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 عة الطريققار   يلع  

 

ٌمضطًراٌإليه؟ٌكٌماٌلستٌ لكٌبه،ٌفلماذاٌتكلفٌنفسٌ ٌ،ٌالٌطاقةٌ شاقٌ ٌعملٌ -
ط نفيس فامي تتلوه من هماكل غري أ كذكل هو؟ أ و ساء ظنك يب ا يل هذا احلد؟ أ تراين أ ور   -

 مكره أ و مضطر؟ 

ٌكذلكٌايٌصاح،ٌوإالٌفخربينٌماٌأماراتٌاضطرارك؟ٌملاذاٌتعيدٌفتحٌملفاتناٌالقدميةٌوماذاٌ- أراك
ٌأموٍرٌولَّتٌوانقضيٌأجلها؟ينفعناٌرأيكٌيفٌ

 ذكل أ ول أ مارات الاضطرار اي رجل.-

ٌوماٌهو؟ٌماٌ"ذلك"؟-
ا من املصيبة أ ن ال تبرصها، وأ ن تعتقد رحيلها ويه اعتقادك أ هنا ولت وانقضت. ا ن - رشًّ

فض، حتس بك كففت عهنا يديك عفافًا أ و ختوفًا، وال تعمل أ نك انمئة يف فراشك، عذراء مل ت  

 ال تبرصها، ولو أ برصهتا لاكن كل ولها شأ ن!

ٌشأن؟-
زعاهجا وجمادلهتا، جتد نفسك  أ ي نعم، كنت  - مث مضطًرا ا يل تأ مل أ س باب وجودها مث ا 

 طردها من بيتك قبل أ ن تورطك يف عواقب السوء وسوء العواقب!

ٌدت؟تٌالنارٌوأخٌملقدٌشبَّ-
 س تفزقها وتعود شابة تستنفر اخلطاب وت ال لقد شبت وشابت مث عن قريب تصبغ مفر  -

 العزاب.

ٌدعكٌمنٌاعتقادانٌيفٌالنارٌواعتقادك.-
 كيف وعن قريب يصيبين مهنا ما أ صابك؟-

ٌ.املصيبةٌويتمردٌعليٌالعافيةأنتٌمنٌيستعجلٌ-



 معالم التفكير اإلسالمي في زمن الربيع
 

  
3 

 
  

 ة اضطراًرا، ونرشب أ بوال اال بلأ ن نأ لك امليت وهل تري عافيًة غري عافية؟ ا ن يف دينك -

 تداواًي!

ٌجتادلٌيفٌالضرورةٌمنٌجديد؟-
ننا ال- ون، فقد نزفوا حيت مل يبق هلم ءون أ و ال يقر ءنكتب للمنكوبني، وال ينفعنا يقر  صاح  ا 

شاشٍة تقف عيل ابب احلياة ال لتمتسك هبا لكن لتتأ مل حمكة هللا من وجه ال نفس غري ح  

لهيا واخلارجني مهنا منا نكتب جليٍل مل ينك  يف ادلاخلني ا  ب بعد، نرجو هل أ ال ينك ب، أ تراه ؛ ا 

 يل ل جهل؟نبت   من أ ن ديه، أ م تراان يف حل ٍ ملا هن   ق ٍ غري مس تح  

ٌوتكتب؟ٌوتعلمٌأنكٌمبتليًٌ-
منا خناف هللا فهيم.نعم، من أ حصاب -  احلشاشة وممن أ نزفومه؛ وهل تراان خنافهم؟ ا 

ٌُكفٌَّ- ٌكنتٌ ٌعنٌإنشائكٌصاح! ٌكانتٌأحقٌجبهدكٌومدادكٌٌواغرتارك!ٌأما تعلمٌأنٌاألمةٌالكربي
ٌوأوراقكٌمنٌمصرٌوساكنيها؟

 صدقت، ومرص يه ال مة الصغري، أ ال تراها كذكل؟-

ٌلعلينٌأفهمٌمرادك.ٌدٌإيلٌاإلنشاءٌمنٌجديدٌٍصاح!ٌعٌُ-
اي معرش وهللا اال سالم من دون العرب؟ أ مل ياكحفهم صاحب الرساةل يوًما بقوهل: " ما-

، وما العروبة 1به" واأ حري أ ال يقوممن الناس غريمك ل ا جاء به نبيمكالعرب لنئ مل تقوموا مب

 اال سالم أ و يزيد؟ ؟ ال، أ ليست ثلث  ا أ و يزيدمن دون مرص؟ أ ليست ثلث  

ٌاإلسالم؟ثلثٌ-
بيين وبينك ما تبيحك نتاجئ البحث اجملرد، ضع ما شئت من قانوٍن ملن تريد ا حصاءمه -

دة اال سالم وعتاده من ادلعاة والس ياس يني وال دابء والاكتبني داخل مرص وخارهجا من ع  

                                                           
، وقد  -ريض هللا عنه -همل أ ن يكون من الكم، عن معاوية، وحيت  16876( برمق: 13/205مس ند أ محد: )1

س ناده هناكل. ن حمققه ا   حس 
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ونبالء  والفقهاء وادلارسني وخنبة احملققني واملدققني وأ هل الشهرة والسطوة ال دبية والعارفني

 املؤرخني والاقتصاديني، وما شئت، وقل لنا مك حظ مرص ومك حظ سواها.

جتد فيه جاًرا  :ا ن ريف مرص اي صاح شارع تعاد طباعته ما امتدت الرقعة والساكنون

 ،ومعلًما متصدقًا ،وطالًبا طموًحا ،وجواًدا منفقًا ،وشهًما جشاعًا ،ولوعًاوداعيًة  ،مالطفًا

وعائاًل  ،وعذراء متعففة ،وذات زوجٍ ولوًدا ،وأ بعدين ذوي مروءة ،وأ قربني ذوي عصبية

 ، و..رون لدلهردخ  وأ طفااًل ي   ،وكتابًيا يتلقي عنك العزاء ،يسرتزق هللا

ٌفهمتٌُ- ٌقد ٌيكفيك، ٌيكفيك ٌاألدب! ٌٌايحلرفة ٌإنمرادك، ٌترثٌٌُقل ٌأن ٌهلا ٌحكم ٌقد الزمان
ٌ!اخلالفة

بعد سقوط العامثنيني ليعاجل ال مر، أ و كنت تري  د ال زهر مؤمتراته الشهريةعق  أ مل ي   !أ جل-

 جديدة اكنت تكون داًرا غري داير مرص؟ ساعهتا ودار خالفةٍ  أ هنم ا ن اجمتعوا عيل خليفةٍ 

ٌكلٌصحوةٌٌٍوٌ،إنشاءكٌاألخري:ٌلقدٌأنزهلاٌالقدرٌمنزلةٌدارٌاخلالفةٌبغريٌخليفةٌفهمتٌُ- هباٌٌصارت
ٌكبوةٌٍ ٌينالٌمصرٌأوٌيزيد.ٌالكربيٌماينالٌمنٌآاثرهاٌاألمةٌٌ ٌأو

 ا سالميةً  نكبةً  مرصيةٍ  لك نكبةٍ عد مسعتين أ   نا   نفسك اي رجل، فال تزنجعن بعد   قد أ جبت  -

 .عامةً 

ٌلٌظهركٌأوزارًاٌلنٌأمحلهاٌعنكٌولنٌحيملوها!ستخوضٌيفٌأعراضٌرجالٌوحتم ٌم-
 ،فا ن هللا يطعمه مثلها من هجمن ؛أ لكةً  مسملٍ  ص يقول: "من أ لك برجلٍ أ عمل؛ وأ مام عيين ن-

مقام  مسملٍ  ومن قام برجلٍ  ،فا ن هللا يكسوه مثهل يف هجمن ؛ثوابً  مسملٍ  ومن اكتىس برجلٍ 

 2فا ن هللا يقوم به مقام مسعٍة يوم القيامة" ؛مسعة

ٌكنتٌ - ٌعهًدا ٌتذكر ٌشغوفًاٌأال ٌامللكيٌفيه ٌالصراع ٌ/بعهود اإلخواينٌ/ناصريالالربيطاين
ٌحتٌ رتٌوأخرجكٌالنزقٌعنٌطوركٌوصٌمالعريب؛ٌأالٌتذكرٌيومٌتضجٌَّ/السادايتٌاليهودي/الشيوعي

                                                           
 934( برمق: 2/606السلسةل الصحيحة، ال لباين، )  2
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ٌالذيٌغريٌاحلال؟ٌوماٌ"معاملك"ٌتلكٌاليتٌتتيهٌهباٌ يب:ٌ"ماٌهذهٌاألايمٌاليتٌالٌمعاملٌهلا؟!"؛ٌفما
ٌعليناٌاليوم؟ٌأملٌتقلٌإهناٌأايمٌالٌمعاملٌهلا؟

ذا جاء عام واحد  اكنت كذكل اي صاح،- ما اش هتينا يف  تطوي تفاصيهل لكل فال تعجب ا 

فقد مجع هللا اختباراته يف  ،ضعاف هذا البحثويس تحق من ادلرس أ   ،اثالثني عامً 

ويف وجوب  ،وحنن اليوم خمدوعون يف نتاجئه ،س ئةل تفصياًل ل ال  وفصل  ،واحدٍ  امتحانٍ 

 .خفي   نه امتحان واحد يف عامٍ ، ل  الاعتبار به

ٌالٌزلُتٌفيكٌحائًرا!-
   بك حفيًّا. ومل أ زل-
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ٌبسمٌهللاٌالرمحنٌالرحيم
ٌ

مة  مقد  

ع  الظنون ومنهتيي ال فاكر؛ وبعد:  امحلد هلل  مقط 

ن جعل الربيع ومقدماته وتوا البحثع مفوضو   نه وا  بعه فرع عيل نتاجئ الربيع املرصي، فا 

ال أ نه ما اكن هل أ ن ي   ليه أ حداث ذكل حدوًدا للبحث ا   الربيع منبحث لوال ما أ فضت ا 

جات كشفت حمنة التفكري، وأ وعزت تفاصيلها مبا جيب أ ن ي س تفه م عنه وي بحث خمر  

؛ واكنت  ل وي دقلق وي س تويف  ، وي نخ  ه لوال ن  عنوان  لتكو "محنة التفكير اإلسالمي"وي س تقَص 

اوةل ما تفرضه قواعد البحث وأ دابه من تأ خري احلمك ا يل أ خر جلسات التحامك، وتقدمي احمل

أ ها ر واملداوةل وادلفوع عيل التقريرات، وعيل لك ٍ ففصل خطابه موكول ا يل القارئ، فا ن 

ر عليه أ و ي ضار. ج  ن رأ ي غري ذكل فليس حي   حمنًة فلتكن كذكل، وا 

  حدود البحث:

لنت عواقب الربيع و"الاسرتابع" و"الرتبع" ملتبعٍ هواه أ ن يغض الطرف عن لك زه رٍة زي

ه حس ناء أ زهت يف الربيع، وأ ن ال حيفل اليوم لغري مجع الشوك مع لك نبٍت خبيٍث أ غرت

ذن يوم جعيب تتأ خر فيه احلس نات وتتقدم  مشس الربيع ومياهه ابلوجود؛ فذكل ا 

ليه يذك ر وي ذالسيئات، وهو كذكل، لكنل ل  لل لتقدم والتأ خر قانواًن جيب الاحتاكم ا  ي

 ابلتعليل:

ت  اختيارا"ينتهي البحث إلي حدوِد كل فكرٍة اختبأت وراء سياساٍت ومناهج و 
يه  ما نعانال يختلف ذوو الحنكة من أهل الرأي أنها كانت مقدماٍت مسؤولًة ع

 اليوم من نتائج." 
ٍل موجٍز كام ييل: وتعليهل  مبفصل

 أ ن وراء لك احنراٍف عن القصد فكرًة يف الضمري ما دام الاحنراف ا سالميًّا!-1
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 أ ن لك مجموعة متشاهبة من القرارات ي توقع صدورها عن نفس اخلواطر وال فاكر ولو-2

 دات التفكري واحدًة.دامت حمد    اختلف الفاعلون ما

 من املس هتجنة يف بلوغ يشءٍ ن الس ياسات م من اال حاةل يف احلمك عيل أ ثر يشءٍ  البد-3

.  النتاجئ املستنكرة ا يل طرٍف اثلٍث، وليكن لكل قارٍئ أ و حممكل
 

 مشالكته:

 تفي أ ولها أ ن عيل الباحث أ ن يتحصل عيل مزياٍن يزن به حوادث الفرتة حمل ادلراسة وزانً 

عقد أ  مشلكٍة  دقته مبعرفة أ لصقها رمًحا ابلنتاجئ املشاهدة يف الواقع املرصي، لينتقل بعد  ا يل

س نادها ا يل الفاعلني فهيا، واس تكناه ادلو  افع ت فكك مبحاوةل مض احلوادث املتشاهبة وا 

 .وال فاكر اليت أ نشأ هتا، ليمتكن من احلمك علهيا مامتيزًة جمردة، مبعايري وبراهني

مهنا  ،يه اجلزء املريئ من مشالكت البحث ، عن ذكل مشالكت جيري تقييدهاوقد تودلل 

 مثاًل:

فيض معرفة السبيل ا يل كشف احلاالت النفس ية اليت اس تحوذت عيل الفاعلني يف الربيع لت-1

متكن وال  ،ويه مشلكة يتيح حلها الاقرتاب من ال فاكر ا يل الترصفات حمل النقد والتفنيد؛

ل تتجيل مظاهر حلها يف البحث يف ح ، مث اال غارة علهيا ونقضها؛من مواردها ومصادرها

 ا شاكالت ميكن الاس تفهام عهنا مبا ييل:

 كيف تفكر النخب يف املؤامرة وكيف ينبغي أ ن تفكر؟-أ  

 وكيف استساغوه عيل فساده؟ ،وملاذا حبثوا لها عن تأ ويلٍ  ،كيف اس تقبلوا الثورة-ب

 اكن حيمت ات مع أ ن الواقعملاذا حتركت ال حداث ابجتاه تمنية اخلالف العقائدي بني التيار -ج

 غري ذكل؟

دد كيف اس تقبلت امجلاهري تصحيح التارخي يف أ حد منعطفاته الكربي لصاحل احلاكم اجل-د

 وملاذا أ خروا التصحيح؟

ناكر-ه  هل انبعثت اختيارت عظمي يف توقيتاٍت اندرٍة عن فلسفاٍت نفس يٍة فرديٍة من نوع ا 



 معالم التفكير اإلسالمي في زمن الربيع
 

  
8 

 
  

الم  أ فضت، وهل طر حت اذلات أ و ما شابه؟ وما نظائرها يف التار  خي اال ساليم، وا 

 للنقاش من قبل؟

هيا؟ فهل دفعت الفدائية أ قواًما ا يل دخول معارك خارسة أ و اال رصار عيل البقاء طرفًا -و

 وما احلمك الرشعي يف ذكل؟

لوك كيف أ فيض الرضا ابلبالء والصرب عليه واتساع الصدر هل ا يل الاحتجاج به جلواز س-ز

ليه  ؟الطرق املؤدية ا 

ي قائد مبثل قول القائل: ساءك حسن ظنك؟-ح  هل ي قبل يف س ياسات ال مم أ ن يعزل

ا شاكل أ خر من ورائه ا شاكالت، ملخصه: هل لعب القصور الفقهيي وغياب اجملهتدين -2

 وحهل يتطلب حل ا شاكالٍت أ خري من نوع: دوًرا يف ال حداث؟

يف  علوم الرشيعة ما مل تتحمهلهل حتملت ال مة اليوم بتخلف الفقه الس يايس عن أ كرث -أ  

 املايض؟ وما مظاهر ذكل؟ وما السبيل؟

هل وقعت مغالطة يف املوقف من امجلاهري؟ وكيف وقف الضعف العلمي من وراء -ب

 املغالطة؟ 

ساد ف كيف خولفت الرشيعة يف ال خذ مبساكل ادلميقراطية؟ وملاذا حتمت بعض اخملالفات  -ج

 حقيقة تكل اخملالفة وما عالقهتا ابلنتاجئ؟الترصف عقاًل ورشعًا مًعا؟ وما 

ة؟ وما هل املراهنة عيل بلوغ الغاايت قبل نفاد الزمن معل مرشوع؟ وما البدائل املتاح -د

 حملها من الرشع؟

 ع عواقب احلوادث وبناء املوقف مهنا عيل ذكل رضب من التنجمي، أ م بصريةهل توق  -ه

 انفذة؟

 أ مهية البحث:

حاةل ذكل لتفاص   ن ا  ثباتا   يل البحث أ ويل من الزمع اجملرد، وأ صدق من حيث اال 
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ٍد والتحقيق؛ لكنل احلديث عن ال مهية هنا ميكن تأ سيسه عيل ما تقدم من موضوعٍ وحدو 

 ومشالكٍت ليذكر فيه:

ليه بقوانني من العقل ال تنفك عن قيود الرشائع، وعل -1 ن العمل اال ساليم يول ج ا  يه فلك ا 

 يفة النفع لهيام وتقي  مه عيل هذين احلدين حماوةل جليةل القدر عظميحبٍث أ و مراجعٍة ترده ا  

 ين لل مة يف رقاب أ بناهئا.س بٌة واجبة، ود  دنيا هللا والناس، ويه قبل ح  

لبحث ا ن دورات التارخي ال تنقطع وجعلته ال تتوقف ا يل قيام الساعة، ويأ يت يف طيات ا-2

 خيرج ابلبحث عن أ ن يكون تعقيًبا عيل أ مارات عيل ذكل وجحج غري قليةل، ال مر اذلي

لقها خي أ عامٍل منقضيٍة ومرحةٍل مقطوعٍة، ا يل أ ن يكون مرشًدا يف غياهب قادمة ل جيال مل 

 هللا بعد.

ن تعليل النتاجئ بأ س باهبا تعلياًل يقطع الزناع يف أ س باب النكبات والنوازل ال-3  كربي أ ولا 

 املباحث بل مضاعفته مراٍت أ حيااًن، مراحل العالج، وهو أ مر س تجري تثنيته يف أ كرث

لهيا، حيت  بلب ال س باب ذاهتا، ويبحث لها عن علٍل، وتس تقَص  ادلوافع ا  صيب ي حبيث ت س 

 الرياع  فكرًة من وراء ذكل لكه أ و سأ مة.

ن البحث يف موضوعه ميثل دعوًة شديدة الوضوح ا يل لك صاحب جحٍة، وفكٍر، -4 ا 

 اتخرج هبما يشاء، عيل رجاء أ ن يس   ايريخ له رة بدلْوكدل وبصريٍة ليديل يف مياه ال مة امل

وٍف من دون خ مساء   روهنا صباح  من ال يزالون يكد    عشيئًا من أ س باب التكدير، أ و ي ف ز   

 رقيب.

 مهنج البحث:

 ي فيه ما ييل:يراع   ،اس تقرايئ نقدي

ري أ س بااًب أ و غأ اكنت الفروع مظاهر أ و  -جتلية الفكرة حمل البحث، ووصل فروعها هبا-1

 ما ميهد لتقيميها عيل أ ريج مسكٍل ميكن سلوكه. -ذكل

ن جري التلوين -ترك الفكرة املشاعة بني أ كرث الطيف اال ساليم بال تلويٍن أ و نس بةٍ -2  وا 
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الطيف،  ولو اكن املتورط يف احنرافاٍت مدفوعٍة هبا بعض ذكل -والتلميح يف أ كرثه ابال شارة

ليه.     ل ن اعتناق الباقني لها يفرض رضامه عام أ فضت ا 

ي من أ قواٍل أ و تق-3 ريراٍت اال عراض عن العزو قدر املس تطاع فامي ال يرض البحث أ ال ي عز 

ب ا يل طوائف من العاملني لال سالم من دع ع اٍة وس ياس يني، وقد ترفجيري تقيميها، تنس 

ذا ما اكن القارئ مرصاًي أ و م   ا شهرهتا وذيوعها الترثيب  عن البحث أ حيااًن كثرية ا  أ خبار بل مًّ

ملاًما حس نًا؛ وليس اال غراء والتشهري من أ غراض البحث يف يشءٍ   .مرص وأ حوال أ هلها ا 

لهيام وخترجي ما سواها ابختصاٍر غري خمل ٍ -4 حاةل أ حاديث الصحيحني ا  ا مك علهي، مع نقل احلا 

 من كتب احملدثني ما أ مكن.

اًل حسب ما تقتضيه قواعد البحث العلمي -5 ع معزو املنقوالت ا يل مصادرها عزًوا مفصل

 الاحتفاظ ابالس تثناء املتقدم.

 خطة البحث:

 جيري العمل يف البحث وفق اخلطة التالية:

ا حكام ستيعاب الفصول واحلمك علهيالمتهيد هل مبا يناس به، ويراعي فيه هتيئة القارئ ال-1

 عاداًل.

ينقسم البحث بعد  ا يل ثالثة فصوٍل يه ثالث مراحل يف الربيع املرصي، فينهتيي الفصل -2

، فيطوي مرحةل الربيع ال ويل يف 2012ال ول ا يل حيث تبدأ  انتخاابت الرئاسة يف يونيو 

اهري ا يل دأ  حركة امجلمخسة مباحث تكشف أ مه ال فاكر احلامكة للعمل اال ساليم من مب

مث يبدأ  الفصل الثاين من حيث انهتيي ال ول ممتًدا ا يل هناية  مشارف صناديق الاقرتاع؛

ليناقش يف مخسة مباحث أ خري أ مه معامل شهر الربيع  2013حمك ادلعاة وبيان يوليو 

الباحثني، رين، وجعلت ترصفاهتم غرًضا ل قالم الثاين، وكيف قضت ال فاكر فيه عيل املفك  

ال ملا يلكفهم رميه من ب  اليتعفف وقناديل؛ مث يبدأ  الفصل الثالث من تكل  ٍي ومدادٍ ر ون عنه ا 
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مباحث مس تقةل. وقد تقدم يف  مخسةالهناية ليناقش أ فاكًرا مل يزل أ كرثها حاًمًك ا يل اليوم يف 

 مشالكت البحث ما يغين عن تفصيل الالكم يف موضوعات تكل املباحث مجيًعا.

