللد تنللاقلت الجرائللد أن حكوُمللة أنقللرة ستشللاور العللالم

السلميِّ فايِّ الخلفاة ،
ة ل تتلم إل بالنظلام وحسلن ولكن الشوُرى الصلحيحة النافاع

الختيار من الفاراد
ّنهى ، والقوُام ، فاعسى أن يختار لكل لجنة أهلها من أوليِّ ال

وأن توُفاق كل منها
لتحقيق الحق فايِّ عملها ، وأن ينتهيِّ ذلك باقتناع أهل الحللل

والعقد من الترك ، ببذل
نفللوُذهم لقامللة المامللة الحللق لصلللحا مللا أفاسللدت جهالللة

المسلمين ومادية الوربيين فايِّ
الرض ، فاقللد اسللتدار الزمللان واشللتدت حاجللة البشللر إلللى

إصلحا القرآن ، وضعفت
معارضة المقلدة الجامللدين ، وظهللر ضللرر عصللبية المللوُيين

والعباسيين والعثمانيين ،
وُضلللللّل الفارنللللج والمتفرنجيللللن ، فاطللللوُبى للمجللللددين

المصلحين ، وويل للمقلدين
َيِقيللِن } ّق ال َوُ َحلل ُهلل َل َذا  َهلل ِإّن  المغرورين ، والعاقبة للمتقين { 
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:18) إشارة إلى ما نقل متى فايِّ إنجيله عللن المسلليح (1(  
 الحق أقوُل لكللم : كللل مللا تربطللوُنه علللى الرض يكللوُن18

ًطللا فالليِّ السللماءا وكللل مللا تحلللوُنه علللى الرض يكللوُن مربوُ
محلوُلً فايِّ السماءا) .

) أيِ توُسيطه لذاته وأما توُسيطهم فالليِّ التعليللم والرشللاد2(
فاقد أثبته أولً وآخًرا .

) المنللار : مللن شللوُاهد ذلللك ارتفللاع قللدر العلمللاءا علللى3(
الخلفاءا الذين قصروا عنهم فايِّ الفهم والعلم ، ألللم يأتللك نبللأ
المام مالللك مللع الخليفللة هللارون الرشلليد - رحمهمللا الللله -
وكيف أنزل الماُم الخليفَة عللن المنصللة وأقعللده مللع العامللة

عند إلقاءا الدرس لنه فايِّ رتبة المستفيد .
) من شوُاهد ذلك قوُل الخليفة الول رضيِّ الله عنلله فاللي4ِّ(

 من مجلد المنار734خطبته (وإن زغت فاقوُموُنيِّ) راجع ص 
الرابع .

) مللن32) حديث رواه البخاريِ ومسلللم وغيرهمللا (راجللع 5(
مجلد المنار الرابع .

) مثال ذلك أن يكوُن له عصبية أقوُى من المة يخشى أن6(
يبيدها بها و (درءا المفاسد مقدم على جلب المصالح) .

) هيِّ مجلة مصرية رد عليها الستاذ فايِّ هذه المسألة .7(
(*) كانت هذه المقالة أول ما كتبناه فايِّ مسألة الخلفاة ، ثم
لما بدا لنا أن نقدم عليها بيان أحكامهللا الشللرعية ، وتل ذلللك
البحث فايِّ وسائل إقامتها وموُانعها - طال القوُل حتى نسللينا
هذه المقالة ، ثم رجعنا إليها فارأينا أن نجعلها خاتمة للترغيب
، على أن بعض مباحثها قد تكررت فايِّ المباحث التيِّ سبقت

.
 .14 و 8) راجع المسألة 8(