 هن يي البحث بتوصياته وخامتته. ي -3

 توضع فهارس للمراجع واملوضوعات.-4

عن أ ابطيل ال وهام  ،ني عيل املعصومني من بين البرشمصل    وعيل هللا قصد السبيل؛

ت الف ك ر، مسل     .أ مجعني وأ هل وحصبه دٍ حمل  ،مني عيل س نام العبقرية ومطمأ ن الويحومزالل

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
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 متهيد

 عامل التفكري"ا يل "م   حمطات الرحيل
 

 :"ةما وراء ال مك  " :احملطة ال ويل

د  ت  أ قل  هام حبثان، قاهتام ذكل مي ت  قل هجواًل هبذين؟ بل أ   ة أ ن تغري  د  ة؛ وهل للج  ت ميقاهتام اجل 

ك -م بثالٍث عيل اثنني، اذلي يضطركاملعج   ن  -أ عيذ  ليك أ ن تسعي بعده بال ا  سعي ا 

ام تنظر هب فال تفت أ   -أ رقيك -وب، ويسكن عينيكترك الركنعلني، اذلي حيمل اللبيب عيل 

، وال أ سفل! لكنه يظل يصعد بك .. ا يل أ سفل! يل أ ي يشٍء تنظر أ سفل   ا يل أ عيل وا 

لغاز، مفا لنا من سبيٍل أ خأ رأ يت كيف معليت  عليك؟ مل ت   يلأ  لال    ر نسلكه.ر ع.. هكذا هت 

، وهذا فراغنا من الثاين عيل ابب رمضان 1437اكن الفراغ من ال ول قبل رمضان 

ثاين من ه، وليس ال و يالمئ معوم اخلط اال ساليم أ ن يقرءاملعق  ب، واكن ال ول يف معظمه مما 

منا هو حديث خنٍب معملي، وهااتن علتان ل ن  ، وليس علينا يف ال ويل سبيلهذا الباب، ا 

 ي البحث من مبدئه!يلغ   موضوع البحث فرضها، وال علينا يف ال خري ل ن البديل أ ن

لهيا مث ملفأ غرت به مسابقة تنرص موضوعه فأ رس   أ ما حبثنا ال ول ! تأ ل كنا ل ا  وك ين به  ب رد 

لهيا سبياًل  سرتاث هل رمح مقطوعة ودل م   لهيا لرتيض، قيض هللا هل ا  لكن عيل لو جعل ا 

ل ملخصه فقد أ رس   وأ ما ذكل الثاينميقاٍت، وامليقات مسابقة أ خري والرمح حبثنا الثاين؛ 

ته خاس ئًا ته وردل ته حبث رأ ٍي فأ نكر  فأ لف   -د لهاوما اكن هل أ ن يع   -لها دل ا يل اجلهة اليت أ ع  

نواء واملطر؟ أ ال يس متطر هللا؟ -ال نواء فال متطره يس متطر   لينا وحسبنا أ ن ابت   -وما لل 

 املتزنهة عن لك دينٍ  بنخٍب ا سالميٍة تنكر أ ن ترشع يف البحث ا ال عيل قوانني الليربالية

ذن "ا سالمية" مبا ال هتوي؛ لكهنا ف أ و توص  صنل حيت ال ت   ، مفا العمل؟ نرتك حبوث الرأ ي ا 

منا نقيد يف حبوثنا أ عداد الطوائف  لقوٍم أ خرين ونشغل أ نفس نا واخلالئق مبا ال رأ ي فيه، ا 

الصعود والسقوط وتوزيعها اجلغرايف وأ عضاء التنظاميت وأ سامء املدن املنكوبة وتوارخي 

 ونتاجئ اال قدام واال جحام وما شابه، مما ال عالقة هل مبا يسوء.
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رين واكن يف ال ولني من يقول: "طلبنا العمل لغري هللا فأ يب أ ن يكون ا ال هلل"، و  هذا يف ال خ 

ان مل نزل  ليه؛ فلهل ما أ عطي وهلل ما أ خذ، وا  ال ا  يقول: مهمنا لننفقه لغري هللا فأ يب أ ن يؤدلي ا 

ما يف مرضاة هللا ر  دل ا ىل يوم ميوت ه  ر عىل وهجه من يوم و   جي   "لو أ ن رجاًل يل هللا نعتقد: ا  

    4فهذه ال مكة وما وراءها. 3.ره يوم القيامة"عز وجل حلقل 

 احملطة الثانية: ليس يف القضاء السابق جحة ل حد: 

 لياًل والق ذاٍت ال تنفك عنه، وأ ما عمل العبد به أ و هجهل فال يؤثران  أ ما س بق القضاء فصفة  

 حتجاجه به أ و هكذا ينبغي أ ن يكون:كثرًيا يف انفعاهل هل وا

ه فاحتج به لفعٍل أ و ترك:  أ ما حال هجهل  هل عندمك من عمٍل ﴿به فيقال ملن جاوز حدل

بقضاء هللا السابق ليفلت من  م من هملكةٍ  قاتٍل حيتج ملا تقحل عيل  ف   ،5﴾فتخرجوه لنا

من اللوح احملفوظ يثبت به علمه مبا قضاه هللا  القصاص الواجب أ ن يطلع علينا مبستندٍ 

لهيي ،عليه قبل أ ن يقع ذعااًن للقضاء اال  لشهوٍة أ و  وليس ا رضاءً  ،نعمل به أ منا حترك للقتل ا 

وحٍ.  مج 

تج عند ربه وليس هل أ ن حي  فذكل امرٌؤ مبتيًل بعلو كعبه وجالةل قدره وأ ما حال علمه 

ٍد ملمترده مبا أ طلعه هللا عليه من القضاء السابق ما دام اال عالم مقرواًن بترشيعٍ م  فا ن  ،لزمٍ قي  

ن امتثل للرشيعة خالفت النتاجئ قضاء هللا السابق قيل هل:  مٍل عهل عندمك من ﴿زمع أ نه ا 

ذعانك الواجب للقضاء ؟﴾فتخرجوه لنا نك مبتيًل ومن لوازم ا  الء وصربك الواجب عيل الب ا 

لهيي امللز م ترشيعأ ن تشك يف عقكل وحساابتك بداًل من أ ن ختالف ال  ال اال  ذا ا  ، اللهم ا 

 يض هللار -نلعامثجاءه اال عالم ابلقضاء مقرواًن بأ مٍر واس تثناٍء ينسخ املرشوع يف حقه كام وقع 

                                                           
 446(، برمق: 1/807السلسةل الصحيحة ) 3
يلل رسالتني: يف أ حيل البحث بعد   4 ا يل مركز دراساٍت يتبع ا حدي جمالتنا املشهورة لينرشه، فأ رسلوا ا 

حداهام موافقة احملمكل   دارة!والاعتذار عن النرش من قبل اال   البيان  ب ني عيل النرش، ويف الثانية جحا 

ن لو ضاق عن ا                                  بتتقول النفس  قد         وخري الناس م   اب  رح رح 
 (148ال نعام: ) 5
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اًل.  -عنه   وس يأ يت مفصل

نباؤه هبا قاطعً  بأ ش ياء تقع عيل خالف الرشع بقضاءٍ  ملسو هيلع هللا ىلص لقد أ نبأ  النيب  اسابق، واكن ا 

ٍء بوقوعها كام أ نبأ ، واكن فمين أ نئب هبا بعض من تقع منه عيل خالف املرشوع، فأ ي بال

ليك مثالني:  هذا؟ وا 

فنس هيا فقاتهل  -ريض هللا عهنام -قالها للزبري يف حق عيل ٍ  :6"هل ظامللتقاتلنله وأ نت "قوهل:  ال ول 

ا ذكلره هبا عيلٌّ أ نكر عقهل! وهو مثال جليل عيل خفلته يف اللسان ل نه طوي لنا احلجة  فلمل

لوم خملالفة الرشع فقال: الاحتجاج ابلقدر املع وأ  عيل اخلصوم حني أ غلق لك ابٍب للجدل 

مث قذف بذكل  ،يوم الوقوع فأ ثبت القضاء وأ ثبت الرشع وأ ثبت تناقضهام ،ظامل" "وأ نت

 بال تردد. صاحبه أ ذنمجيًعا يف 

مفا ، 7"قام من عندي جربيل قبل  حفدثين أ ن احلسني يقتل بشط الفرات": ملسو هيلع هللا ىلص قوهل والثاين

هنم أ يكون ل حٍد م :للحسني وأ ش ياع احلسني واملقاتلني للحسني ا ن مسعوا بذكل أ مجعون

ومٍة زامعني أ منا يذعنون لقضاء هللا السابق، ال جحة هلم فيه جحة لطيٍش أ و مواهجٍة مشؤ 

ر،  ولو اكن فيه جحة مجيًعا ما دامت الرشيعة ابقيًة مل يلحقها نسخ أ و تعطيل دس توري جمزن 

بطااًل للرشيعة، وتربئًة للجناة. نباءالكنل  ل حد لاكن ا   ملسو هيلع هللا ىلص ت النيبه قط ما انتبه أ حد ال 

ت مبوافقة هل احتجل بين عامر:  يوم نبحهتا الكب -عهناريض هللا  -عائشة واذكرْ  ،فاحتج هبا

 8ه.عها وقوع  ل فيه أ م رول هللا لتوغ   قضاء   فعلها

                                                           
منا نذكره متثياًل لصورة مسأ لتنا  -(692-8/93انظر ضعيف اترخي الطربي) -النص مل يثبت من هجة النقل 6 وا 

ه ال عيل سبيل الاحتجاج به، وكثري مما يرد يف البحث من حوادث التارخي من هذا الباب اذلي يقصد ب

يغال يف تصوير الفكرة ال الاحتجاج أ و   اخملامصة.اال 
 1171(، برمق: 3/159السلسةل الصحيحة ) 7
لياًل نبحت  بين عامر  بلغت مياه  عائشة  أ صل القصة يف املس ند عن قيٍس بن أ يب حازم: "ملا أ قبلت  8

ال أ ين راجعة، فقال بعض من اكن احلوأ ب،  الالكب، قالت : أ ي ماء هذا، قالوا: ماء  قالت : ما أ ظنين ا 

ذات  لنا قال  فرياك املسلمون فيصلح هللا عز وجل ذات بيهنم، قالت: ا ن رسول هللا تقدمني معها: بل 



 معالم التفكير اإلسالمي في زمن الربيع
 

  
15 

 
  

ذا اكن ال مر عيل ما تبني ث مع فليس ل حٍد اليوم أ ن حيتج قائاًل: لقد اتسقت احلواد فا 

لهية امجليع اش امتاًل مينع انفاككهم عام ق   لامذا فعلهيم،  وقيضدر هلم اجليل، واش متلت احلمكة اال 

 تناقشه عيل حساابت الرشيعة؟

ننا سنناقشه لينتفع به جيل أ خر مل يس بق عليه القضاء مبثل ما س بق عيل ال ولني،  ليتبني و ا 

ل ف عليه مزنهل من الرشع والقضاء مجيًعا فيفهم حمكة هللا يف قضائه  جيلنا املقيض    يه يترضع ا 

 يتقبهل يف املهديني.يعفو عنه وأ ن أ ن 

ن ت  احمل  رحلل الرواحل؟طة الثالثة: ا يل م 

لهيم فرنجو أ ال يعجل أ قوام فيص   لهيم ا  موان بتلكف الرحةل ترحلل الرواحل ا يل من ترحل ا 

لهيم، وليست الرحةل ا يل من يص   مه والزنول هبم والتعرجي علهيم نا قصد  م  فليست ا 

لهيمواس تعتاهبم،  منا الرحةل ا يل أ قواٍم أ وجب الرشع الرحيل ا  ن دالئل ولوال ما نبرصه م ،ا 

نبيه الوجوب ملا جتشمناها مع برصان بوعورة الطريق وأ فات السلوك وما يرتبص بنا عيل جا

 من س باعٍ وأ فاع.

ان ن   9"أ ولياء هللا مه اذلين يذكر هللا لرؤيهتم"جاء يف احلديث:  شهد هللا أ ان مل نزل تذك  ران وا 

ليه حبجٍة حصيحٍة، ويف ال خر:  به رؤية   "وما ترددت عن يشٍء أ ان فاعهل ترددي لك داعٍ ا 

ان مل نزل يف اال ذن علهيم مرتددين  10عن قبض نفس املؤمن، يكره املوت وأ ان أ كره مساءته" وا 

 ل الرواحل.ملا نكره من مساءهتم أ مجعني؛ لكن عيل لك ٍ ترحل 

ال أ ن ينش قيض بعضهم معره ال حيسن يف ل ا يل قومٍ ترحل  د مدارج السالكني ا يل هللا ا 

 :مساء   صباح  

                                                                                                                                                                                     

حداكن تنبح علهيا الكب  يوم: احلوأ ب؟"؛ وذكل يف الطريق ا يل العراق قبل موقعة امجلل، وحصح  كيف اب 

س ناده حمقق املس ند )  .24135( ح: 17/273ا 
 1646(، برمق 4/201السلسةل الصحيحة ) 9

 1640(، برمق 4/183السابق )10
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 حيميييييي اذلميييييار  بأ رضييييينا ذو ل كنيييييةٍ 

 

 لهييييييييا ف يييييييييد   نُغضيييييييي أ و عييييييييةٍل  

 عيييضل اخلليييييل دليييييه كييييفل ندامييييةٍ  

 

 

! واسييييتبل فيييييه النحييييو     والتجويييييد 

ن تسيييييمع هل  ن قيييييال مل تسيييييمْع وا   ا 

 

 أ لفيت يييييييه بيييييييواًل عيييييييراه صيييييييديد   

ييييب نفًسييييا  ذ ذْق مييييهنام ك ًسييييا وط   اا 

 

ث    ! فالشيييي   ُ خب ييييث  احملييييد    محيييييد 

  

م ا يعملون للمتكني لال سالوليعذر القارئ فهذا أ خف  ما يشغلون به أ نفسهم، وأ ريج م

 !وأ ههل

ة بعد هر الواقعب عيل يتمية ادلال يزنه أ حدمه لسانه ومنربه أ ن جيمتعا ليعق    ل ا يل أ خرينوترحل 

 :بأ بيات شويق وعيل غريها من "اليتامئ" بامثنية أ ايٍم ال غري "هريوش امي"ذكري رضب 
 

ييير  ب نصيييف ها أ و    ميييا تيييرون ال رض خ 

 

نيييييييياان مصيييييييي   وداير    ؟ال تييييييييزال ج 

 

 

:  أ ْي وريب  

 يرعييييييي كرامهتييييييا ومينييييييع حوضييييييها  

                          

 عيييييدواانجييييييٌش يعييييياف البغيييييي وال 

 

 
يييٍرو(كجنيييود  ْ             القنيييا أ ييييك ركيييزوا )مع 

                    

ناان!عف ييييييوا يييييييًدا وهمنليييييي     ًدا وسيييييي  
11 

 

 

 

 

 

" أ ال ا ين  بني هؤالء اجملذوبني من الفريقني يقتحم النفوس بعنفوان احلمكة قائاًل: والنص

يقولون ما يعلمون ويعملون مبا يعرفون،  بعدي؛، فيليمك عامل من ى فأ جيب  دع  ك أ ن أ  أ وش  

يقولون ما ال يعلمون،  ؛ا، مث يليمك عامل من بعدمهوطاعة أ ولئك طاعة، فتلبثون كذكل دهرً 

عىل أ عضادمه فأ ولئك قد هلكوا  مفن انحصهم ووازرمه وشدل  ،ويعملون ما ال يعرفون

وعىل  ،سن بأ نه حمسنواشهدوا عىل احمل  ،وزايلومه بأ عاملمك ،خالطومه بأ جسادمك ،وأ هلكوا

 .12امليسء بأ نه ميسء "

 دمريتماذا لو كنت ايابنيًّا؟ من كنت حتمل مسؤولية  :"انجازايك"و "هريوش امي"وعيل ذكر 

                                                           
 (219الشوقيلات، ص: ) 11
 (457(، برمق )1/819السلسةل الصحيحة ) 12
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ابدة عرشات ليك -ال لوف من البرش؟ ال مرياكن وحدمه؟ أ م تري مدينتني وا  ن أ   -وال مر ا 

عمل بذكل نووي أ و دخوهلم احلرب مع الياابنيني حبقيقة ما ميلكه ال مرياكن من سالحٍ ل هجل ا

دأ  صف أ ن يببعد جتريبه فهيم يفرض عيل الناقد الياابين املن واحدةً  أ و اس مترارمه فهيا ساعةً 

 قادة أ مته قبل أ ن يلعن ال مرياكن؟ ةباس  حمب

ه لنا يف القصد  وملنازعٍ  م أ و تضمحل  أ ن يقول:راكًبا شؤم  ا ن ادلول ال تقوم أ و تنترص أ و هتز 

ال مب فساٍد، ا  ساءٍة ولك ا صالحٍ وا  جموع لك ا جياٍب وسلٍب ولك فعٍل وترٍك ولك ا حساٍن وا 

وال يظمل ربك ﴿وهذا هو اذلي يتناسب مع العقل، ويتناسب مع عدل هللا املطلق 

 ؛ فلامذا نناقش أ عامل النخب وننقدها ا ذن؟ 13﴾أ حًدا

ب علهيا أ مٌة أ فرزت تكل ا ؛نناقشها  ،لنخبل هنا ليست أ عاماًل خاصًة هبم بل أ عامل حتاس 

لت  ،واس تاكنت ،ورضيت ،قتوصف   ،مث سكتت ،وهيأ ت ،وأ عانت ،متوعل   ،ورب

ر كام ها أ ن متل وملاذا يريدون  ؟بوا عيل التجربة ا يل ال ن. فلامذا مل يعق   ..وتطوعلت ،وتطاوعت

ر أ كرث يذك يكون هل يف تفكري اجليل أ ثرٌ  مث ال يعقبوا بيشءٍ  1954ال ويل يف  جربةمرت الت

ل أ ل   ،من مذكرات املعتقلني اليت ال تورث أ كرث من حتفزي الكراهية والثأ ر واحلقد  نا حضااين

 أ برايء من لك ا مث؟ لعل!

ننا نعتذر للك مس تعت   ل الرواحل.تدرك ا يل من نرح    لعكل بدأ ت لع لنا عيل سوء مط ٍب ا 

ف اي رجل! وللك ،القصيد  هل: قائلني مناٍد يف أ خر صفوف احلارضين أ ن أ نص 

ن ا عالر بداهًة عند فقد اكن مما ال ينك   ،نوا ذكل بغري حبثأ يق   ؛أ كرب من انسه زمانٌ 

 ويف لك بدلٍ  وا حكومات تس يري ال عامل يف لك طائفةٍ ، وولكل 1924ال ول عام  السقوط

 واكن ،اتبت ابلنتاجئ والقدر ابلعمل ا يل أ ن خيلق هللا انًسا عيل قدر الزمان، فاكن أ ن أ جع  

سقوط جديد، يتطلب بعث حكومة تس يري أ عامل جديدة،  واغرتارٍ  أ مام لك ا جعاٍب 

 .هل سقوًطا أ خرتس تأ   ب فالعج  ها ال ت  ب من جديد؟ علل عج  س ت  

                                                           
 (49الكهف: ) 13
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ن الرحيل ا يل أ حصاب ثالثية العمل والقدرة وا نازع قدرة ويت لورع أ و الثالث املتغري: تتأ رحج الا 

رع ، وخيف العمل قلياًل ويتحرج الو الرابطالعمل والورع عقول أ حصاهبام فتجد نفسك يف 

لقدرة أ مام ا، ويزداد العمل قلياًل وتتحرج الرقةأ و املوصل أ مام ارتفاع القدرة فتجد نفسك يف 

  .القاهرةتزايد الورع فتجد نفسك يف 

 الرابعة: وقود الرحةل وغاية الوصول:احملطة 

ف "احلق نسائب"، فا ن مل تره وقوًدا اكفيًا فال ترحل معنا فقد جتد نفسك  هاقود  ا و  أ مل 

؛ وأ ما تفسريها فتجده يف النص النبوي قبل ذكلمضطًرا للزنول يف منتصف املسافة أ و 

رمك وأ بشارمك، وترون أ نه منمك "ا ذا مسعمت احلديث  عين   تعرفه قلوبمك، وتلني  هل أ شعاالقائل: 

ذا مسعمت احلديث عين تنكره قلوبمك، وتنفر منه أ شعارمك وأ بشارمك،  قريب؛ فأ ان أ والمك به. وا 

 وتفسريها من الشعر قول القائل: ،14".أ نه منمك بعيد؛ فأ ان أ بعدمك منه وترون

ن أ صيييييدق بييييييٍت أ نيييييت قيييييائهل      وا 

                         

ذا   قابييييييٌت يقيييييال ا  يييييد   أ نشيييييدت ه ص 

 

 

 

ذا رأ يتنا يف الطريق نصطيل ابلتارخي أ و حنتج للبدهيات أ و نس توقد ما ال  فال تعجب ا 

العامد ال صفهاين: "ولوال التارخي لضاعت مساعي  يروق؛ وأ ما التارخي فاغفر لنا فيه بقول

عتبار أ هل الس ياسات الفاضةل، ومل تكن املداحئ بيهنم وبني املذام يه الفاصةل، وتعذر الا

مبساملة ال ايم وعقوبهتا، وهجل ما وراء صعوبة ال ايم من سهولهتا، وما وراء سهولهتا من 

؛ وأ ما الاحتجاج للبدهيات أ و ما يش هبها فهذا ذنب أ قوام لكفوان ذكل وليس 15صعوبهتا"

جعيًبا يف عظمي أ حوال ال مم واملامكل أ ن يقع اجلدال يف البدهيات ل ن أ س باب السقوط 

والنكبات ال خترج عن حد املغالطة يف البدهيات، ولو اكنت خترج مفا بلغت  الرسل شيئًا 

                                                           
 732(، برمق: 2/360السلسةل الصحيحة ) 14
 (35) الفتح القيس يف الفتح القديس، ص: 15
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ذن، وال نفعتنا بيشٍء، وما  قمية بالغها ا ن مل يعصم من السقوط واخلرسان، أ و اكن ا 

مه السقوط واخلرسان يرتبطان بيشٍء سوي ما بلغوان به من قطعيات املنقول دون هما

 اخلالف والظنون والاجهتادات؟

 فثالثة أ مور: وأ ما غاية الوصول

ون ه السابقال دليل علهيا، ولك اس تدالٍل ال يعرف  الاكفة ابحامتل فساد لك فكرةٍ أ ن يسمل   -1

 من ال مئة اجملهتدين وال يعريونه اباًل.

ار من املسلمني من أ هل الس ياسة ومن عدامه أ ن للك دقيقٍة س ياس يةٍ -2  أ و أ ن يقطع النظل

 جليةٍل حمكًا يف الرشع وحماًل عند أ هل الاجهتاد.

بطاهل واستبدال أ ن ينهتيي الناس ا يل فساد لك تفكرٍي جديٍد -3 غري مامتيٍز عن القدمي املراد ا 

"جرثومة احلضارة اجلديدة ال ميكن أ ن تمنو بني الفضالت العفنة  اجلديد به وأ ن يعلموا أ ن

 .16اليت تبعرثها حضارة سابقة يف مرحةل الاهنيار"

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (177فلسفة التارخي، د.عبد احللمي عويس، ص: ) 16
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 الفصل األول 

 ربيعٍ أول نصف   معالم  

 

ٌمتزيقٌالربوتوكوالتٌ

ٌأتويلٌالثورةٌٌ

ٌفقهٌاالضطرارٌيفٌزمانٌالربيعٌ

ٌموقفٌمنٌاجلماهريٌ

ٌاستعجالٌاحلربٌاملقدسةٌ
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 املبحث ال ول

 "الربوتوكوالت"متزيق 

 غصن حتت الشمس:

به ذلي  يامتيز ،دوةل العامثنيني ت  ت  ف  وت   ،ا ن اس تقراء مائة عاٍم أ عقبت احلرب العاملية ال ويل

 يان!بيهنام برزخ من جسون عبد النارص؛ ال يبغ ، ن يف أ نٍ برٍص زماانن متقارابن منفاكل 

زء الةل  الر جحفقبة استبدت بتفسري السقوط استبداًدا زمانيًّا، ومحللهتا  ؛أ ما الزمان ال ول 

رص لل مة رساًجا تب ليشعلوا ،وساسة الرأ ي ،وال فذاذ ،ض عن جيٍل من الكتابأ ن تمتخل 

 املظلمة اليت قذفت هبم ا يل قاعٍ حسيق. به تلمك التفاصيل  

اء هو حفقبة رعاها جيل أ خر، يف مرعًي تغريت أ رضه وسامؤه: فال امل وأ ما الزمان الثاين؛ 

هلم، ارخي أ حاموال محلهل الت ،، فمل يقدر عيل ما قدر عليه ال ولوناملاء وال الرتاب هو الرتاب

ال أ ن ينظر فامي ك ت ب، فيبين    ثاين.لزمان ال اعيل ذكل معاًل ويقرر قراًرا يف  وال ك ت ب عليه ا 

 ظهر منه ، أ ريد فيه درس الواقع مالقد اكن الزمان ال ول زمان تأ ليٍف وحبٍث وسرٍب وحتقيقٍ 

رب  ئ وما خفي، والوصول ا يل تفاصيل تفاصيهل، ونقهل ا يل التابعني نقاًل يكشف اللبس، وي

،  ومنازعةٍ الزمان الثاين زمان دعوٍة وهجاٍد وعناءٍ واكن  أ رابب ال قالم، وحسبنا ذكل بيااًن.

ر عيل رأ ي ال ول ه كنل ل  -هكذا رأ ي نفسه أ و -دي فيه هبداهواس هت -أ و هكذا زمع -بناه ال خ 

 قرأ  حيثيات الرباءة عيل غري ما كتب ال ول!

 "مذكرات السلطان عبدملصطفي صربي، و "النكري عيل منكري النعمة"عيل  ا ن الوقوف

ونظائرهام مما بدد العامية عن املسأ ةل الرشقية والفاعلني فهيا، وقوفًا مع ي به الواقفون  امحليد"،

 هو نفسهأ نفسهم من الطني كشعرٍة من جعني،  عن مرادات أ حصاهبا من تربئة ذممهم، وسل   
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"مذكرات لسلامين حافظ، و ذكراييت عن الثورة"ذلمك الوقوف اذلي وقفه جيل أ خر عيل "

لعصمت س يف  هذه املعاهدة""جالل كشك، و حملمد ميت للمغفلني""لكو حمد جنيب"،

ال بو ون حيثيات براءة ال مة ءمٍه ت ومه    يف الضمري أ منا يقر ادلوةل؛ وما انرصاف اجليلني مًعا ا 

لوالهام ما اكن الربزخ ال ول، وال اكن لنا  ،مجيًعا! معالن: ال ينفاكن متالزمة  عةٍل عقليةٍ 

 17زمااًن اثلثًا. سترشف منهاليوم برزخ اثٍن ن 

لد : رشًحا وكشًفا وتقريًرا؛ وأ طنبوا جفعلوا مهنا نظريًة تؤ ابملؤامرةعوا منذ السقوط لقد أ ول   ي

ن، وتعار ض وتستنك ر؛ وحيت أ فرد لها من املؤلفني من أ فرد تأ ليف خاصة. ومل يكن  18وتربه 

بعيًدا أ و غريًبا عن ذكل "املناخ"  19"بروتوكوالت حكامء صهيون" "الربوتوكوالت"ظهور 

ذ  اذلي أ وجده الكتاب والقراء مجيًعا، وال اكن الطعن يف نس هبا واال زراء هبا جعًبا من الرأ ي ا 

ثبااًت. ااكنوا قبل  قد اختلفوا يف املؤامرة عامًة نفيً   وا 

ثبات يف يشءٍ لكن  لنا اليوم حديثًا جديًدا  لفته تلمك ه ما خ ت  لل ، ع  ليس من حديث النفي واال 

 ،القراءة، وذلمك الوقوف والانرصاف، وذكل الاختالف من أ اثٍر عظمي يف واقع املسلمني

ن، وأ ننا نصحب أ مهها ما اس تقر يف وجدان الاكفل  ة أ منا نسعي ملواهجٍة مؤجةٍل، ومنازةٍل مل حت 

                                                           
املذكور ابلفقرة مجيعه من املطبوع املتداول فال حاجة لتقييد طبعاته؛ وال ضري أ ن ميثلل لقراءات جيل ما 17

ن كنا نقصد احمليط اال ساليم الواسع؛ والكتب  ”يوليو“قبل  لهيا ابكتب تأ خرت ترمجهتا العربية قلياًل ا  ملشار ا 

 كتبوه.    لقراء ملايسوا يتحملون نتاجئ فهمنا وال فهم املفكرين أ و س ياس يني عاينوا ما أ رخوا هل أ و شاركوا فيه، ول 
، و "املؤامرات حقائق أ م 1977انظر مثاًل: "املؤامرة عيل اال سالم"، أ نور اجلندي، الاعتصام/مرص:  18

ر م   -تلجذور البالء" لعبد هللا ال و" -2007: 1مطابع ال هرام، مرص، ط -نظرايت؟" لدلكتور فاروق الع 

سقاط ادلوةل العامثنية" لهيةل السلميي -1971: 1وت، طدار اال رشاد، بري   رساةل -و "دور الهيود يف ا 

 وغري ذكل. -2001ماجيس تري بلكية الرشيعة جامعة أ م لقري ابململكة السعودية: 
ويه ترمجة حمد  -(11انظر "اخلطر الهيودي"، ص: ) -1951اكن تنويه العقاد بأ ول ترمجة عربية لها عام  19

 يف، وتعددت طبعاهتا بعد ذكل، وممن كتب معارًضا ومشكاًك د.عبد الوهاب املسريي كام خليفة التونيس

 ( وما بعدها.6"الربوتوكوالت والهيودية والصهيونية"، ص: )
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ثبات مؤام ايه خنب مل تقرص   يف ا  رة يف ذكل السعي صك غفراٍن، ومرسوم براءة، أ ودعتنا ا 

ٍة، واس تقر أ ول  ما اس تقر يف لقد تأ جلت ال عامل الكربي حبجٍة متومهل  ادلاخل واخلارج.

 أ ن الفاعل غريان! -نفوا أ و أ ثبتوا -الضامئر من نزاع املتنازعني

عر قة   :جذور م 

يل ، وأ ن حي  ا ال جيهلد ما رأ ي معل خيرط شواًك عن قتاد، وأ ن يبد   أ وشك ذو لب ٍ أ ن 

ه عيل بعٍض فريمك  ه مجيًعا  ﴿املايض، ف ا يل هجاالتالت احلارض هجا جْيعل  اخلبيث  بعض 

نه لو جعل  .20﴾فيجعهل  يف هجمنل  ، وماكن جربيةً ، وماكن املثبتة مع ةلً النفاة  ماكنجاعٌل فا 

ال نز  قضاءً املؤامرة  فصل  خطابه ا ال اكن اعًا يف القدر، وما يف ال زل؛ ملا اكن الزناع اليوم ا 

 عيل هاكٍل من القول: القياسحمداًث من 
 

 

عيييييييييياًرا      ال م   مييييييييييا أ راان نقييييييييييول ا 

                 

عييييياًدا مييييين لفظنيييييا مكيييييروًرا   أ و م 

 

 
ان مبغالطٍة  ،هجيمح به راكب  أ ن  وأ وشك اثنٍ  لقةم فيدور معرتًضا مساق البحث، فيعري     ،من

لقدر فيسأ ل: كيف يؤول رأ ي نفاة اليوم يف املؤامرة أ و مع ةل  ال مس يف ا ،شابت القول

ال فرع عيل نقيض  ان؟ وهل ذكل ا   ؟رأ هيما يل تقريٍر أ و اعتقاٍد يقيض أ ن الفاعل غري 

لعلنا بقصٍد أ و غري قصٍد قد وقفنا عيل العةل اليت من أ جلها وقع الهنيي ال ول عن الزناع يف 

ا جحة لو نرصته عيل صاحب الرشيعة جحة، ولو اس تعيل به عيل القدر، واكن للسائل علين

فٍض ا يل ذلمك التقرير الباطل ما دام نزاعًا بني ا ن الزناع لكه م   أ جل؛عبقري برهان. 

ليه عيل رأ ي النفاةابطلني فضاؤه ا  فبيانه أ ن أ حًدا من الناس ال يطاوعه عقهل أ ن  ، وأ ما ا 

اال مث ل نفسه فسه الفاعل ال وحد يف الوجود، وأ ن حيم   ، وأ ن جيعل ن لكيًّا ميحو املؤامرة حمًوا

ل قاتهل منتحًرا، ولك...مقتواًل  كام حيملها قاتاًل، وأ ن جيعل لك قتيلٍ  وأ ن يتصور عرًشا   هج  

 امتد ظهل عيل العاملني س تة قرون يفين ويتاليش بأ حاكم الفناء وعوامل التعرية، من دون

                                                           
 (37ال نفال: ) 20
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ل    ويغري به الكيد والشطط. ،ططبه احملابر ا يل املقابر، وتتخطفه اخل أ ن تمن 

ال ا يل رأ ٍي واحدٍ  ن أ ومهت املناظرة ،وليس الزناع حينئٍذ مفضًيا عند التحقيق ا  غري  وا 

ذا ضاق عن قرارٍ ذكل  ةل  عما دام ال مر كذكل، فقد عادت ؛ و ي ابلفرارأ غر   ، فا ن العقل ا 

 يسكل سبياًل بني ابطلني.وأ ن للحق أ ن ال مس،  اليوم عةل  

فعٍل تسميه العرب صرًبا أ و  صاحبه ناكاًل مظهر  يدهش هل اجلالد فزييد  ا ن سكوانً 

ن مصتًا  لعرب فعٍل تسميه ا هيش هل ويل جاريٍة فيجيب خاطهبا ملا أ راد مظهر  خضوعًا، وا 

ن قعوًدا وقد اس ترصخت احلرب وأ لقت قناعها  ر  ظهرهن  متاعٍ وسامعٍ م رًضا وقبواًل، وا 

ال  فهيا مجيعاًن؛ لكنه اعتادت ال عني أ ال تنسب فعاًل فعٍل تسميه العرب هوااًن وخذال ا ا 

فعاٍل . كذكل الفاعلون يف القدر واملؤامرة: فاعلون ومظاهر أ  جلالٍد وويل ٍ وداعية هجاد

 ر ذو قدرٍة وال تأ مر ذو ا حنة.لوالها ملا قدل 

وا له النشغقضاٍء قضاه هللا عيل الناس من مظاهر أ فعاهلم ما لو أ زجعهتم معاينت لقد طوي لك  

ثباٍت وجربٍ  لٌد حبمكة، ولك حمكٍة به عن لك نفٍي وا   وصوةلٌ م واع ال، كيف ولك قضاٍء مؤي

طناب بتفصيلها، لكنه ي   هذهو  بسبٍب ا يل تلمك املظاهر؟ فهيا طل ب نصوص مجمةل ال ا 

 ة العدولكام يطل ب يف املؤامر  -يه عدواًل ال ازدهاء فيه وال كفرانالعدول عن القضاء وقاض 

براء زراء فيه وال ا   ٍس مبظهربحث فهيا مجيًعا عن فاعٍل متلبوأ ن ي   -عن الاكئد عدواًل ال ا 

ًدا من لك قوةٍ  فعل، بدا ملفتقٍر ا يل أ انةٍ  وكوالت "بروت قرأ  ييتصوره من مل ، كام مفعواًل به جمرل

 قبل ست س نوات: جامهري مزقهتا يف مرص" كام ينبغي، وكام ال تتصوره احلكامء

 ،22 ﴾ن اتبع رضوانههيدي به هللا م  ﴿ ،21﴾للمتقني فيه هديً  ذكل الكتاب ال ريب  ﴿-1

ليه م  ﴿، 23﴾ن يؤمن ابهلل هيد قلبهوم  ﴿ مياهنم﴿، 24﴾ن أ انبوهيدي ا   ،25 ﴾هيدهيم رهبم اب 

                                                           
 (2البقرة: ) 21



 معالم التفكير اإلسالمي في زمن الربيع
 

  
25 

 
  

 .26 ﴾واذلين اهتدوا زادمه هدي﴿

وهللا أ ركسهم مبا ﴿، 28﴾بل لعهنم هللا بكفرمه﴿، 27 ﴾ضل به ا ال الفاسقنيوما ي  ﴿ -2

ب أ فئدهتم وأ بصارمه كام مل يؤمنوا به أ ول ونقل   ﴿، 30﴾ويضل هللا الظاملني﴿، 29﴾كس بوا

، 33﴾ران عيل قلوهبم ما اكنوا يكس بون﴿، 32 ﴾فلام زاغوا أ زاغ هللا قلوهبم﴿، 31 ﴾مرة

 . 34﴾نسوا هللا فنس هيم﴿

فامب كسبت أ يديمك  وما أ صابمك من مصيبةٍ ﴿، 35 ﴾مفن نفسك من سيئةٍ  وما أ صابك﴿-3

عند   هذا قل هو منأ وملا أ صابتمك مصيبة قد أ صبمت مثلهيا قلمت أ ينل ﴿، 36 ﴾ويعفو عن كثري

 . 37﴾أ نفسمك

                                                                                                                                                                                     
 (16املائدة: ) 22
 (11التغابن: ) 23
 (27الرعد: ) 24
 (9يونس: ) 25
 (17حمد: ) 26
 (26البقرة: ) 27
 (88البقرة: ) 28
 (88النساء: ) 29
براهمي: ) 30  (27ا 
 (110ال نعام: ) 31
 (5الصف: ) 32
 (14املطففني: ) 33
 (67التوبة: ) 34
 (79النساء: ) 35
 (30الشوري: ) 36
 (165أ ل معران: ) 37
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الهدي واال ضالل وأ نيك تقديرات البالاي والرشور،  تناول القرأ ن أ عظم قضاءاتهكذا ي 

ً  فز مبا ذكرانس ت  وليس ي س ت فز املرء من تفاصيل القدر بيشٍء كام ي   مك  لب هل تفسرًيا وح  ا، فيطل

لهيا والتفكري  وقد مشلت لك أ يٍة القضاء  وقاضي ه واملقيضل عليه واحلمكة  اليت ينبغي الركون ا 

عن هذا احلد حمكًا وأ ثًرا وأ مهيًة واعتقاًدا وس ياج  تفكري، فهيا؛ وليست املؤامرات خترج 

ن أ خرجناها عن ذكل خبارجني عن النص النبوي القائل ر الالكم يف القدر ولس نا ا  : "أ خ  

  . 38لرشار أ ميت يف أ خر الزمان"

 : عدسة التارخي 

ل أ و مبطادلهر أ ش باه، وادلين والهوي يستبدان مبقاصد اخللق مجيًعا، والناس يف احلوادث 

 :وال مر هنا يسري ؛ وعدسة التارخي تقرب النظائر، وتفضح كنه احلارض؛حمق، وال اثلث

ال اس تدعاء يشءٍ   لوال برزخان ،كشف عن الفاعلنيثل هبا فن لمن  من تكل احلوادث فليس ا 

 أ شالك فأ وهام غري ذكل.

ن الربزخ ال ول  رياع حيتيجمح ابلل  -وما تالها 1952أ و اال خفاق ال ول يف حماوالت  -ا 

رخي ال ، فيعتنق فيه شيئًا من عقائد الصدفة ومزامع التطور، لكن التايهل ا يل ال يشءٍ حي  

ال مكًرا واس تدرااًك، كيف وهو  يرحي، وال يرمح، وال يسمح مبعاقرة ترٍف من هذا النوع ا 

س بانيا حيث رس    ،ميثل لنا صورة ال ندلس  -سطةق  وابلتحديد شامل رشق ا 

"aragozaZ"-   ه، وب بر  ، وحيث يتنازع ودلا املنكوبة -"arbastroB" -رتشْ رب  وهنر ا 

ن أ   املظفر نزاعًا بلغ بأ محد املقتدر أ ال يكتفي مبنعه قوافل أ خيه يوسف سلامين بن هود املكل

أ ن متوت  شا، وال عليهنرصانيٍة ابلكيد والر  ال  انفارمتر بأ رضه حيت يقطع علهيا الطريق يف 

 ؛ وحس بك توطئًة بني يدييف حيازة أ خيها مادامت جوعً املسلمة  -Tudela -يةلط  ت  

                                                           
 1124(، برمق: 3/116السلسةل الصحيحة )38
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 عذاٍب شديٍد.

الفرنس يني، فاس ترصخت ال خوين  ينيدعرشة أ الف فارٍس من النورمانلقد حارص املدينة 

، وما ديناملعمل ام اجمليب، وال جميب! واس تبيحت أ ايًما رهن أ خالق عن أ هي    املنشغلني فسلْ 

دوا؟ قت  تظهنم فاعلني وقد حتمل  د الصليب أ اثهمم قبل أ ن خيلقوا أ و يعمل ل مائة أ لٍف، وب د  

د د وانهت  ك وأ رس  واس ت عب  .. ومل يتوقف التارخي جلرٍب أ و اع ال، ومل مينح وما شئت ورش   

لهياأ م  ،أ مؤامرة :ا للجدالابنا وقتً تل ك   أ م  -رمبا! -مصادفة، أ م حادثة كونية، أ م أ ن لل مة سببًا ا 

منا أ جاب قبل السؤال، ودعا داعي اجلهاد، واجمتع املتدابرون، واستنف   ذكل؛غري  رت ا 

    39.بعد تسعة أ شهر ررت املدينةاخلالئق، وأ فاق املقتدر، وح  

يعكس التارخي شهادته، وال ينقضها، وال يرجع عهنا قيد أ منةل،  ونصف قرنٍ  بقرنٍ  وبعد ذكل

ويرثه بنوه، ويتنازعون من املكل ما تنازع ، وميوت الفاحت 589عام  فيفتح هللا بيت املقدس

فيسلمهم ، "للئميرشط ا"ن، فيستنرص املكل الاكمل اال فرجن عيل أ خيه فيغيثونه عيل ال وال  

طو ي، ولو اكن البرش يقضون دون هللا  املدينة املقدسة! نه قدر ومظهر فعٍل غري  م  ايهلل! ا 

ت يومئٍذ، وأ قسم  ت "املؤامرة" نفسها لاكن ذكل أ ويل قضاء يقضونه دون هللا؛ لقد حقر  

 40ها!ابلكتب ال ربعة أ ن الفاعل غري  

وثالثني أ لًفا من مقاتلته  ا جحام حمد بن يوسف بن هود مع مخسةٍ  املؤامرة بعد   وكيف تفرس

بيد قةل نرصانية غرها ختاذل  قرطبة ، وسقوط  633عن جندة كربي قواعد ال ندلس عام 

                                                           
؛ وانظر للتفصيل "دوةل اال سالم يف ال ندلس، العرص الثاين: دول الطوائف"، عبد 456اكن السقوط عام  39

(، و"نفح الطيب" للمقري 2/61:459(، "البيان املغرب" البن عذاري )2/79:272هللا عنان)

 ( 66:359(، و"التارخي ال ندليس" لعبد الرمحن احلجي )4/54:449)
(، و"السلوك" 17/173البداية والهناية"، ابن كثري )" (، و10/481ثري )"الاكمل" البن ال   انظر 40

نه: ، ولدلكتور عامر الهنار كتاب يف احلادثة عنوا626(  واكن تسلمي القدس عام 353-1/345للمقريزي )

 .2011: 1"هكذا سمل هؤالء بيت املقدس للفرجن الصليبيني"، طبعته مؤسسة فلسطني للثقافة، ط
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ورفع الصليب  ،اكن ما اكنأ هل املةل تس متدمه لغنمية ابردة ف املتخاذلني فأ رسلت ا يل رشاذم

كيف تفرس صنيع أ مري غرانطة حمد بن ال محر  بل؛ 41 ؟عيل مقة صومعة اجلامع ال عظم

خرج عيل رأ سهم  مسملٍ  حني أ زره خبمسامئة فارٍس  ،اجلزية ملكل قش تاةل النرصاين دافع  

حيت لصاحل "فرديناند"،  ،شهًرا عرش   حارضة اال سالم العظمي مخسة   ا شبيليةق ليطو   

 قرطبة بثالث   د  عيْ ب   ،فقرروا اال خالء والتسلمي ،تقطعت ال س باب بأ ربعامئة أ لف مسكني

 42؟ ال مزيدس نةً  عرشة  

لهييييييا اال رشاك  مبتسييييييًما    مييييييدائٌن حل

                    

ميييييان مبتئسيييي  ييييذالن  وارحتييييل اال   اج 

 

 

 

وقتل واحد  ،وتكل اهنزم واحد من أ كرب اجليوش اال سالمية اليت غزت أ ورواب وقبل هذه

ية يف واس متسكت النرصان معركة هل يف أ ورواب،  وخرس اال سالم أ مهل  ،من أ عظم قادة الفتوح

 تكن ، وغري جعيب أ ن هتمل املصادر اال سالمية أ س باب الهزمية فملالشامل ا يل ما شاء هللا

 يف حساابت اخلالفة واال سالم حيهنا أ كرث من حماوةل قائدٍ  114عام  "بالط الشهداء"

 فأ توها من -عرب القسطنطينية -عت علهيم أ ورواب من الرشقمتنل  غزاةٍ  من قومٍ  طموحٍ 

بعٍ ات ري ٍ يف حساابت املؤرخني أ كرث من عسك الغافقي  ومل يكن  ؛فنجحوا وأ خفقوا ،الغرب

فريقية، ومل يكونوا ليبرصوا من أ اثر  املصادر  الهزمية ما نبرصه اليوم وال شك؛ لكنلوايل ا 

ا وأ وحْت النرصانية مل تبخل ابل س باب فأ حالهتا ا يل ما جير   ل  ها ا يل املبحث جرًّ نسج ن ينا أ ن ا 

امئ لهتم الغنأ ثق ترثيًبا أ خر عيل قومٍ  "دح  أ  "العاجلني ا يل الغنامئ يف عيل ترثيب القرأ ن عيل 

لهيا ،املصحوبة معهم من الغزو  بلٍ فانقسم اجليش بني مق  ،فشغلهم هبا ،حيت نفذ العدو ا 

                                                           
 ( 4/25:417م يف ال ندلس، العرص الثالث: القسم الثاين، )دوةل اال سال 41
 (4/86:474السابق ) 42
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 43وا ابلفرار.فأ ريخ الليل سدوهل وقد مه   ،ومدبرٍ  

 اللعابثني يف احلوادث الكربي لتربئة ا ةلٍ مطموسة املعامل أ و مغف   ا ن اس تحضار مظاهر أ فعالٍ 

 ها للك مغرورٍ ح ويس تزنف املداد، وهذه حاكية أ خرية يتوجب أ ن يقال يف أ خر ل  يزال ي  

خفاٍق ا يل ا خفاٍق ابخ متأ مٍر أ و مرف    فته تالل معر ٍه عن ال مة حباكاي املؤامرات أ و ساعٍ من ا 

 !ك املؤامرةبأ س باب أ ول ا خفاق: لهتن  

يف القرن اخلامس الهجري فضاعت فامي ضاع،  صقلية اال سالميةلقد نشب رصاع املكل يف 

وقطانية بفرجن  -"Siracusa" -حامك رسقوسةاستنجد ابن المثنة واكنت خامتة الرصاع أ ن 

ثر حرٍب  -Catrogiovannie"" -يف قرصاينة جراسمالطة عيل صهره ابن  رها سعل  ا 

واكنت  -زوج ال ول -، حيث رفض ال خري تسلميه أ ختهعاشقٍ  ضحك لكل خالف عائيل ي  

ذ اعتدي علهيا يف حال س   ،فارقت ا يل أ خهيا ساخطًة عيل ابن المثنة ي نجده  ، فملرٍ كْ ا 

أ كرث من معرها اال سالم ن ا يل عيل رشط متكل أ كرب جزيرة يف البحر املتوسط املالطي و

ايها كهممفلل  ..قرنني       44!ا 

ذا ويف أ عقاب ال ايم ينجيل لك يشء ،ا ن حوادثنا اليوم اترخي غد حاةل ، وا  اكتفينا اب 

لا لكنل  لها اليوم،ح  نكسات ال مة يف املايض ا يل املؤامرات فلن   املفتشني عن فاعٍل سوي  حنم  

امجلاهري  تلقد نقض .أ نفسهم أ ن حيذفوا صفحاٍت من التارخي تشهد علهيم بسوء القصد

                                                           
( وقد قدرت املصادر النرصانية جيش الغافقي بأ ربعامئة أ لف مقاتل، 1/111:92دوةل اال سالم يف ال ندلس) 43

ناكل، نرصانية ه ونقل عنان كثرًيا من تعليقات ال وروبيني عيل نتاجئ ذلمك اللقاء منقطع النظري بني اال سالم وال 

 (76-75ويف كتابه:"مواقف حامسة يف اترخي اال سالم"، ص)
؛ تذكر بعض املصادر: (268-4/69(، اترخي ابن خدلون )8/74:471مل يف التارخي ، ابن ال ثري )الاك 44

أ ن  ، وملن أ راد484"حواس" بداًل من "جراس"؛ واكنت فعةل ابن المثنة بداية رحةل السقوط الاكمل عام 

ة يف صقلية يعرف فداحة اخلطب وجاللته أ ن يقلب عينيه يف رساةل دكتوراه عنواهنا: احلياة العلمي

 .1417: اال سالمية، د.عيل بن حمد الزهراين، مركز حبوث العلوم الاجامتعية/جامعة أ م القري/مكة املكرمة
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ملها النخب ،"املؤامرة" فطلبوا  ،يرض أ قوام فملوما مل تتحمهل،  ،ومحللت نفسها ما مل حت 

 45، وذكل مبحث يتلو.للثورة تأ وياًل 

 

 

 

۞   ۞   ۞ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
شه بداًل من  45 نشاء مبحث "متزيق الربوتوكوالت" عيل تمتمٍي هام أ ثران أ ن هنم   وقفنا بعد الفراغ من ا 

قفه نالتشويش عيل القارئ بهترئة س ياق احلديث؛ وهو تمتمي يشهد لسالمة رأ ينا يف املوقف اذلي جيب أ ن 

رص دور العناحتت عنوان:  ،"سقوط ادلوةل العباس ية"من املؤامرات: ذكر د.سعد الغامدي يف أ خر كتابه: 

 أ ن بعض السالطني -(351ص: ) -املسلمة من خارج أ رايض ادلوةل اال سالمية يف ا سقاط اخلالفة يف بغداد

ضافًة ا يل حامك كرمان وحامك فارس وبدر ادلين لؤلؤ حامك املوصل بل أ فراد من الفالسف ني ة واملؤرخالسالجقة ا 

الفة  دار اخلمي وأ عانوا املغول خوفًا أ و تزلًفا ابلرأ ي واجلند ضدل املسلمني قد انتظموا يف سكل اخليانة العظ

حي رمسها من الوجود، حيت خمت املؤلف بقوهل: "من اخلطأ  أ ن نقول بأ ن سقوط بغداد، وهناية  دلوةل احيت م 

ذ أ نه لوال تعاون، ومشاركة أ ولئك املسلمني يف اال طاحة   كومةحبالعباس ية، اكن قد قام به املغول فقط، ا 

ل حداث االعباس يني لوجد املغول من الصعب جًدا أ ن حيققوا ما حققوه يف محلهتم تكل، ولرمبا أ خذت جمرايت 

 (369التارخيية سبيال غري السبيل اذلي نعرفه". الكتاب، ص: )



 معالم التفكير اإلسالمي في زمن الربيع
 

  
31 

 
  

 املبحث الثاين

 تأ ويل الثورة

 كيف يفكرون؟ 

! وهذا مع أ نه يف أ حكل ليايل الربيع التفكري لكنه يبدو أ كرث جالءً  عاملجديد من م عمل  م

 جعيب. 

ن انهبام وجه الصواب يف مسأ ةلٍ   وتشتت الس بل به حيمك ،يل صاحبهعوانغالق الرأ ي  ،ا 

ما الصمت و  ما عليه بأ حد أ مرين: ا  مواصةل البحث التوقف والانكفاء عيل النفس؛ وا 

ه، أ و ف ومْص والنظر والتأ مل لتحصيل ما ينبغي حتصيهل، س يلام ا ن خيش مغبة اجلهل، أ و أ ن  

دراك احلق يف مسأ ةٍل ما واجبًا  يًّا يف جواًب أ ن و أ غرت به انزةٌل أ قواًما فأ رهقوه سؤاًل، أ و اكن ا 

 ا.كام هو احلال يف حركة امجلاهري ورأ ي أ هل الرأ ي فهي حمك الرشع أ و العقل

لقد ذم القرأ ن قوًما عاملوه معامةل الرؤي وال حالم، واحتجوا للحرية فيه والنكوص عنه 

هل ينظرون ا ال ﴿ واال زراء به، فقال:بأ هنم مل يعاينوا مأ ل  هتديداته، وال عاقبة الصد عنه 

ك منا يستنكر عةًل عقليًة، ويه كذكل وال شك؛ ل ن احلمك يف قضية اال سالم  ؟46 ﴾تأ ويهل

رجاءه أ و تعليقه حبركة الشمس والقمر، كيف والتدافع بني املعسكرين متصل  ال حيمتل ا 

ومه يف الرأ ي واحلمك بني ن، والناس بني غزوٍة يف الصباح وغارٍة يف املساء، ويْ اتصال املل  

يف الهواء، وال أ ن  رحًيام ال ينبغي أ ن يرسل الرأ ي جزافًا كام يرسل س يٍد مطاع ومتبوعٍ مقدل 

 يض القضاء.يؤخره ل جٍل فيبديه وقد ق  

ك** لقد عش نا وقائع ال حتمتل أ كرث من قول القائل: ت يد  ب يراع ك واتل  ما خطل ، **شذ  

ب؛ ووجه العجب املتقدم أ ن من  حيث   ب وبيان خيط  ال وقت ليضيلع، ك منا هو يراٌع يشذل
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 ةللٍ من خالف ذكل لكه، مث قرر قراره وأ لبسه أ هبيي ح  ذوي الوجاهة الفكرية يف زمن الربيع 

ال أ نه قد أ الح للناس جنًما يف ليٍل م  دليه وأ ظهره للعاملني دهلم، ، ال يري رمغ ضعف التفكري ا 

ال أ نه أ حرق به نفسه!نوقد اك  ، ا 

م رأ ٌي ، حيت أ نكر الناس أ ن يكون لال سالاختلف فهيا أ هل التأ ويل !رؤاي جعيبة اي لها من 

ٌ الربيع:  يف ل  مففرس   ض  قد -ليهتا من طني -يه من لك بقعٍة أ ذنمن ذوي الرأ ي، متتد ا  رول

لهيا احلبسنفسه حيت حبل  امه ب وطول   ب ا  أ جعب املكث، وحيت أ عيته حيل "احلركيني" فسمل

متسك نه ويس  ف  ف ح  ولع برتاب الوطن حيت بلغ به الولع أ ن يصن   ما ميتازون به عنه، قد أ  

حداها  ن أ ومهه طول احل اب   ل  أ ول  أ ن هل علًما ابلتأ ويل، وهل بسا يل س بع أ رضني؛ ال جعب ا 

 الغيب ا ال جسينًا؟   عرش  عاًما طواهارؤاي املكل يف مخسة    -عليه السالم -فيوس

م، مث بين الرأ ي عيل ذكل، مث عاد فأ نكر  قة""فويض خالل لها أ ول  ؛ذكل يراد مهنا تقس مي املقسل

لها ب يراد به نقل العلامنية من  47""حتطم جدار برلنيكام ينكر حموٌم بعض ما هيذي، فأ ول

"الشاورمة"، ونلبس "اجليزن" ونستبدل نأ لك "البي ا" ونرتك "الغرب ا يل الرشق حيت 

 ،، وك ن حدود هللا مل تعطلوك ننا يف مرص منرح يف حمك الرش يد "!ابل يدي شوكًة وسكينًا

 ت تنصب ال واثن حول البيت العتيق!وك ن امجلاهري راح ورشائعه مل تبدل؛

ال أ ن ا  يضيق أ فقه عن التفكري حيت ال جيد للرؤاي تأ وياًل  ،يف حمف ل يضيق به ال فق وأ خر

ر ا يل أ و أ نه ف ،وأ يًة كربي، وك هنا بذكل قد خرجت عن حد التأ ويل حداًث كونيًّايعتربها 

ًرا فاه يزل فاغ فيا هل "سلفيًّا" مل أ و حبمٍك مدفوعٍ بربهان؛ زيد بيانٍ طالب مبحيث ال يطالبه م  

 لثانية!اسأ ل عن ال ويل فيجيب عن ي   :عية" و"اال رادة الكونية"ابلتفريق بني "اال رادة الرش 

ليهممن تتقطع  -يوغل يف رسدابه شهًرا واثلث  ع هل اخلالئقمث جتم   -"ال عناق يف "احملروسة ا 

                                                           
جون  لربيع لعريب،انظر "ما بعد ا -وهو "الكش يه" مبت ذل تعقد عليه املقارنة دوًما حيت يف ال دبيات الغربية47

ال زمًعا تنقصه ا -(10أ ر براديل، ص: )  حلجة.يف لك حدٍث ميكن أ ن ميد جرًسا بني الرشق والغرب؛ وليس ا 
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،  ينجيلليكشف للش بيبة تأ ويهل، فهييأ  هل مسجد يف قلب القاهرة، ف   ثري  غف ر عن ع  م 

"، واكن املل  أ جرأ  منه علهيا وأ حقل "مل أ فهم حقيقة ما جيري  فيقول: ذ مل  ،هبا فسكت  ا 

     . 48 ﴾قالوا أ ضغاث أ حالٍم وما حنن بتأ ويل ال حالم بعاملني﴿: طاهلمياطلوا م  

ه أ س باب التأ ويل   :وفساد 

كون ي جبههل ابلواقع أ و غفلته عنه فأ نكر أ ن لقد عوتب أ حدمه يوًما عيل سوء ترصٍف ويش  

ذاعة القرأ ن الكرمي؟"ذكل حقًا وقال: "كيف   !وأ ان أ س متع نرشة ال خبار يوميًا من ا 

، كٍ ا ن سكون امجلاهري يف بدلان الربيع عقوًدا من الزمان أ حوج ا يل التأ ويل من لك حتر 

ل ف ومن أ  جديرون أ ن يطلبوه اليوم للالكم، تأ وياًل ال مس لكنل دعاًة مل يطلبوا لصمت 

ن أ خرين مل حيرروا مسائل من الرشيعفلهذا وقع التأ ويل. العوج أ ن ف الاس تقامة؛  ة وا 

ذا ما أ جلئوا للالكم فهياجديرون أ ن جيعلوا مهنا خ   لها تنقلب يف لقًا أ خر ا  اكر سوخ ال فم ، عل

 .فاسًداالتأ ويل جاء  امسًخا حيس نون الالكم فيه؛ فلهذ

مث عظمي، يف جنب قوم يفنون ال عام ، أ و ر ابتغاء تغيريها ن اجلهل ابلواقع عةل كربي، وا 

يف ما فيفتون؛ وليدفع دافع ذكل بأ ن اال حاطة ابلواقع من تلك  س تفتون يف أ حاكم التغيريي  

د وبأ ن حوادث ادلاخل نتاج عالقاٍت دولية أ عق ،ال يطاق، وأ ن تلكيف ما ال يطاق حمال

واجلواب أ ن ذكل دفع عن  من أ ن حييط هبا ابحث س يايس فضاًل عن مفٍت أ و فقيه؛

د وجه ذكل أ ن فيه تعليقًا للفتوي ابال حاطة، وهذا مسخ جدي؛ جديدة مبغالطةٍ  مغالطةٍ 

ل يراد قلب   له رشطً لرشٍط مل حيصل  !ا ال حيصل

لفساد التأ ويل موصول بفتور عالقة القوم بتارخي اال سالم ونزاعاته، وهو فتور  وسبب أ خر

ساليم فمل يكن هلم كثري شغل مبا ا للتارخي اال  ميالدً  م1928ابتيل به س ياس يون جعلوا عام 

لون كتب التارخي زن  وقراطيس تتلمذ أ كرثمه ل ساتيذ ي  أ رابب حمابر مل يسمل منه س بقه، و

وال يشغلهم يف كتب الس ياسة الرشعية  ،يف احلديث عدون كتب الضعيف واملوضو  مزنةلً 

                                                           
 (44يوسف: ) 48
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وقد اختل النظر وفسد التأ ويل هبذا  ات السمع والطاعة ومعامةل البغاة؛أ كرث من تقرير 

 الفتور من طريقني:

اه ا يل غفةٍل عن أ مه العوامل اليت تعمل يف احلوادث الكربي وتؤثر فهيا جن   :ال ويل ًحا أ و مؤدل

خفاقًا؛ بيان ذكل أ ن السادرين حملل  ةل ت املهم  النقد لو دققوا النظر يف مناذج من الربدايل  ا 

هامل تفاصيهل يف كيف تسبل  -مثاًل  -لعلموا غفال الواقع وا  متكني اخلارجني عيل عامثن يف ب ا 

من ا شعال معركة كربي مل تزل ومصهتا ابدية عيل تبدل ادلهور وتعاقب  جيش عيل ٍ 

وقد زهقت فهيا عرشة أ الف نفٍس مسلمة، بعد أ ن اكد ، 36عام  معركة امجللال حقاب يه 

نس يا مًعا أ ن بيهنم من ال يريد صلًحا وال ولكن ههيات! وقد امجلعان يصطلحان أ و يفرتقان، 

عيل أ وهاٍم  كربالءوأ ل البيت ا يل  -ريض هللا عنه -وليس عهنا مببعٍد خروج احلسني 49افرتاقًا؛

 ،وعيل حتذير الناس هل من الاغرتار مبن ال يعمل طواايمه ،ووعوٍد زائفٍة ابلنرصة والتأ ييد

هاملٌ  ؛ واثلثة اكن مس تبنيٍ  غري   وهنجٍ  متنيٍ  أ خر عيل أ ساٍس غري   وقرارٌ  ،أ خر للواقع وهو ا 

ن كذابً  -هلم هبا اعتبار فقد نقلت كتب التارخي املطروحة عيل ال رصفة بلك  -ا ن صدقًا وا 

بلغه ما خيفيه حني  بن سهل سبيل أ ن املأ مون مل جيد عقوبًة لوزير ادلوةل ال عظم الفضل  

  50من قتهل! من بيعٍة وقتال أ قلل  202عام  عنه من حقائق ما وقع ببغداد

ترص ادلهر يف تفكريه خي   حيث   ،واقتصاره عيل جتربته ،مؤداه ا يل اغرتار املرء بعقهل الثانية:

، فال غرو ا ن صادف بديًعا من ل فامي عاين من حوادث وما عارص من خالئق   وخي  

م عنه فضاًل فيخرس عن أ ن يس تفه  ،فيدهش هل ،احلوادث أ ن حيس به بديًعا عيل ادلهر

ئل عنه فاصطنع هل تأ وياًل فرسه ويكشف للجاهلني كهنه، وال جعب حينئٍذ ا ن س   عن أ ن ي  

من  لو وقف عيل حبٍث  -يف مسأ لتنا -أ و تطلبه، واكن يرفع عنه ادلهش واخلرس والتأ ويل

وهو اس تقراء يرفع لكفة صار، حلسني ن "الثورات الشعبية يف مرص اال سالمية"نوع 

يف القرون الثالثة  والامتناع عن طاعهتم الكسايل لتارخي معارضة الوالةالاس تقراء عن 

                                                           
، ومن احملققني من أ نكر ما نقهل ابن كثري وغريه عن قتيل املعركة، ووقف (10/69:454البداية والهناية )49

اكنت  (، ولعل احلقيقة وسط بني القولني فلو3/394اترخي الطربي" )ابلعدد عند املائتني، كام يف "حصيح 

 مائًة أ و مائتني مل يكن للمعركة لك ذكل ال ثر يف التارخي اال ساليم وال شك.  
 (5/445الاكمل يف التارخي) 50
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ه صاحبه من أ ول مشاركة املرصيني يف اخلروج يبتدئ   51،ال ويل من معر اال سالم يف الكنانة

دعوة حمد  عيل عامثن مروًرا ابالنتفاضات العلوية اليت أ زرهتا طوائف من املرصيني من

ا يل بغا ال كرب وال صغر عايم  248د بن عيل بن احلسني عام ا يل حم 143النفس الزكية عام 

؛ مث مروًرا حبركة دحية بن 260و  255ا يل ابن الصويف العلوي بني عايم  255، 254

قباط من غري املسلمني، ، وهبلات ال  165املعصب الثائر ال موي عيل العباس يني عام 

ا يل مجموعٍة تس تحق التوقف وادلرس والتأ مل من مظاهر الاحتجاج  اليت أ ذكهتا  وانهتاءً 

، 127بن حمد عام  خلعوا فهيا بيعة مروان اخلراج وأ رزاق اجلند مي  املكوس وتقديرات ق  

راهجم ، 177، وانزعوا ا حساق بن سلامين عام 173معر بن غيالن عام  وحارصوا وايل خ 

، 309، وهالل بن بدر عام 190سني بن مجيل عام ، واحل 186والليث بن فضل عام 

، بل اقتضت ا حدي املرات أ ن يبعث اخلليفة ابملعتصم عيل رأ س 321عام  ايئ  ر  وحمد املاذ  

 214.52  جيش من أ ربعة أ الف مقاتٍل ليخمد نرياهنا عام

منا اكنوا كذكل أ ول ادلهر  ،وتبدلت ال جيال ،مث تغريت ال حوال ،ولقائٍل أ ن يقول: ا 

ا ؛ فهب هذما يبكون لغري حٍب  الئعٍ وش باٍب ضائعٍ  لل صاروا أ قزاًما ق  و  ،واس تحالت الطبائع

ن لك وتاكسلنا مًعا أ ن ننظر فهيا اكنت خلًوا م "نصار"حصيًحا وهب قرواًن مل يس تقرهئا 

ناكر، وهب ع   ل قالم اأ مريكية، وهب القوم كام ترمهيم  "يوليو"بريطانيًة و "1919"رٍف أ و ا 

 "جمهتديمن مثنويٍة أ و انزةٍل يتوجب عيل  -ا ن حص -أ مينع لك ذكل ،ب"ل  ن غ  د م  "عبي

ينوا فهيا حمكًا ويكشفوا هجاةل الزمان"    ؟أ ن حيس نوا اس تقبالها والعمل فهيا، وأ ن يب 

يلعة فتبد   يف مرايث ال مم وادلول واملامكل عيل هن  بيك  ي  ليس  أ اًن من أ ن ش ا أ جل  أ حواله ل  زٍة مض 

الت د قرون متطاويتوقف عيل اغتنام فرصٍة أ و فواهتا، وليس يف عدل هللا املطلق أ ن تفس  

 نأ  ملطلق بفساد التفكري يف يوٍم أ و يومني وال أ ن تصلح قرون بعكس ذكل، لكن يف عدهل ا

                                                           
 2002مث أ عادت الهيئة العامة لقصور الثقافة مبرص نرشه عام  1969ن رش  للمرة ال ويل عام  51
نقل تكل ال حداث مفرقًة د. نصار يف كتابه املذكور وميكن مراجعة تفاصيلها مجيًعا يف تأ رخي الس نني  52

 ن فضل فقداملذكورة يف ال جزاء الثالثة ال ويل من "النجوم الزاهرة" البن تغري بردي، عدا ما خيص الليث ب

 .  183ذكره يف أ حداث عام 
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 ؛ وذكل مبحث يتلو.53 ﴾كيف تعملون فينظر  ﴿يتيح هنًزا  
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 املبحث الثالث

 فقه الاضطرار يف زمان الربيع
 

 الفقه السلطاين قبل الربيع:
 

 الٍت منم  أ لزهمم مبعاودة النظر يف همأ قوام، و  ات بغلقههطاملا رف   أ بواابً لقد فتح الربيع 

ال ل هنم أ ل   وا الطرف عهنا أ حقااًب،ال صول والفروع غض   الف يف فوا ترويض اخلليس ذكل ا 

 لوا بزماٍن جديٍد وعهٍد ال اضطرار فيه.مث ابت  أ زمنة الاضطرار، 

ن القانون العام، أ و الفقه ادلس توري، أ و الس ياسة الرشعية، أ و ال حاكم السلطانية،  ا 

تفرضها  غري جمهوةلٍ فهيا مبقيداٍت  أ عالم عيل فنوٍن متشاهبة املوضوع، جيري تقريرها والنظر  

دي الغابرة أ ن هي   يف ال زمنة نل أ حوال ال مم واملامكل وعصور التدوين والتأ ليف، ولعهل مما س  

وأ حوال الشعراء يف  ،من كتهبم ا يل الوالة وال مراء رعايًة أ و متلقًاشيئًا  واملؤلفون ال دابء

"غياث ال مم يف  لأ ن تقف عيل نظرٍي  -والعمل هلل -شهرًة؛ لكنه عزل أ كرث م ظْ مع النل ذكل 
 54مكل!وزيٍر أ و ي ا يل د  هي   التياث الظمل"

ن العازفني عن التأ ليف يف تكل الفنووللرضورة أ حاكمقدمي فقه الاضطرار ومنشأ   ن ، وا 

نه مل و  ؛حااًل من املداهنني املتاجرين ابلعلوم يف أ سواق السالطني فراًرا بديهنم أ حسن   لج يا 

و الباب فيرشح أ حاكم الاختيار يف أ ثناء التغلب والاضطرار دون التعرض لسخط أ مرٍي أ  

 كثرٍي ا حلاق أ حاكم اال مامة العظمي وقواعد املكل يف لعلاحلظ أ و عبقري. و  وزير ا ال سعيد  

مامة الصالة أ ش به    سنح املشاهبة و  ه واملل ح منه ابجملانسة وك  ابلف   من كتب الفقه اب 

                                                           
مام احلرمني يف القرن اخلامس،  "غياث ال مم" من أ مه 54 طالق، وقد أ لفه ا  كتب الباب ا ن مل يكن أ مهها اب 

ي ا يل حامٍك كتاب امل د  اوردي وأ هداه لنظام املكل وزير أ لب أ رسالن السلجويق، وأ قرب كتاب من جنسه هي 

غداد بري "درر السلوك يف س ياسة امللوك"، وضعه يف مقتب ل معره وأ هداه ل محد بن عضد ادلوةل بن بويه أ م

مك  379:403) مراء" منه  النافعة يف س ياسة املكل ما جيعهل أ قرب ا يل "مرااي ال  ( ومداره عيل ال خالق واحل 

لفه لل  مس تظهر ا يل أ حاكم ادلوةل؛ مث كتاب أ يب بكر الشايش "حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء" وأ ل

هداء امل1418باز/الرايض، العبايس لكنه يف الفقه العام؛ وقد نرشته مكتبة نزار ال  اوردي ؛ وأ عرضنا عن ا 

ر، وس يأ يت تفصيهل. و   "ال حاكم السلطانية" للقادر أ و القامئ ل ن اخللفاء حيهنا اكنوا جمرد ص 
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 لكنه "للرضورة أ حاكم". ،التقس مي

 بعض املسترشقني أ ن يضع تراتبيًة يفرس هبا  كيف انهتيي التأ ليف يف الفقه وقد حاول

ه راتوكيف اس تحالت تقري ،الس يايس اال ساليم ا يل تفريعات ال تناسب مبادئه وال تش هبها

هت حمه وشاللمرشوعية عيل الواقع الس يايس همام تغريت مال ا يل ما يش به أ ن يكون ا ضفاءً 

نصاف الفقهاء ،قسامته ساليم جفعل مبدأ  ذكل احنراف اجملمتع اال   ،حماواًل يف الوقت ذاته ا 

ف نظام أ  لتحريوطل  ،كلك بعد العهد النبوي احنرافًا تدرجييًّا عن أ خالق اال سالم وقواعده

 حتريًفا وجد به الفقهاء أ نفسهم أ مام خيارين أ حالهام مر: احلمك 

 الطعن يف -مع العجز عن ا جياد بديل -صالحية نظام احلمك واذلي يعين الطعن يف أ وهلام

 اجلامعة اال سالمية القامئة، ما يش به أ ن يكون طعنًا يف الوالء الواجب لها، بل ويف

 .عيل رأ سها وحدة الرشيعة والعقيدةمربرات الوالء ذاهتا و 

 ،تغيري حقائق الس ياسة داموا غري قادرين عيل فكرمه الس يايس ما مه أ ساس  تغيري   والثاين

 ،الس يايس جزًءا من رشع هللا املقدس  قوم يعتربون أ ساس فكرمهوهو أ مر لن يس تحهلل 

                                                     فاكن أ ن سكل الفقهاء مسلاًك اثلثًا.  

هو ما نعاين مظاهره اليوم وما سامه "برانرد لويس" تفسرًيا أ و تأ وياًل  ذكل املسكل

راد به بلوغ احلمك الرشعي اذلي يكن يف النظر اال ساليم أ كرث من اجهتاٍد ي   ومل  55للرشائع،

مارات  ،بفاكن أ ن نوقش التغل   ؛يف لوازم عهود الاضطرارينبغي اعتقاده واتباعه  وا 

ووجد بعض الفقهاء بني  ،واملوقف من تسلط الفسقة واجلورة بل وأ هل الكفر ،الاستيالء

مامٍ  ،ذكل سبياًل الفرتاض ما هو أ سوأ  ووضع أ حاكم هل  ،فافرتض اجلويين خلو الزمان عن ا 

  وغري ذكل. ،وافرتض غياب اجملهتدين ومحةل الرشيعة ،وافرتض تعطيل الرشائع

 عيل -الرضورة يف الفقه اال ساليم  املقيدة بس ياقوعليه فقد اكنت مواد القانون العام غري  

 يف والكتابة، وقد حاول بعضهم حرصمن لك اندٍر يف تراث التأ ل  أ ندر   -عظمي ال مهية

ل  لهيا ما ليس ف يف هذا الشأ ن فبلغ مخسني كتااًب مض فهيا القدمي ا يل احلديث املؤل وأ ضاف ا 

                                                           
 (193-1/94انظر تفصيل رأ يه يف "تراث اال سالم") 55
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مهنا56، لكنه عيل لٍك   اكنت حماولته دلياًل أ خر ملا تقرر؛ ولعل خضامة املكتبة اال سالمية 

فلوال النقص ما  جديد،واتساعها وحماوالت التجديد واال ضافة يف الس ياسة الرشعية دليل 

ط  ل  بت الزايدة، وال أ ل   فت مؤلفات من نوع "جتديد الفقه الس يايس يف اجملمتع اال ساليم"57 ، 

 "أ زمةالفقه السلطاين"58، وغريهام.                                                          

 يفي بتخلف الفقه السلطاين مجةلً  غري بعيد عن اال جلاء والتقييد سببًا أ خر عوارمث ا ن لهذا ال

ليه، فقد د   ،عن سائر علوم الرشيعة ن بعد و   هو عدم  اختباره ابلعمل به والاحتاكم ا 

ومل تصادف قواعده من  ،التجربة ويقيد أ حسن ما فهياص اخلالفة الراشدة ك منا يس تخل  

، يراد به بلوغ احلق يف دقائقه وجالئهلذعن لها أ و ينظر فهيا بعد زمان الراشدين نظًرا ي  

ليه عنه واال ضافة   ث فيه والالكم  تفت ح به أ بواب البح ه، وليس جعيًبا واحلال ه وتعلمي  ونرش   ا 

جامعًاابن حزم فرتي  تتناقض بعض مباحثهتكل أ ن  مامةبأ ن  مثاًل ينقل ا   59توارث،ت ال  اال 

جامعً وغريه ينقل النووي  تريمث  أ ي توارث اال مامة  -وهام ،60بصحة الاس تخالفأ خر ا ا 

ن أ ومهت الصحائف أ هنام خمتلفان -والاس تخالف ولو  ،أ مران متطابقان يف أ رض الواقع وا 

فا ن ا جامع النووي  ،هيام من تناقٍض ر هلام أ ن يناقشا يف حمفل س يايس ل فزع هول ما فد   ق  

جامع   !ولكن جتوز الوصية هباراك يقول: اس تدبن حزم ايقيض أ ن يلحق اب 

يف ثقافة املسلمني عيل العموم، ويف تصور العاملني  أ ثره وال شكاكن ذلكل النقص 

خلصوص، وجري علهيم من أ حاكم التقييد ما جري عيل السابقني أ و أ شد، لال سالم عيل ا

                                                           
ساليم" ويف "الفقه الس يايس اال   /http://www.alukah.net/culture/0/51656انظر املقال عيل  56

ا فرار مما انهتين(، وحملقق ي "الغيايث" قامئة اثلثة يف مقدمة الكتاب وحماوةل لل89:77للفهدوي قامئة أ خري، ص: )

ليه يف املسأ ةل.  ا 
 .تأ ليف: د. أ محد بن سعد الغامدي 2013طبعته دار ابن رجب ابلقاهرة، عام  57
 م، حملمد املهدي ودل البشري. 2012، عام الاسرتاتيجيةصدر عن املركز املوريتاين لدلراسات والبحوث  58
ل يف امللل والنحل ) 59  (5/12الف ص 
(، وابن جحر الهيمتي يف "حتفة 7/264انظر نقل النووي اال جامع عيل جواز الاس تخالف يف الروضة ) 60

د جعلوا (، وق281(، والكامل بن أ يب رشيف يف "املسامرة"، ص: )9/77احملتاج"، عيل هامش حواش هيا )

جامعًا عيل انعقاد اال مامة به؛ -ريض هللا عهنام -لعمر  ا جامع الصحابة عيل جواز عهد أ يب بكرٍ  مع أ نه ال تالزم  ا 

 بني ال مرين.
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كراه  حيت صار أ حس هنم حااًل من حيسن ترويض اخلالف الناشئ بني قوٍم ال يرون اال 

ا يل ما ال بأ س به  لقبول مرجوحات الفقه السلطاين أ و العدول فيه عام جيبواال جلاء مربًرا 

 61.وما به بأ س، وبني أ خرين مل يذهبوا مذههبم

كرث تفصيالهتا، وتأ مل موقف أ  كذكل اكنت احلال قبل الربيع، ميكن جتليهتا ابلتدقيق يف 

ر مان؛ مفالز  املعارف وقيود   أ رهقهم فهيا ولكفهم املقاربة واملواربة ش   ة من مسائلادلعا اذا ينتظ 

ذا ما ر    !لبعض عقول أ ههل كٌ ز الزمان رش   ا ن بعض هن   ؟ فعت القيودا 

     املأ ل والسبيل:

 واملوقف يف نظام احلمك وشلك ادلوةل -ضةبفقه الاضطرار وخالفاته املرول  بيعلقد دخلوا الر  

وضع والعالقة مع الغرب والرشق و قراطية وادلس تور والربملان والترشيع الوضعي من ادلمي

خل املرأ ة ومشاركة غري املسلمني.. ذا ابلربيع خي ل اال سالم اخ ااًل  -ا   يفه مجةًل ويطوي ،فا 

ضني ، و ادلوةل وأ حاكهما ذا به خياطب اخملتلفني واملرو   يقصد  ال سالم،مجيًعا أ ن أ بينوا لنا اال  ا 

ذا بفقه الاضطرار ال يفيد شيئًا سوي ادلوةل؛ ذا ابخلالفات املرول  ،فا   حصاهبا!ضة تفضح أ  وا 

 ،ار يصادف لها ترصيًفا يف فقه الاضطر عهلل  ،لقد قللب بعضهم حركة امجلاهري يف رأ سه

هنم مل يس تبيحوا دمً " :هل، فقيل "وهؤالء خوارج ؛يه خروج" :فقال ،فأ لفاها خروًجا  ،اا 

ذا مه  "،روا مسلًماومل يكف    ؛ ن البغاةطائفة مفاس تفتح هلم أ بواب فقهه يطلب هلم أ نسااًب فا 

ئل ل يف مسائل اخلوارج وأ هل البغي ما جيمهل يف مساوال جعب، فا ن فقه الاضطرار يفص   

 ال مر ابملعروف والهنيي عن املنكر.

قها أ خرون بتقييد املشاركة يف الانتخاابت، وعلل  وااختار ف 62!موااس هت  ف ،واحتار قوم

 وأ حلها أ قوام وعزفوا عهنا؛ موها،وأ نكرها أ قوام حفرل الربملان ابلرشيعة،  ادلس تور ترشيعات  

فمل  -ت مهنال  دفاتر خ  حمكت بذكل  -وأ لقي الربيع هلم يف لك خطوة انزةلً  ،وتتابعت القضااي

 وما أ كرثها!   ،صات النوازلعو  ل هلم ا ال يف حل م  ني ال معض   ف  يزالوا جممتعني منْ 

                                                           
مبحث "املشاركة يف احلمك حال الاس تضعاف" من رساةل "الاس تضعاف  -ليشٍء من التفصيل -انظر 61

 (47:337ص: )وأ حاكمه يف الفقه اال ساليم"، د. زايد املشويخ 
 وقع ذكل حقيقة، ومسعته من بعض من شاركهم تكل القرعة الفقهية والس ياس ية عيل السواء! 62
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اًك جفن   ٌل معاكن هلم  علهيم، أ و هكذا بدا ال مر؛ و وا عليه كام جين  لقد عدوا هنزة الربيع رش 

 أ سوة!   ةامخلينيل هلم يف  أ خر لو أ نل 

يران عام  لعل الفارق فع دأ ن ال ول قد  2011وما وقع يف مرص عام  1979بني ما وقع يف ا 

يف  طهم عيل لك يشءٍ كهم زمام ال مور وسلل بطائفة من اال ثين عرشية ا يل الصدارة وملل 

 مت بقاءمهالبالد فمل يكن عسرًيا أ ن يبتدعوا نظاًما س ياس ًيا شاماًل عيل غري مثاٍل سابق حي

 ، لكن ملل أ خرين. مل حيدث ذكل يف مرصذ  وةل ا يل يعز هللا أ قواًما ب  طرفًا هممينًا يف ادل

خدمة  ميكهنا دلوةلٍ  مفصةلً  يرمس صورةً  اكملٍ  س يايس ٍ  حيدث أ يًضا ما مينع تقدمي مرشوعٍ 

 الرشيعة والمتكني لها يف البالد.

ا عليه أ يضً  مل يرضوا أ ن يعيدوا التصويت عيل القدمي أ و يس توردوا غريه ليصوتوا ةاال ماميل ا ن 

ها من اراة، وغري ويقيدوا أ نفسهم بقيود املواءمة، واملالءمة، واملسايرة، واجمل ،فيقبلوا ويقاربوا

كراه وسلب الاختيار؛ لكهنم جعلوا اال مامة هدفًا، وامل ي هبا عن اال  ذهب مرادفات يورل

يف  "الفريد"وأ سسوا عليه ذكل النظام ، نيابة عن اال مام الغائب عصمًة وحاميةً ، وال عةلً 

ال لنرضب مثااًل يتجيل به كيف ميكن أ ناحلمك والمتكل واال دارة، لن نعر    ع تبتد   ج عليه ا 

 ال نظمة خلدمة العقائد.

 عن اال مام بوصفه انئًبا املرشد ال عيلب ك النظام اال يراين حبيث جتمتع خيوطه يف يد لقد ح   

 التصديق عيل تعيينه واحلمك الغائب، فرئيس امجلهورية جيري انتخابه من الشعب لكنل 

ليه تولية القضاة وعز املرشدبعزهل من صالحيات  هلم ، ورئيس الهيئة القضائية املوكول ا 

 يف ثةلً ة مم سلطة الترشيعي، وأ ما ال املرشدنه ومراقبة أ موال القائد والرئيس والوزراء يعي   

ال مبوافقة جملس صيانة  جملس الشوري املنتخب فال تكتسب ترشيعاهتا صفة القانون ا 

يل ا  نصف أ عضائه فا ن وقع نزاع بني الطرفني أ حيل الفصل فيه  املرشدادلس تور اذلي يعني 

 مجيع أ عضائه! املرشدمجمع تشخيص مصلحة النظام اذلي يعني 

عادة النظر يف ادلس تور فقامئة طويةل ثلثاها بيد  عيل ذكر  أ و يزيد، وعد    املرشدوأ ما جملس ا 

وما شئت؛ مث يأ يت جملس خرباء القيادة  اجليش واحلرس الثوري واحتاد اال ذاعة والتليفزيون

لميثل  ،ع من ثوب اال سالم ادلارساذلي ينتخب أ عضاؤه لك مثانية أ عوام كويش مس تقط  
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بقاؤه، وأ ين هلم أ هل احلل و  العقد يف امجلهورية اال سالمية املنوط هبم عزل املرشد أ و ا 

 63ذكل؟

ن تلك  -تهل  عيل ق   -ذلمك الرتاث القدميا ن اس تلهام الرشد من  يف أ هل اكن حمتًا الزًما، وا 

عادة النظر فيه وصياغة دوةلٍ  مل ملعاكمتةل ام  ةلً مفصل  فصيحةً  صياغةً  ودس تورٍ  وغايةٍ  الاجهتاد اب 

لنا  يع لاكنالرب  يذعن لها املتنازعون يف اترخي اخللفاء وحقيقة احلمك، أ مٌر لو قضاه هللا قبل

ن أ ول ما جيب البدء به وأ هونه أ ن يعاد تعريف الفقه الس يايس  اليوم حديث أ خر؛ وا 

ما يسلط  ،ليشمل لك ما خيص حركة ادلوةل ككيان جامعي لبلوغ مقاصد الرشيعة

 .ف والبحث عيل لك التفاصيل الواقعة حتت ذكلالاجهتاد والنظر والتأ لي

نة للبائسني اذلين حادوا عن قواعده املدول  ليست أ زمة الفقه السلطاين جحةً ف  وأ خرًيا

لهيم جتديد   ،فسقطوا ملن هجلوا مبدأ   وا، وال جحةً به فعموا ومص   ه والاس هتداء  أ و أ حيل ا 

فزمعوا  ،اس تنباط اجملهتدين ومبلغ السعي من ورائه التأ ليف وأ صول   العمل فيه وحمطات  

فالقصور فيه همام بلغ فليس يبلغ  ،فاستبدلوا به سواه ، عنهطاًل ا منه ع  لوً اال سالم خ  

 64.دعوامه

طت "دوةل اخلالفة" عيل رشط ختليف "دوةل الاس تعامر"، مث أ سقطت "دوةل لقد أ سق  

منا سعي الساعني اليوم ال سقاٍط ،  65الاس تعامر" عيل رشط ختليف "دوةل الاس تقالل" وا 

   مل يشرتطوا هل رشًطا حصيًحا بعد. اثلٍث 

 

 ۞   ۞   ۞ 
 

                                                           
يران مجهورية 87:71انظر حبث: "النظام الس يايس اال يراين"، د.مدحت حامد، ص: ) 63 ( من كتاب "ا 

لف ه مع د.وحيد عبد اجمليد وأ خرين.  ا سالمية أ م سلطنة مخينية" مؤل
(، ولعهل أ ول من ادعي تكل ادلعوي من 22وأ صول احلمك، لعيل عبد الرازق ص: ) انظر اال سالم64

( وما 42الاكتبني، وقد كشف بطالهنا حمد اخلرض حسني يف "نقض كتاب اال سالم وأ صول احلمك"، ص: )

ن هناكل حماوةًل أ خري يف حرص كتب الس ياسة اال سالمية.  تالها، ودول
ن حت اس تقاللها عن دوةل كذا، وهو كذكل، لكن عيل رشط اللئمي.عربوا اعتاد املؤرخون أ ن ي   65  قائلني: م 



 معالم التفكير اإلسالمي في زمن الربيع
 

  
43 

 
  

 املبحث الرابع

 موقف من امجلاهري  
 

ينقص و يزيد قضيتان عادلتان؛ ا حداهام أ ن للجامهري حقًا عيل أ ويل الرأ ي وأ رابب احملابر  

 ري مأ مونالترت س هبم يف رصاعٍ غرين عيل ال ولني، والثانية أ ن ل هللا ال خ  بقدر ما فضل 

 :البوعليه فتحت املبحث مط جناية ال حتل؛

 كيف سأ لوا؟ وكيف أ جيبوا؟
 

غفاءتني، لكنل قلل   حدٍث  قع  و ون عيل هذا ما وقع؛ لقد انتبه املغف   ام حتفظ اذلاكرة انتباهًة بني ا 

نمك أ نمت الفاعلون، مفسحوا النوم عن أ عيهنم مث ق لهيم ادلنيا: ا  اذا الوا: مفعظمي، مث أ شارت ا 

 بعد؟

امية، وأ ن ختبط خبط عشواء، وأ ن تصيب يف احلالني ا ن امجلاهري حتسن أ ن تريم يف ع  

 -ةلعشوائيا ؛ لكهنا ال تعمي يف امجلةل عام تلكفها تكل احلركة  مًعا ما ال حيسن فرد من الناس

ن أ جن   ذا مل يضطرها اال خفاق للتوقف. -حتوا   ا 

عن  فغمرها من الرضا عن النتاجئ ما عزف هبا -ا يل حني حتجن  أ و أ   -لقد جنحت امجلاهري

أ قل  ،اخلبط وتاكليفه، ومل يقعد هبا عن أ ن تطلب معاًل منظًما هل معامله وخططه وغاايته

 ا يل من يرجون عنده جواابٍت  لكفًة وأ خف عيل النفوس؛ لقد اجتهت هبم تكل الانتباهة

عن أ س ئةٍل من جنس "ماذا حدث؟ وكيف حدث؟ وهل انهتيي ال مر؟ وهل ميكن  انجزةً 

ا وماذأ ن نفعل شيئًا أ خر؟ وماذا نرتقب من الغرب والرشق؟ وهل زال ما خرجنا لزواهل؟ 

 طاحمٍة وقائدٍ  وأ مةٍ  جديدٍ  وهل صادفنا ميالد اترخيٍ نرجو من مثرات؟ وميت قطافها؟ 

ب جتمؤيد ابلرباهني  دٌّ ظفلر؟ وما الغاية اليت جيب بلوغها؟ وهل لال سالم مرشوع مع  م

ليه وادل ل فع عنه؟ وما موقفه من كذا وكذا؟ وما قميته؟ وما خطره؟ وهل حيمتادلعوة ا 

 اال خفاق؟و..".

ع ت املساجد بأ هلها، واكنت تكل أ س ئةل السائلني أ و ما يتحمت افرتاضه من وللقد غصل 

ابن ما وقع ابملنابر واحملافل والشاشات وال ندية والندوات،   واقتيض "جوابالناس ا 
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 ن.احلكمي" أ ن جيابوا عهنا وزايدة؛ لكنل ذكل مل يك 

ل جهل، واحتشدت  فتح الباب املغلق لينرشوا ما مل يغل ق لقد اس تغل "املس تفت ون"

 الالكم ليس جعيًبا ممن ال حيسن غريو ب عهنا؛ امجلاهري لتسمع ما مل تبحث عنه، وما مل حيج  

ذا ما اس تجلب ليتلكم يف  ظروٍف كتكل، لكن يف التوحيد والاعتقاد أ ن يطنب فيه ا 

 العجيب أ ن يتلكم!

ن ب    لكني، فمليعكر صفو املاق علهيم دهًرا حيت ال خيوضوا فامي ي   عد العهد هملكة؛ لقد ض  ا 

ال فامي يروق، فتطاول علهيم الع   ال سن الالكر، فأ نتجوا جياًل من التالمذة ال حي م  يتلكموا ا  م ا 

 فامي يروق!

جاابت حتدد هلم كيف جيب أ ن ينفعلوا لها  لقد أ سمل  الناس لل حداث الالحقة تباعًا دون ا 

 ،ال ساري من أ حصاب ادلعوات واملذاهب قد انفكل أ و يتفاعلوا معها، وأ ين هلم ذكل و 

فانطلقوا يف البقاع يرشحون املصطلح وأ نواع التوحيد ومدارج السالكني، واكن أ حس هنم 

 ،حااًل من راح يعيد رشح ادلميقراطية وموقف العلامء مهنا، وانشغل أ خرون بتدوين التارخي

اكلثلج، وكيف اكن للجميع يرشحون كيف اكن أ بيض  وأ خذوا ،امجلاعة"ادلعوة" أ و  اترخي  

 66نكوص وتوبة ومراجعات وكيف تزنهوا عن مثل ذكل.

غفاءتني أ غري هبام اليأ س: من أ هل احلمك   الثانيةيف ال ويل، ويف لقد انتهبت امجلاهري بني ا 

 من أ خرين.

 :أ وفت عيل فعةلٍ  فكرةٌ 

من  بدليلٍ  ،ا ن عاقبة معل العاملني من أ جل امجلهور يتحملوهنا مه وال يتحملها امجلهور

ب لك  نفٍس ا ال علهيا وال تزر  وازرٌة وزر ﴿الويح ال حيمتل التأ ويل يقول:  وال تكس 

ن خالوا أ نفسهم والكء بوالكء عيل احلقيقة حيت يولك   ، 67﴾أ خري هم من وليس العاملون وا 

مث املغامرة وسوء الترصف؛ لكن طريقًة يف التفكري ال يعر  هل احلق ا فهتوكياًل يرفع شيئًا من ا 

أ هل الورع أ حلت لطوائف من العاملني أ ن يسلكوا ا يل مصلحة امجلهور ما شاءوا أ و 

                                                           
 ليس املراد اال زراء جبهود ال فراد يف ادلعوة لكن نقد فروض الكفاية املهدرة. 66
 (164ال نعام: ) 67
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البالء ك منا جعلوا معوم  أ هٍبني لعواقب السلوك ومغبة اخلطط، غري   شاءت هلم املساكل

 ومشوهل هلم جحًة ملا يطال امجلاهري من ذكل البالء.

 ني، لكنل أ ش به منه ابلظن الغالب واليقالولوج ا يل النيات أ مٌر عسري، وهو ابلرمج والتنجمي 

 الواقع جيعل ذللمك التنجمي وجاهًة وأ ي وجاهة! 

مبحث  د هلال يعرفونه، وس يفر   ا ن حماس بة قادة العمل اال ساليم عيل املعارك اخلارسة أ مرٌ 

ٍة بحث كحادثوما خلفت من حضااي، وست   املنازةل ال خريةيف الفصل الثالث تعليقًا عيل 

 لوقائع ا يلدفعتنا كرثة ااحلديث هنا عن فكرٍة عامٍة  ةٍل للرشع فهيا حمك؛ لكنل منفردٍة جلي

رك حتوادلاعني ا يل لك  يل والتعرض للفاعلني يف لك جمزرةالرمج هبا، واال عراض عن التفص 

ولقد ودفعٍ مس تحق.  واجبةٍ  واملتخلفني عن حاميةٍ  -لغرٍض تقدس أ و تدنس -غري مأ مون

حيت ليحسب احلاسب أ ن امجلاهري قد  وحضااي لك "موقعة" "مواقع"اس تفاض العمل ابل

ن اكنوا بعض أ بناهئم.  صارت تروًسا أ و دروعًا تتلقي الرضابت عن ادلعاة وا 

فها بغري مرشوعٍ أ مر حمكوم ا ن تلكيف امجلاهري  الوامهة بسوء التصور يف امللك  ف أ نه ال يلك  

يف حق دعوة مويس والرسل اكفة  -ينكره الرشع تقريًرا عقلًيا مل -مبا قرره مؤمن أ ل فرعون

ن يك   ﴿ :حني قال ال ا يل منطق 68 ﴾اكذاًب فعليه كذبه وا  الش يطان يف  ، وليس احمليد عنه ا 

ليه وما أ وقعهم فيه فيقول ة ما دعا الناس ا   وما اكن يل  ﴿ :اجلحمي حني يدفع عن نفسه معرل

خمك رْص مك ما أ ان مب  لوموا أ نفس  تلوموين و  مك فاس تجبمت يل فال ن سلطاٍن ا ال أ ن دعوت  عليمك م  

 ﴾يخل رْص وما أ نمت مب  
نه لو سمل هل دفاعه 69 فمل يضاعف هل وقامت هل به عند هللا جحة  ،، وا 

 :نيالقياس عليه جملادٍل يف املسأ ةل من وهج العذاب بعدد من دعا ومن أ ضل، ملا اس تقام

جابة ادلاعني ا يل اخلري عيل العموم :ال ول اذلين يس متعون القول ﴿ -أ ن الناس مأ مورون اب 

ال ا يل ما  -70 ﴾فيتبعون أ حس نه جابة فال يدعو ا  فوجب عيل ادلاعي أ ن يراعي تأ ههبم لال 

 يقطع خبرييته، وليست دعوته كوسواس ش يطاٍن س بق حتذيرمه منه.

                                                           
 (28غافر: ) 68
براهمي: ) 69  (22ا 
 (18الزمر: ) 70
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لومه ا  ادلاعني قد جروا امجلاهري ا يل منازالأ ن  :والثاين لهيا، حفمل ار يل الاعتبٍت فس بقومه ا 

لهيا؛ لك  قد ن النتاجئالرشعي اعتباًرا أ خر عقلًيا، فقالوا: لو اكنت حمض جمازفات مل يس بقوان ا 

 قضت أ هنا اكنت حمض جمازفات!

 ضوابط الضبط املهمةل:

ذن لتحمل لك امرئ وليهتا  ،طليت حركة امجلاهري مل تضب   ه، ولباء حاملتت ر ك ت لعشوائيهتا ا 

تلك اثئرٍ  و  ت أ و أ مثرت، وع لت به أ و ه  يتويل ن ، ومللكته أ و حسقته؛ أ ما أ   بثورته: أ كد 

لهيا وحق لها أ  كفٍء فيوهجها وحيمك علهيا ويتحدث ابمسها  ترصيفها غري   ن تاكفئه فقد أ ساء ا 

ساءٍة، وقد لكف نفسه ما مل يلكفه هللا ساءًة اب  و كل أ  عيل عاقبة ذوحق هل أ ن يصرب  ،ا 

 ميوت منفجًرا.

يص ن تقدم حركة عشوائية كربي أ نشأ هتا املاليني يف يناير وما تاله بغرض ضبطها وا  الها ا 

ال بضامنٍ  ال أ  يضمن  ا يل غايهتا عرب س بل حيددها املتقدمون هتور ال حيل اال قدام عليه ا 

مر أ  وهو أ ثناء املسري املطمنئ انبعااثت عشوائية تدهس رؤوس املتقدمني وبطوهنم، تنبعث 

 يفحلركة ملا مسح لنفسه أ ن يقدم عيل ا -يف ال ايم ال ويل -انتبه هل النظام القامئ حينذاك

يل لتدهسهم قبل أ ن تدهسه، ولمتر ع "حركة امجلاهري"من يشاء ليفاوضوه ابمس عنفواهنا 

 لعشوائيةيه أ ن احلركة ا ،أ خري أ برصها وعشوا عهنا جثثم قبل أ ن تثري الغبار عليه، ولعةلٍ 

دارة أ خطر أ لف مرة من حركةٍ  ن لكهنام دون مس توي احلدث والغاية، فاكن أ   لها نظام وا 

   منظمة. بل حراكٍت  غري مأ مونة ا يل حركةٍ  عشوائيةٍ  انقلبت كام شاء النظام من حركةٍ 

خفاٍق  لحركة العشوائيةللقد حصل بعد أ خر جناحٍ  ن فقد اكن بيا ،للحركة املنظمةأ ول ا 

و ال ويل ه ا ن مركز قوة .ال حداهام واكن ا خالء امليادين احتفااًل مبيالد ال خريالتنحي نعًيا 

 يفنقطة ضعف الثانية، فا ن أ مه ما يف احلركة العشوائية حتررها عن الضوابط وأ ردأ  ما 

من  -اكنت حمطات اال خفاق اليت تلت اال خالءلقد احلركة املنظمة حاجهتا للضوابط؛ و 

ذانقسامات النخب وامجلاهري ا   اكء يل تصارع امجليع ا يل حضااي اعتصامات ال قليات ا يل ا 

كل الطائفية واس تغاللها ا يل اس متساك الساقطني وتوحدمه ا يل حل برملان كذا ا يل غري ذ

لضوابط ادلياًل لنا وللك معاقر للشأ ن املرصي عيل أ ن  -من حمطاٍت عفلي علهيا فوز ادلعاة

 لت!قد أ مه  
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ننا عيل وشك تقييد  ية أ  حيت هناضابًطا همماًل يف قيادة احلركة الكربي من املبد عرش مثانية  ا 

 يه كام ييل: تكفي ملعرفة حصة التفكري اال ساليم حينذاك أ و فساده؛ مرحلهتا ال ويل

لقضية ايف امجلهور حبجة احتاد  دةومعناه أ ال يامتيه القا"رؤية اذلات ورؤية احلركة"، -1

ي القادة  جمازفات ال ير توريط امجلهور وحركته يفل ول : اثالثة أ مورحيت يتجنبوا ، والغاية

يقاع حركة  ؛أ ن يورطوا أ نفسهم فهيا بأ ًسا يقاع احلركة الكربي وفق ا  لقادة اوالثاين ضبط ا 

وذكل أ ن العكس هو الصواب فالقائد يس متد قدرته عيل بلوغ أ هداف احلركة من احلركة 

هم ف بطء القائد أ و رسعته مغالطة وسوء فلك فعٍل يتلبس به لتواكب احلركة ذاهتا وعليه 

لط بني ؛ والثالث اخلبأ هيام أ عظم تأ ثرًيا يف النتاجئ مرده ا يل اخللط بني اذلاتني واجلهل

ذا اكنت حماوةل، س يل العدوان عيل القيادة بغرض ا سقاطها أ و بغرض ا سقاط احلركة  ام ا 

من  ا يل اهتام جزءٍ س يؤدي  اال سقاط من داخل احلركة ل ن عدم متيزي املقصود حينئذٍ 

رضب  املوالني للحركة ابخليانة أ و العامةل أ و الانقالب عيل املبادئ وال هداف ما يعين

  أ جزاء احلركة ببعض وتفتيهتا أ خر ال مر.

وج أ  ل ن تقدم حركة هائةل يف "مرشوعية أ ولوايت احلركة رشط جلواز التقدم لقيادهتا"، -2

ال ا يل نتيجةٍ قوهتا عيل أ مل تغيري أ ولوايهتا جمازفة  طاحة ا واحدةٍ  لن تؤدي ا  حلركة يه ا 

 ابلقائد وتدمريه.

ا وقد فقد يكون مباًحا ومس تحًبا وواجبً "قيادة امجلاهري معل تتعاوره ال حاكم امخلسة" -3

يف  ةً ، وعليه فقد يكون هالك القائد يف سبيل ذكل شهاديكون يف أ ٍن أ خر مكروًها وحمرًما

مك ، ما حيمت عليه لك حني أ ن ينظر يف حجاهليةً  أ حيان وقد يكون يف أ حيان أ خري ميتةً 

ن اكنت  كل تبقائه أ و ختليه عن موقعه فقد يصري الواجب حراًما بني عش يٍة وحضاها، مث ا 

 لتحديد املوقف من هذا الزناع. القيادة حمل تنازع اكنت معرفة حمكها مفيدةً 

ايته وذكل ل ن غدمني لقيادهتا ا شارة ابلتأ خر ال حيسن جتاهلها"، "كراهية احلركة للمتق-4

مني، ويف احلديث:  م صالة، "ثالثة ال يقبل مهنمشاقة القواعد ومتردها عيل اختيارات املقدل

 عيل وال تصعد ا يل السامء، وال جتاوز رؤوسهم: رجل أ مل قوًما ومه هل اكرهون، ورجل صيل
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 72أ مروا اليتمية يف نفسها.."ريه: "ويف غ ،71جنازة ومل يؤملر.." 

ال اكن جتاوًزا يف حقه واعتداءً "لك ترصٍف عن الغري حمكوم مبصلحته و -5  وهذا عليه" ا 

 ينايف اغرتار من يغرت بشعبيته فيظن أ نه مولكل توكياًل مطلقًا ليفعل ما يشاء.

ل ن  "،امجلاهري يف توكيهل ابتداءً ترغب "اختيار امجلاهري قائًدا واكةٌل ال جيوز توكيلها ملن مل -6 

يعد هنًيا للثاين  -مع اال ماكن والاختيار والتنافس -عزوف امجلاهري عن خشٍص ا يل سواه

ذا هنيي املولك     وكيهل عن التوكيل فال جيوز هل عن توكيل ال ول، أ و هو يف حمك الهنيي، وا 

ن وراء القيادة ؛ وصورته يف شأ ن حركة امجلاهري أ ن تتسرت قيادة م73ذكل بغري خالف

  74خذالاًن أ و حامقًة أ و خمادعة. ضعًفا من الثانية أ و

يل لنس بة ا  " ل ن احلركة اب"التقيمي املتكرر حلركة امجلاهري رضورة لتقرير البقاء أ و التخيل-7

عادة التفكري يف أ عامهلم، وتكرار ت  قيميها قادهتا مربر وجود، فلو ضعفت أ و تالشت لزهمم ا 

 عدم.يكتشفوا يوًما أ هنم يتقدمون ومًها أ و ينترصون لرساٍب أ و يس تقوون بيكفل هلم أ ال 

 وذكل أ ن حركة"النظر ادلامئ يف قدرات احلركة وأ هدافها رشط لتحقيق أ فضل النتاجئ" -8

ن وختفضهم حينًا حيت ييأ سوا م ،امجلاهري تقذف القيادة حينًا حيت تطمعهم يف النجوم

ا غري ليست عبقرية القيادة شيئً أ نفسهم فهيي موج اكجلبال يبدو ويزول العتبارات الواقع و 

  حسن اغتنام الفرص ميت الحت وأ مكنت.

وذكل ل ن القدرة اللكية "متكني لك أ طياف احلركة من بلوغ غاايته املرشوعة ما أ مكن"، -9

منا يه مجموع قدرات أ طيافها ومجموع ما يولوهنا من رعاية للحركة واليت حتقق هبا  أ هدافها ا 

ة فا ن ا يل اخملاطب ابلمتكني أ و املاكفأ   ، وليس أ قل من أ ن تاكفهئم ابملثل، وأ ما ابلنظروتأ ييد

مامٍة ال يأ من هبا أ ن يشمهل حديث: وتقدمٍ  من قدرةٍ  ل  و   ما خ    جيعالن يف معهل نوع رئاسٍة وا 

                                                           
   650( برمق: 2/250السلسةل الصحيحة )71
   656، برمق: (2/258السابق ) 72
 (7/207املغين، ابن قدامة )73
وال جحة ل حد فامي سكت عنه العلامء مما وقع عيل حد اال كراه كتفويض الطائع العبايس عضد  ادلوةل بن بويه 74

كراًها اتما فهو أ ش به  ن مل يكن ا  ه وأ قرب بابلترصف املطلق يف سلطان اخلالفة من وراء دار اخلليفة، وهو ا 

 ( 322خي اخللفاء" للس يوطي، ص: )وال شك. انظر "اتر
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ماٍم يغلق ا ال أ غلق هللا أ بواب السامء دون  دون ذوي احلاجة واخلةل واملسكنة؛ اببه "ما من ا 

 75ومسكنته" خلته وحاجته

لهيا" مرشوط وفق أ خر مزنةلٍ "تقدم حركة امجلاهري -10 أ ن رشوط  معناه ميكن الوصول ا 

ه أ ن أ ويل درجات القيادة، بل ا ن عيل املتقدمني ملا احلديث عليالتقدم ال حتددها همام 

نظروا وأ ن ي  -يف مراتب قيادة احلركة -ميكن ل مثاهلم بلوغها بلوغهم أ عيل ماكنةٍ  يفرتضوا

 هماهما وما ميكن أ ن تلكفهم فيحققوا رشطها قبل أ ول خطوة يتقدمون هبا الصفوف، فا ن

نفسهم اقتضت كوهنم من أ هل الاجهتاد فليكونوا أ و ليعرفوا أ هل الاجهتاد حيت ال يورطوا أ  

ذا ما جعل  ا.هبم سمل القيادة فمل ميهلهم حيت يس توزروا ويس تعينو  ويورطوا امجلاهري ا 

فقد ؤولية القائد عن جناايت امجلاهري حمكومة مبدي قيامه مبا جيب عليه جتاههم"، "مس-11

مهيا يف نصيحٍة واجبٍة أ و  ،ابمس احلركة ترتكب امجلاهري حامقاٍت  فا ن اكنت عن تقصري مقدل

مثها يف  أ مٍر أ و هنيٍي أ و تعريٍف أ و معاقبٍة أ و غري ذكل حلقهتم معرة جنايهتم يف ادلنيا وا 

  76ال خرة.

ال  وأ صل وجوبه أ ن امجلاهري "مراعاة نظر امجلاهري ا يل القادة واجب يزايل الرايء"،-12

صاحبه، مها وحتدد موقفها مهنا وفق معرفهتا ابلعمل و تس تقبل أ عامل القادة جمردة بل تقي   

عني ا يما يس تقبلون به تكل ال عامل من قبول أ و رفض وعليه فالنظر بعيوهنم يتيح التنبؤ مب

 عيل ذكل وجوب كشف لك ش هبةٍ   وما ينبغي؛ ويتفرععيل املالءمة بني ما يريض  القادة 

 ومن الباب الكشف عن ثروات القادة قبل التقدم حيت ال ،جتعل القادة حمل ظن واهتام

 تتناول أ عراضهم بعد الرحيل.

وذكل ل ن أ ول ما تشعر امجلاهري  "تبصري امجلاهري املتحركة رشط اس مترار التحرك"،-13

ذا انتقلت من حركةٍ بفق يف حال كتكل هو حاسة اال بصار،  منظمةٍ  ا يل حركةٍ  عشوائيةٍ  ده ا 

                                                           
  629(، برمق: 2/205السلسةل الصحيحة)75
خفاق امجلاهري مبينٌّ عيل التسلمي ابنتقال احلركة يف مجملها من  76 حتميل النخب والقيادات كثرًيا من مظاهر ا 

جابة السائلني عن رس سلبية امجلاهري يف حوادث هممة اكن ميكهن واهجهتا م معشوائية ا يل منظمة، وبه ميكن ا 

لسلطة امن قبيل حل الربملان قضائيًّا وصدور اال عالن ادلس توري املمك  ل والكهام وقع مسابقًة النتقال 

 التنفيذية والكهام مما ميس اختيار امجلاهري بصورٍة مبارشة.
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هنا تس تعيل جًدا  ك، وعليه فا  رل ذا ما صورحت وتنشط فقد اكنت تتحرك مث أ حضت حت  ا 

ح اأ و ووهجت ابخلطأ  والصواب أ و أ فهمت أ س باب القوة والضعف ووسائل النجابحلقائق 

 واال خفاق.

فال يصح أ ن  املرصف والرصيد" امجلاهري "ش يك" عيل بياض لكنه جمهول"انفعاالت -14

 لتعجل أ وار قرارات عظمي اعامتًدا عيل اس تجابٍة حلظية رمبا أ غرامه هبا بعض اجلهل أ و تقرل 

خب يتأ ثر بص بعد مرة، مع العمل أ ن القائد اذلي بوا مرةً وا وجيرل حيت خيترب  حامسة امليادين، 

  جامهريه ال يصلح للقيادة.

ل وسائل التوجيه؛ "توجيه احلركة الكربي حنو الرشد رشد ال ريب فيه"، -15 رشط  ح 

هل يف الفصل التايل.  وس نفص  

ل ن سالمة احلركة أ و  "،"معرفة أ عداء احلركة معرفًة اتمًة واجب ورشط غري اكٍف -16

ذا مل يتأ يد بوسائل اانتصار   ملغالبة.ها عيل أ عداهئا أ مران ال يكفلهام العمل اجملرد هبم ا 

هور فقد تتغري أ مزجة امجل  " ال فرق بني التنحي ملصلحة امجلاهري أ و ملصلحة النفس"،-17

قراًرا بعجزه عن مسايرة عظامء أ و تقومي عريج.وغاايته تغرًيا يفرض   ختيل القائد ا 

تفرض  ومعناه أ ن ظروفًا ما قد حركة امجلاهري مرحةًل بني مرحلتني"، "رمبا تكون قيادة-18

من  ةً ا وحاميهبجناًة  ،أ ن ينقلبوا عيل احلركة مبا متنحهم من قدراٍت  تيح لعباقرةٍ أ و ت  قادةٍ عيل 

ًة أ و حكومًة دينيًة أ و ما شئت، ما السقوط، ف  مامًة عاضل اموا دتس تحيل حركة امجلاهري ا 

 وبرصمه. حتت مسع اجملهتدين 

ذن خلرج ٍل مثااًل، ا  ليس أ مامنا ا ال الاكتفاء مبا ذكر، وليس لنا أ ن نرضب للك ضابطٍ همم  

اية: ا ن ؛ لكنا نقول يف الهنتشفيًا أ و ازدراءً ال مر عن حد النقد ال ديب ول وشك أ ن ينقلب 

 غفةل أ قواٍم عام جيب فعهل قد أ غرهتم مبا ال جيب، وذكل مبحث يتلو.

 

 

۞   ۞   ۞ 
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 املبحث اخلامس

 سةاس تعجال احلرب املقدل 

 :من معامل البعث اال ساليم

لرأ ي، اا ن قرص الرصاع البرشي عيل أ س بابه ادلينية مما تتزنه عنه مدارك املنصفني من أ هل 

نا ي ال يزال يله  زٍة جتمح بنا ملنازلته،عدًوا ختذانه يف الضمري، قطعنا العمر مرتبصني بهن   لكنل 

 عن لك عدو.

 اذلي يف الضمري، واذلي أ ودعته هناكل أ حاكم ادلاينة وحوادث التارخي، هو نسيبٌ ذكل 

يل الش   يل العلامنية حينًا وا  يل الصهيونية حينًا، وا  ب ا يل الصليبية حينًا وا  نًا، يوعية حي ينس 

يل عبلاد البقر حينًا! يل اال ثين عرش حينًا وا   وا 

ن  إ إذن!  كن حربً ا مقدسةً "لقد اجتمع األمران، وصادفت الق اعدة مثاال، ف لت
 "!الهمم أشحذ ما تكون إذا استنِهضت لحفيظٍة دينيٍة أو ثأٍر قديم.

أ ن  بيان ذكل عت أ س بابه يف القدمي واحلديث؛ط   قت أ بوابه وق  م الصواب وأ غل  هب  هكذا أ  

يستبد هناايت الرصاع قد حتمك عيل مقدماته بل تتحمك وتتعنت، ومظهر ذكل التحمك أ ن 

ميان فيربر لها ذكل قادها أ ن لك نزاعٍ ابلعقول اعت  برشي فرع عيل اصطراع الكفر واال 

 واختاذ ،تقديسه وتسويته ببدٍر أ و حطنيلها ا يل تطهري لك نزاعٍ و الاستبداد وتربر به تعج  

وحشذ اهلمم العليةل اليت يس تحيل  ،والاستنصار ،والاستنجاد ،لالس ترصاخ ذكل جحةً 

 وأ قل ،يف تصورهاوجواًب وفرضيًة  وأ خف ،يف نظرها حشذها وحتريكها لرصاع أ قل قدس يةً 

 .يف عقولها غايًة وغنميةً 

 -أ غرت به الغاية يف اال سالم فوقع خمالًفا للغاية واال سالم مجيًعا تعجل معر لٍ اكن أ ول تعج  
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يف السقيفة، واكن من هنيي الفاروق بعد  عن  -ريض هللا عنه -ملبايعة أ يب بكر  -عليه الرضوان 

وجاهته عند التش به به ومعاقرة صنيعه جحة لنا للترثيب عليه لوال ما احتج به من أ مٍر هل 

نه بلغين أ ن قائاًل منمك  -ريض هللا عنه -أ ن معر اجلدال؛ بيانه خطب الناس فاكن مما قال: "ا 

منا اكنت بيعة أ يب بكر  يقول وهللا لو قد مات معر ابيعت فالان، فال يغرتن امرٌؤ أ ن يقول: ا 

هنا قد اكنت كذكل، ولكن هللا ويق رشها، وليس فيمك من تقطع ال عناق  فلتًة ومتت، أ ال وا 

ليه ك يب بكر، من ابيع رجاًل من غري م  شورٍة من املسلمني فال يباي ع هو وال اذلي ابيعه ا 

ة أ ن ي قت ال" تغرل
77. 

طالقولو حصحنا  -وقد بقي لنا من قول معر اب رده للمسلمني ا يل طريق الصو  -جمازفته اب 

عالهمم أ هنا ال تكون ا ال عن أ انٍة واجامتعٍ ومشورٍة واتفا اليف مبايعة اخللفاء، اب  اكنت  ٍق، وا 

لهيا ما ينقض الغاية مهنا همام اكنت مربرات  سبيل مغالبٍة وشقاق، لعجةل اووقع ابلعجةل ا 

 ودوافعها.

قواعد لفاعلون فهيا لمن مشاهد مل حيفل ا ما تاكحفه يف صفحات التارخي بعد   مث ال حيزنك

أ ول  اكن ،تس تقمي عند اجلدال صاحلةٍ  دون جحةٍ  ،همفسهم من التعجل ما مسل معر ونصاحئه، 

سل ف لنا عيل فقداهنا فساد  عواقب التعجل يف تكل املشاهد لكها وش ناعة  نتاجئه؛ دليل 

ظميتني بني أ متني ع  مع احامتل نشوب معركةٍ  -36عام  -"امجلل"عن جحة اخلارجني ا يل  كبرب   

ال الغاية املقدسة اليت ت    ا يفرت ساعهتصو   من أ هل العدل من املسلمني، وهل اكنت ا 

ال ا يل اس تعجاصورة الثأ ر للخليفة الشهيد؟  ل وهل أ دي استبداد تكل الغاية ابلرؤوس ا 

ليه نزاعٍ مقدٍس   أ نه وايف طرفيه احلقيقيني؟ أ ومهت العجةل ا 

 ون مل يكن هل هبا جند يدفع عن تعجل احلسني بغايته املقدسة حراًب مقدسةً  كوسل برب   

                                                           
ذا أ حصنت، ح 77  (257-4/58) 6830البخاري: عن ابن عباس، ك احلدود، ب رمج احلبيل من الزين ا 
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 مقدسةٍ  يزيد بغايةٍ  عن تعجل أ هل املدينة خلع   كوسل برب   عنه ويكفلون هل بلوغ غايهتا، 

ماٍم ماجنٍ  زاحة ا  من شعائر أ كرث احلامكني  بعد   -ا ن حصت -أ حضت مظاهر جمونه مضموهنا ا 

اكن أ خف نتاجئها  ،يف اترخي اال سالم، وكيف لكفهتم العجةل حراًب مقدسًة ال عدة لها دلهيم

كيف انهتيي نزاع ابن الزبري وعبد املكل بريم الكعبة  وسل 78؛استباحة املدينة الرشيفة

كيف  وسل 79يف احلرم، لٍب وريت ابمس اخلالفة وانهتت بص  أ   مقدسةٍ  ابملنجنيق يف حرٍب 

تعجل ابن ال شعث وفضالء التابعني خلع احلجاج ومبارزة ابن مروان يف أ رشس معارك 

  وسل..، وسل..! 80وازدراهئا؛س هتا الغاية وأ غرت هبا وأ وحت لنا بفضح العجةل قدل 

و سلفي ا ن اذلين حولوا هتارش الظمل والعدل يف بدلان الربيع ا يل رصاعٍ ا ساليم صلييب، أ   

، دمه أ حزااًب وملاًل ًعا، وبدل ين ش يعي، حتوياًل رشذم أ هل العدل ش ي  علامين، أ و س   

  وا من وجوه:وأ خطأ   اس تحرضوا ش يطان العجةل فأ خرمه،

 كذكل نيك أ هنم عكسوا قضية الربيع عكًسا اكماًل، وأ حالوه رصاعًا عقداًي، مع أ نه مل أ واًل:

  .ابتداءً 

أ هنم خذلوا العقائد من حيث أ رادوا نرصها؛ يشهد ذلكل سري ال حداث يف مرص قبل  اثنًيا:

اس تفتاء مارس وبعده، وكيف اس تدعي اال سالم خصًما يف هتارٍش أ قدم يف الكنانة من لك 

مح هل أ اثم والكئه، وأ برد أ كباد احملمومني بغيابه من  اس تدعاءً  -ني الظمل والعدلب -ينٍ د

نل  ن ابن لل عني يف ثوٍب قشيب ظ  أ عدائه، يف موقٍف هو فيه أ ضعف ما يكون، وا 

 81ساعتئٍذ من نسج داود!

                                                           
 (609-619-11/620"البداية والهناية" )راجع 78
 (.4/122و"الاكمل يف التارخي"، البن ال ثري )( 12/178:185السابق ) 79
( وما بعدها. وراجع "حركة النفس الزكية" حملمد العبده، ويه ا حدي أ مثةل 12/316البداية والهناية ) 80

خفاقاهتم، دار ال رمق/بريطانيا، ط   1993: 3تعجالت أ ل البيت أ و ا 
من املضحاكت املبكيات يف نصف الربيع ال ول، حيث أ جري عيل تعديالت أ قل  19/3/2011اس تفتاء  81

عالٍن دس توري 30من عرش مواد أ ساس ية من ادلس تور، مث أ تبع يف  من  -ال خيضع لالس تفتاء -مارس اب 
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بأ هل  س يلكف املطه  ر أ ن يقاتل وحده أ و يس تقوي   -أ و زمع ذكل -أ ن تطهري الرصاع اثلثًا:

ال ا يل قتاهل ه  و، قلقًابيته، ويفرق  عنه أ ايدي "غري  متوضئة"، لن تربح ماكهنا من الصف ا 

قًا من غٍد جتهل معامله، وختيش قدومه.  وفر 

رخي بة يف اتجلذور، لكهنا جذور ضار لقد اكن بعثًا ا ساليم  الغاية كام اكن ا ساليمل الفكرة وا

 ن الثورةأ  املسلمني، منفكة عن قواعد اال سالم ذاته؛ اس تعجلوا به منابذة أ قواٍم لو انتهبوا 

لهيا ابتداءً جتم  ق ن االتفامفاذا اكن الواجب يف اس تفتاء مارس ا ذن؟ اك !عهم هبم ملا نزلوا ا 

ال اكن اال عراض عنه مجال يثري احلفائظ ويس تحرض حشناء العقائد واجبًا عيل ما ةًل ، وا 

 ةٍل أ عقبت. واجبًا، وعيل هذا فليكن قياسك يف لك مناز  

 "املاوردي" س يد ا دارة الرصاع:

 الفرع ال ول: معامل عرصه:

يف  الرابع واخلامس، نيس تًّا ومثانني س نة بني القرنعاش أ قيض القضاة أ بو احلسن املاوردي 

أ كرث أ ايم اخلالفة العباس ية ضبااًب، حيث اكن الش يعة يس يطرون عيل أ مه العواص 

ب  عيل منابر بغداد اال سالمية، وعيل رأ سها بغداد والقاهرة، حيت اكد لخليفة ل خيط 

 82.الفاطمي

                                                                                                                                                                                     

املرش ووادليه  س تني مادة أ و يزيد!، واكن أ مه ما يف التعديالت تقييداهتا املريبة فامي خيص جنس ية زوج

طاةل الرصاع من انتخاابت الرئاسة، مث حتصني اللجنة القضائية  ساليم عيل ا  واليت أ قَص  هبا أ قدر ليربايل وا 

لهيام من أ جعب  عالن النتاجئ ضد أ ي طعن؛ واكن الاحتشاد لتأ ييده رمغ رداءة املادتني املشار ا  املسؤوةل عن ا 

ئر بني سلطٍة ومعارضٍة ا يل رصاع معارضتني اكنت مزحة "غزوة ما يكون لتتحول ماهية الرصاع املرصي ادلا

 أ دقل تعبرٍي عن بدايته. -عيل فساد القياس -الصناديق"
راجع يف ذكل ما ذكره ابن كثري: "وقد امتل ت البالد رفًضا وس بًّا للصحابة من بين بويه وبين محدان  82

ملغرب.." اان... وكذكل احلجاز وغريه وغالب بالد والفاطميني ولك ملوك البالد مرًصا وشاًما وعراقًا وخراس

 1423( ط: الصفا/ القاهرة/11/201البداية والهناية )
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بهل رضبه  هم "املس تكفي"وخلع  ، 334ني ا يل بغداد ممتلكني عام هيي   و  الب   اكن املبدأ  دخول  

اقب ومن هنا ال يتع ."املطيع" من ورائه وتعيني   ،وهنب دار اخلالفةوجسنه ومسل عينيه 

بغداد  عيل عرش اخلالفة غري أ ربعة عباس يني مه املطيع والطائع والقادر والقامئ حيت خروج

قمية   أ نه الدلوةل اخلالفة ال مثيل هل، غري ، فيا هل من اس تقرارٍ 447ه عام يْ و  من قبضة بين ب  

 هل أ و حقيقة!

، واقرأ  مثاًل جواب املطيع املالك احلقيقيونيس ترت هبا  لقد حتول منصب اخلالفة ا يل صورةٍ 

مداده بأ مواٍل جياهد هبا حتت  اية اخلالفة ر لعز ادلوةل خبتيار البوهييي حني طلب منه ا 

يلل ت ذا اكنت ادلنيا يف يدي وا  ... مفا والرجال، وأ ما ال ندبري ال موال فأ جابه: "الغزو يلزمين ا 

منا لمك مين هذا الامس اذلي خيطب به عيل منابرمك ت  يلزمين غزو وال جح نون به سك   ... وا 

، ويف عهد املطيع يقول ابن ال ثري: "وازداد أ مر 83رعاايمك فا ن أ حببمت أ ن أ ع ل اع لت.."

دابًرا ومل يبق هلم من ال مر يشءٌ اخلالفة  الفة الطائع بعده كب ه ، وحس بك من خ84البتة.." ا 

من الش يعة لوال  خليفةٍ  لوهجه وهنب داره، وحس بك من طموح بين بويه عزهمم نصب  

 85ختويف بعض العقالء هلم من مغبة ذكل.

بني طريف  نس يب ٍ   ومظاهر ال يفي مجموعها بتحقيق أ ي توازنٍ مفعامل الصورة الثاين نصفوأ ما 

الرصاع، حيث تشاهد فيه خلفاء ميلكون وال حيمكون، اعتربوا التسلط البوهييي امتداًدا 

للنفوذ الرتيك السابق هل، فاحتجوا ابلعجز ك حسن ما حيتج عاجز بعجزه، واحتفوا به 

، فمل يعودوا يطيقون من ترتفع هبا عنه التاكليف وختف الفرائض مزمنةٍ  احتفاء لك ذي عةلٍ 

طاقهتم هل كتخطيط مراس مي بتعيني القضاة واجبات  اخلالفة أ كرث مما أ نبأ مه البوهييون اب 

                                                           
يه ) 83 سك و   (5/392جتارب ال مم، م 
 (7/207الاكمل ) 84
 (208-7/449السابق ) 85
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ون عن تسعري ة ال يكف  أ مًما من العامل  املساجد ونظائر ذكل؛ وتشاهد فيه وأ مراء احلج وأ مئة

منا الفنت اختالط حق ٍ املعارك املذهبية بني الس نة والش يعة، مما يسمهيا املؤرخون فتنًا  ، وا 

وافز واملأ الت؛ كام تشاهد أ يًضا فقهاء وجمهتدين بباطل، ليست نزاعًا معلوم البواعث واحل

ثني يف بغداد وما حولها جعلوا القرن الرابع شامًة يف خد الزمان.  86وأ دابء وحمد  

 الفرع الثاين: منافذ العبقرية ا يل غاايت الرشائع:

اكن  أ خري من دول املبتدعة والزاندقة لنبني كيف دوةلٍ  اكن ميكننا أ ن نرضب املثل بأ ي  

ل ن  لكنا أ ثران دار اخلالفة ودوةل البوهييني ،الاجهتاد يف لك عرص يديرون الرصاع مئةأ  

ت فيه من العصور كام تس يل بعرٍص أ وشك قراحئ اجملهتدين ال تس يل مبا ينبغي معهل يف عرصٍ 

 بدل.اخلالفة أ ن تزول و أ وشكت فيه ادلاينة أ ن حترف وت 

ماكن   البوهيييل  القرن   لقد جرل   ن تقليب الرصاع فيه عيل سائر وجوهه، ومتك   ا يل البحث ا 

الفنت  املكل واس تعار   احلوادث وانتقال   جتدد   ال يزيدهال س باب املنش ئة هل من النفوس متكنًا 

ال قوًة ورسوًخا، وهام أ مران يكفالن ا اتحة لك اخليارات  العباس يني وتوطني   وامهتان   البدع ا 

ذا علمت  " ذكل العرص، خاصًة ا  توفر أ مام الطاحمني ا يل تغيري الواقع من "ا سالمّي  

ال  الوسائل الالزمة للك طيش، وهل اكنت صدامات العامة غري املتناهية يف ذكل القرن ا 

يل النظر يف بغداد فتطلع عيل جملس دلياًل عيل وفرة الوسائل، وهل يكفيك أ ن جت 

وما أ وراه جملًسا لو احتاج ربه  -امئة من الفقهاء وأ حصاب القراطيساال سفراييين وحوهل س بع

يف  "مصحف ابن مسعود"وهل يكفيك من جرأ ته عيل املهاكل فتواه حبرق  -أ ن يقتبس!

مطاوعة اال سفراييين  ملهتٍب  قعود املفتني عيل مجرٍ وهل يكفيك من دوةل البوهييني، 

                                                           
ة يف انظر عيل سبيل املثال ال احلرص ما ذكره ابن كثري من معارك ومقاتل ومناوشات بني الس نة والش يع 86

( يف اجلزء اخلامس عرش من "البداية 389-381-363-361-354-353-351-348-346حوادث س نوات)

 والهناية".
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 أ دب أ دابء الش يعة عيل انتفاء أ بياٍت  لتحليف الرشيف الريض   وسعهيام ،والباقالين للخليفة

وهل مجع فقهاء الس نة لوهجاء العلويني وعلامهئم ليلزمومه  87؛تظهر ميهل للحامك الفاطمي

ال دليل عيل الهتاٍب أ خر؟   ..وهل..؟وهل  88فتوامه ابلطعن يف نسب الفاطميني وعقائدمه ا 

همام  لقد اكنت غاايت احلروب املقدسة يف ذكل الزمان أ عظم من أ ن تعدم مربًرا ل ي تعجلٍ 

اكنت نتاجئه، واكن من قرب املاوردي من دوائر الس ياسة والقضاء والفتوي والتأ ليف 

رجل مجيًعا ما يكفل هل أ ن يقود تيار التعجل عن جدارٍة واس تحقاق، لكن هللا قد وهب ال

ال وال يقوده نه أ ن يزن الواقع وزاًن دقيقًا وأ ن يدير الرصاع فيه والعبقرية ما مكل  مواهبمن 

 جيمح به عام ينبغي أ ن يكون.

مك، وغريه من مؤلفاٍت ال تغيب عهنا الس ياسة وقواعد احل "ال حاكم السلطانية"ا ن صاحب 

يف تسلط عرف موقع العباسني من التارخي وجعزمه عن حتمل أ مانة ذكل املوقع، والحظ 

م، ع، فعزم قراره أ ن يعيش عيل رشط حياة اال سالالبوهييني حقيقة سقوط اخلالفة املرو   

وما فائدة  كيد والعبث واخملاتةل والتفريط ا يل غاايت رشائعه،وأ ن ينفذ من أ ابطيل الزناع وال 

ذا جعز أ ن  نة جممتًعا وعقيدة؟جهيه لصاحل الس   ا شعال رصاعٍ يعجز عن تو  رفع يوما رضه ا 

ا قته يومً عيل حقي عه ق  ع خروق احلمك ابال سالم حيت تغلب ر  ا يل سدة احلمك أ ن يرق    "مع  ًرا"

 .د  س  وما دام ا يل مقاصده وغاايته مساكل مل ت   من ادلهر مادامت شعائر اال سالم غالبةً 

 "احلاوي"رج هكذا عاش القايض املبجلل يؤلف أ حيااًن يف خفاء ما يصلح به ال خرة، فال خي  

ال بعد وفاته، ويكتب أ حيااًن يف النور ليصلح ادلنيا،  89املنتظم يف أ جل كتب الشافعية ا 

                                                           
ليه 87 يف صدام مع اال سفراييين وغريه عام  -مع خمالفته للمصاحف -مصحف ابن مسعود نس به بعض الش يعة ا 

( عيل 568-564-15/519ة)، وخربه وخرب جملس اال سفراييين وحتليفه للريض  يف البداية والهناي 398

 الرتتيب.
 (537-15/38السابق ) 88
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درر "، ويكتب 90ويقدمه للقادر العبايس واكن خليفة متفقهًا "اال قناع"فيلخص الفقه يف 

 يف أ خالق املكل وس ياس ته ويقدمه لهباء ادلوةل بن بويه واكن شااًب يريج   "السلوك

ال يعرف أ هلها كيف  مصباًحا يف لك ليةل حماقٍ  "ال حاكم السلطانية"، ويؤلف 91صالحه

يلمتسون الرشيعة، ويقرتب من جالل ادلوةل بن بويه فال مينعه قربه أ ن يعلن فتواه الشهرية 

ا من  بتحرمي التلقب مبكل امللوك عيل عكس رغبة سلطان الوقت فال جيد جالل ادلوةل بدًّ

بني اخلليفة وأ يب اكليجار البوهييي حني يمتنع اجلند عيل ومييض سفرًيا أ ن يذعن ويرتاجع، 

جالل ادلوةل وتضطرب بغداد، ويصلح بني أ يب اكليجار وابن معه جالل ادلوةل حيت 

من  يتصاهرا، ويتوجه ا يل طغرلبك السلجويق ليذهب دخن ما بينه وبني بين بويه بأ مرٍ 

 سلطان ش يعة بين بويه، ليس املاوردي يف س ياس ته ا يل أ ن يتاليشاخلليفة القامئ؛ ومييض 

  92ولكن لصاحل السالجقة. لصاحل العباس يني

ذا سقطت  فس  ال، بل ال ت   فداِهن"!!...  د ف إذا سقطت  "أفسِ  ع م -فأ نت د، فا 

ب مبحاوةل الهنوض عيل رشوط مطال   -مسؤوليتك عن توريط املسلمني بقدر تفريطك

ترصف العجزة واملضطرين، حماوةل القادرين، أ و حسن الترصف يف السقوط عيل رشوط 

 .رمحه هللا -وكذكل اكنت فلسفة املاوردي

                                                                                                                                                                                     
 (، ولعهل أ فضل من ترمج للاموردي. 5/269طبقات الشافعية الكربي، الس بيك) 89
 (5/1956معجم ال دابء، امحلوي ) 90
وقد  ، بتحقيق: د. فؤاد عبد املنعم،1417"درر السلوك يف س ياسة امللوك" طبعته دار الوطن ابلرايض  91

الكتب  ؛ وطبعت "احلاوي الكبري" دار403أ ن الكتاب أ ل  ف لهباء ادلوةل املتويف عام  -(36ص) -رحج هناكل

لوالايت "ال حاكم السلطانية وايف مثانية عرش جمدًلا، وحق ق د. أ محد مبارك كتابه  1414العلمية ببريوت 

 .1409ادلينية" ونرشته دار ابن قتيبة ابلكويت 
صالحه بني ال خري وجالل ادلوةل، مث فتواه يف التلقب، 92 وساطة املاوردي بني اخلليفة وأ يب اكليجار، وا 

 ( عيل الرتتيب.690-670-661-642 /15ووساطته بني البوهييني والسالجقة يف "البداية والهناية")
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 املبحث ال ول

 صحيٌح يف الربيعت 

ن أ حًدا من أ قَص الصني  د غري مبا سطرته ال قالم العفيفة من اترخي مرص ما بعلو أ  ا 

سٍف وما فريي كيف انفعل أ هلها ملا س ميوا من خ امللكية، مث أ تيح هل بعد  أ ن يزور الكنانة 

 أ رشبوا من زيٍف لهان عليه أ ن يلقي نفسه يف النيل من هول ما يشاهد.

ن انقالب مارس   معارك أ كتوبر، ت، وهنايةالسودان، وحرب ال ايم السوانفصال  ،1954ا 

يفيد" صفحات مكتظة ابلتفاصيل من اترخي مرص، من راح يقلب ومفاوضات "اكمب دا

بعض فواصل أ ي القرأ ن تأ خر فهيا عينًا ويقلب يف مرص أ خري مل تعوزه احلجة عيل أ ن 

 .﴾ونال يعلم   الناس   أ كرث   ولكنل ﴿نزولها أ ربعة عرش قراًن بعد انقضاء النبوة؛ 

زييف، ح يف أ وانه مل نتورط يف توارخي أ خر حتتاج ا يل تف من التارخي ما لو حص  ي   لقد ز  

 أ ن لك حادثٍة ولك فاعٍل رأ ي املتالعبون :أ ي ،كل هو الضابط فامي حيتاج التصحيحوذ

بطال ما أ حلق هبام من  ابلعقول حمتية رصف الناس عن حقيقهتام جيب كشفهام للناس وا 

اخلالئق  لنصف املسافة أ و يزيد، فا ن أ كرث اجلرامئ مما تنكره، ويف ذكل قطع تلبيٍس وخماتةل

ناكر مل هيأ و ترشيعٍ  أ و كتاٍب  مبا جب لت عليه، دون حاجٍة ا يل ويحٍ  ر كل  ال خ  ، فا ن وقع اال 

   مبا فعل ال ول.

 "معامل" يف طريق التصحيح:

ن أ كرث الناس ال يتجشل  يب فيه مون غسل ثياهبم النظيفة، وهل غسل ثوٍب نظيٍف ال ع ا 

سفه؟ لقد عاش يف مرص أ قوام س نني عدًدا، جاوزت الس تني، لكام أ برصوا  وأ  محق  أ يةا ال 

قلبوا أ بصارمه عن مشأ ٍل وميني مث اس توقفوه فهمس قد اتسخت ثيابه فهيا ش بح خشٍص قادٍم 
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 أ حدمه يف أ ذنه عيل وجٍل أ ن اغسل ثوبك، ا ن يف ثوبك شيئًا؛ وملاذا يغسل ما ال يري؟

يل بقعة بعيهنا أ شار هالل   ،ورشح لصاحهبا سبب غفلته عهنا ،مث رفع صوته يف غري حذرٍ  ،ا 

ذا هجل صاحب الثوب قذارة ثوبه مما أ حاطت به البقع حيت مه كيف يغسلها؟ وهالل وعلل   ا 

ذا أ لف صبغته لواًن أ خر ذكل  ليه حبقيقة لونه القدمي وزيف لونه اجلديد؟ وهالل ا  ره الناظر ا 

 تضايه مل نصبغ حنن ثيابنا أ لواانً  املزيفة فمل يعودوا يغسلون أ و خيلعونالناس تكل ال لوان 

 ه عام جيهلون.ًها عن التزن  هلم ونزواًل عيل أ هواهئم وتزن   أ لواهنم املزيفة ا رضاءً 

حوادثه أ خر من ذكٍر للتارخي و  مل يكن كثري مما أ ولع به املتلكمون يف اس تقبال نصف ربيعٍ 

ال دلياًل عيل أ ن تصحيًحا واجبًا مل حيصل، وال اكنت  وأ شخاصه وجعائب تلفيقاته  تكلا 

ال  "وما أ دراك ما الس تينات؟"ةل اليت طارت مثاًل مذ سقطت من صاحهبا يف التحرير القي ا 

 دلياًل أ خر عيل أ هنا صادفت أ قواًما ال يدرون.

اعنون الطيطعن متأ خًرا ف   من أ ال تأ يت؛ حصيح، ولكن أ ن جتيءيقولون: أ ن تأ يت متأ خًرا خري

 اكن تأ خري التصحيح ا يل الربيع ذنًبا، واكنرش من قعودك عنه.  يف مقصدك من اجمليء

 خر ذنًباأ  التكفري عنه ابلرشوع فيه يف الربيع ذنًبا أ كرب منه، واكن التوسل به لنصف ربيعٍ 

 أ كرب مهنام مًعا.

 !أ و ك ن هذا اكن رشًطا سكوتيًّا ،جوا من جسون عبد النارص عيل رشط السكوتلقد أ خر  

ن أ حًدا ال يسمل     أ ن الاكتفاء بس ياسة املذكرات وأ خبار ال حاد وأ هايج القريض اكنت وا 

ال ا ن اكن ذا بصريٍة اثقبة وحساس يٍة عالية للك ما  عزوفًا عن التصحيح اخملطط املدروس ا 

من أ فاكر امجلاهري أ و تصوراهتم أ و خالفاهتم أ و  ال ينفذ ا يل حواسه يشءٌ  ،يري ويسمع

ال تساءل يف الضمري دابرمه ا  قباهلم وا  يقميون ماذا لو اكنوا يعلمون ما جيب أ ن يعلموا أ اكنوا  :ا 

 أ ن عيل ما مه عليه أ م اكنوا..؟ فا ن هدي ا يل رشده يف اجلواب كام هدي يف السؤال عمل  
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فساد التصحيح مل يقع، وأ ن تأ خريه ا مث كبري يضاع   ف عدد  لك ترصف تترصفه ال جيال يف ا 

   احلارض حبجٍة من املايض املزيف.

فقد أ وحت به  ،احلني اذلي نقصد منهوأ ما اخلوض يف التصحيح يف زمن الربيع بل يف 

اًل يف  ليه نظرية س يأ يت التعقيب علهيا مفصل مضموهنا أ هنم  ،أ خر مباحث الفصلودفعت ا 

وأ هنم املقصودون ابالنقالب عيل  ،وتفصياًل  راد تصحيحها مجةلً اجملين  علهيم يف احلوادث امل

، "النكسة"واملسلوبون يف  ،بون يف السجونواملعذل  ،علهيم من ورائه ب  واملنقل   ،جنيب

واحمليلدون باكمب دايفيد، واحملجور علهيم يف زمان مبارك، وأ ن التارخي املزيف جمرد سلسةل 

د هلم حم  لي   ،عفوا عهنا دهًرا واس تصوبوا تصحيحها اليوممن اجلناايت عيل أ عياٍن من الناس 

جنوا وزيفوا؛ وتكل النظرية يه عار ال بد، وستناقش يف  نقوم أ خريوا بلستبد  العفو وي  

  93حمل  ها.

 ضوابط التصحيح املهمةل:

اكن كثري من مظاهر النشاط الس يايس يف الربيع أ و أ كرثها ال خيفي عبارة تقول: "كنا 

، ليكن ال مر عيل ا طالقه، الربيع"، ال بأ س، لقد منعوا لك يشءممنوعني من هذا قبل 

ولنلحق ابل ابطيل زمع زامٍع أ ن أ كرث جامهري خنبنا اال سالمية قد التحقت بقواعدها قبل 

                                                           
يه رؤية جعيبة ال تتخلف عن أ ي استبداٍد س يايس يتدين أ حد طرفيه مبثالياٍت مضطربة، وانظر مثاًل ما  93

 نس ية "جولنقهل الس يد ودل أ ابه يف فصل "الثورات العربية وخماطر اللحظة الانتقالية" عن مؤرخ الثورة الفر 

ة، ومن ا رصاع مبدأ ي العداةل والرمحميشليه" وعن الفيلسوف ال ملاين "اكنط" من تعريف ال ول للثورة بأ هن

ة سس املصاحلملا يسملي الهوت الرمحة املس يحي، مث املثال اجلنوب أ فريقي ل   -يف نفس اال طار -انتقاد الثاين

-93، ص: )الثورات العربية اجلديدة املسار واملصري -الس ياس ية املمكنة، وكيف ب رر هل، وكيف ينبغي تقيميه

لهيا طبيعة اجلرامئ الس ياس ية اليت يويه رؤية فردية ضي -(94 كون قة لقضية جامعية كربي لعل ادلافع ا 

ات  املثاليجناهتا وحضاايها أ فراًدا مع أ ن أ هدافها أ مم وجممتعات وحضارات! خيتلط بدافع أ خر هو التدين بتكل

 ر.ٍء أ خاملضطربة اليت ال تقوم عيل أ ساٍس ديين ٍ سلمٍي رمغ مشاهبهتا للشائع ادليين أ كرث من أ ي يش
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ولنتخذ الرشوع يف التصحيح يف الربيع دلياًل عيل جعزمه عنه  !املنع الربيع بس نني، يف زمن

! لكن هذا وذكل ال يربران ا هامل ضوابط للتصحيح ال يكون التصحيح بدوهنا قبل الربيع

هة، ك منا  ه يراد به كشف أ حقاٍب مشول هاملها دلياًل عيل هوان مسأ ةل سوي معٍل مشول اكن ا 

بواب املندوب واملس تحب، لكحوق تعلمي التارخي التصحيح عيل املصححني وحلوقها أ  

 اال ساليم لكه عند ال كرثين أ بواب املندوب واملس تحب!

مية هم من اال سالم بل من القو اكن العمل برجاالت الانقالب عيل اخلالفة وحقيقة حمال   

ن  -والوطنية وال خالق اليت جيمع علهيا الناس يف لك زمان كفياًل  يلا  ن نقهل ا   -ريامجلاه أ حس 

كل ذأ ن خيطو ابلرصاع اال ساليم العلامين يف تركيا خطواٍت واسعٍة يف س نني قالئل، لكن 

 ب يفمل يكن كام ينبغي أ ن يكون، وال زالت صور مقمل   أ ظفار اال سالم يف دايره تنص  

امليادين واملؤسسات، وال زال الناس يتومهون وجيعلون اختيارات احلارض انعاكًسا 

يرفع اللكفة عن لك ابحٍث يبحث عن لتصورمه عن املايض، وال زال من نتاجئ ذكل ما 

هل  جحٍة ينقل هبا تصحيح التارخي من الندب ا يل الوجوب، وحياول أ ن يقيده بقيود ويفرض

 ضوابط وحدوًدا.

 ضوابطنا املهمةل:ا ن من 

 ومعناه أ ن الفاعل اال ساليم يف"عشوائية التصحيح ال ترفع مسؤولية امجلاعات عنه"، -1

ا قت طرفً أ كرث احلوادث املراد تصحيحها يف التارخي املرصي اكن كيااًن أ و كياانٍت منظمة أ حل

عيل  تقعوأ هداف، وعليه فاملسؤولية ال ويل  ذات قدرةٍ  مامتسكةً  يف الرصاع بصفهتا وحدةً 

كل توفاعةل، فال ترفع اجلهود الفردية أ بًدا فرضية وضع  تكل الكياانت مادامت موجودةً 

 للتصحيح تقابل به قدًرا واستيعااًب ما وضع قبل من خططٍ  اوخططً  الكياانت قواعد  

 ميةلل ييف من قبل طرٍف ال يقل تنظميًا واحتاًدا وقدرة وتسلًطا عن امجلاعات اال سال
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 املنظمة. 

ن بأ ن يوازن ادلافع بني شوكة العدو وخططه  -هذا التقابل لو روعي يف لك دفعٍ ا ساليم ا 

الرتفعت احلرية عن كثريين ال يزالون ينظرون يف لك  -من ذكل لكه حظنا وهجوده وبني

 ولو أ حس نوا تكل املوازنة مل ؟﴾ميت نرص هللا ﴿:ميدان رصاعٍ بني احلق والباطل ويقولون

 . 94 ﴾ال ا ن نرص هللا قريبأ  ﴿ييأ سوا أ ن يقولوا: 

راجعه عن اال طار اال ساليم يزيده قوًة وقبواًل"، ب   "لك  -2 ذكل أ ن و عٍد بأ صول التصحيح وم 

يس فني من ل يف شهود احلوادث املهمة من املشاركني فهيا أ و املعاينني لها أ و الباحثني واملؤل

ل دلي أ جدر ابلقبو  -قاد  ا ن ص   -هلوعليه فشهادته وحتم   ،ا يل الطرف اال ساليم بنسب ميت  

، واحلق عند  -عقوٍل ال تعترب التصحيح أ كرث من تزييٍف اثٍن للتارخي لكنه تزييف ا ساليم 

 ما شهدت به ال عداء. -هؤالء

ليت ا "شاهد عيل العرص"لسالسل  -مثاًل -وهو أ مر ميكن معاينت ه بتأ مل انفعال امجلاهري

ر "اجلزيرة" يقدهما ا عاليم   فيه طرف  أ محد منصور، وكيف يكون أ كرثها قبواًل دامئًا ما جي 

   ا يل الشهادة كجامل حامد أ و سعد ادلين الشاذيل. تتصور امجلاهري حياده

ناكره وتكذيبه تزييف ال حيل-3 "، وليس هاهنا نشوز يف "لك تصحيٍح يغلب عيل الظن ا 

 ، وزايدة المتسكوالرد ،يباحلمك أ و شذوذ ل ن مأ ل لك تصحيح ال تس يغه العقول التكذ

 والتصحيح اذلي يؤدي ملثل هذا جناية أ خري عيل التارخي وال شك. ابلزيف وال ابطيل؛

بني ابلتصحيح وظنوهنم وأ راهئم واجب ي نبله هل أ قوام رشعوا يف  وعليه مفراعاة أ حوال اخملاط 

ال كام تس تقبل  سائر فنون التصحيح يف وقٍت مل تكن العقول لتس تقبل التصحيح فيه ا 

 ادلعاية الانتخابية.

                                                           
 (214البقرة: )94
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وهو أ مر  التصحيح"، "توحيد املوقف اال ساليم من ال شخاص واحلوادث من رضورات-4 

 يل اجليلا  ما اكن ينبغي ا حلاقه ابلضوابط لو اكن ال مر بتعرية حقائق التارخي وكشفها متوجه 

نه لو اكن دعوة عامة لكفل لنا اجهتعامةً  ه يف اد اجليل لك، وليس حديثًا ا يل النخبة، فا 

ه وحال االتفاق املقصود أ و شيئًا أ ش به ابالتفاق، لكن تطلب احلقائق والوقوف علهيا بلوغ  

 ليه، والاجليل كذكل ثقافًة ودرًسا وكفاءًة ونبوغًا ال ميكن توجهيه لغري النخب القادرة ع 

ا ن ات، فيسعهم فيه أ ن يتناقضوا أ و يقتصدوا أ و يتعجلوا أ و تقيض علهيم ال هواء والزنع

ذا ضل ضلت من ورائه طوائف وجامعات.  اجملهتد ا 

قيًدا ه حني يف تقريراهتم عن صفحات التارخي وعظامئ حوادثاتفاق املصح   أ ن ليس  ولْي عمل  

 لالجهتاد، ولكنه عالمة يعرف هبا سالمته ونس بة نتاجئه ا يل اخلطأ  والصواب.

وجحة هذا  ال ييف أ مه وسائل تقيمي العمل"،"املوازنة ادلامئة بني نتاجئ التصحيح ونتاجئ -5 

 نفر من الزيف والكذب أ مر واحد عند التحقيق هوالضابط أ ن ادلافع ا يل التصحيح وامل 

ميان، و ال اثر أ و النتاجئ، فليس التارخي احلديث حبوادثه وأ شخاصه حمل اعتقاٍد أ و كفٍر و  منا ا  ا 

ه ه وخنمتوال علينا أ ن نطوي البايق لك هيمنا منه ما يؤثر الرأ ي  فيه يف احلارض واملس تقبل،

جيابية النتاجئ أ و سلبيهتا هو احلامك عيل جناح ال   تصحيح أ وابلشمع ا يل ال بد؛ وعليه فا ن ا 

خفاقه، فلزيمع زامع ما شاء من تصحيح التارخي النارصي ب الاكذبزمعه  وليبؤ -مثاًل  -ا 

    مادامت صور عبد النارص تروح وتغدو يف ميدان التحرير!

 

 

۞   ۞   ۞ 
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 املبحث الثاين

 واال جحام اال قدام   فقه  

هذا املبحث حمض جماراٍة ملن أ وغلوا يف المتسك بفقه الاضطرار يف أ ايم الربيع، فاختاروا 

ل علهيا بعض التعديل؛ مث مه  ن أ دخ  العمل وفق خطط ونظم وترشيعات أ ع دت سلًفا، وا 

؛ وجحة 95 ﴾بتدعوها...مفا رعوها حق رعايهتاورهبانيًة ا﴿ -بعد مل حيس نوا فامي أ ساؤوا

ضوابطه الرشعية والعقلية مًعا واحدة، خلصها بعضهم يف قوهل: "ا ن احلرية املطلقة يه العدم 

ووفق ، ويه حقيقة تؤيد مبدأ  التقييد من أ ساسه بغض النظر عن علهل ودوافعه 96اجملرد"

يكون؛ ومعناها أ ن تس يري احلياة يف ظل حرية ال حد لها يؤدي ا يل فناء ال أ خر  أ ي يشءٍ 

ليه احلرية من حتاسٍد، وتباغٍض، وتنازعٍ، وتقاتٍل حتت تأ ثري غرائز  هل مبا تتيحه وحتفز ا 

ال العدم اجملرد اذلي  مطلقةً  ا حريةً جاحمٍة ال جلام لها؛ وكذكل العكس ابلعكس فليس حرًّ  ا 

حبمك العدمية، وهذا ال خري أ مر يعرفه اال سالميون من ديهنم كام عليه ال سلطان ل حد 

يقع فيه التخفيف والتيسري  أ بناءمه، ل ن اال سالم ال ينفك مراعًيا هل يف لك ترشيعٍ  يعرفون

من القيود، لكام اقرتب اال نسان من العدمية، ولو اكن اقرتابه مهنا مبجرد مشقة  وفك يشءٍ 

كراه والاضطرار الذلين يقف هبام عيل مشارف العدم، سفٍر أ و عنت ش بٍق ا يل غا ية اال 

ن أ لك ميتة أ و كفر ابهلل.   فيخيل من قيوده مجيًعا، فال يالم ا 

 ضوابط رشعية هممةل:

مامٍ "-1 يكون هل مبن اجمتعوا عليه شوكة قاهرة ال يعجز هبا أ ن  أ ساس اال مامة الاجامتع عيل ا 

: تلني  ؛الاكفة بغري منازعة"ضع لرشائع وخي  ت احيمي البيضة ويثب    ر  وك ان  ابدلميقراطية حتلو وت م 

                                                           
 (27احلديد: ) 95
نسانيات اال سالم، د.عبد احللمي عويس، ص:)96     (، نقلها عن" اجلرب اذلايت" لزيك جنيب حمود. 23ا 
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ج احلمك يف اال سالم شوري در  تفصيل ذكل أ ن م  للتقومي يف ابٍب ويف أ خر تقسو وتمتن ع، 

مامة فاجامتع! مامة؛ أ ما يف ادلميقراطية فهو اس تفتاء عام فا   فاجامتع فا 

امة، أ ما فيبايعونه ابال م واحدٍ ن عيل بيانه أ ن أ هل الاختيار يف اال سالم يتشاورون فيجمتعو

ال اجلنس ية والسن يف نه يفرض اختياًرا عشوائًيا ال ضابط هل ا    ال غلبالنظام ادلميقراطي فا 

مامة مث يفرض عيل الاكفة أ ن جيمتعوا علهي  نا متأ خرفاالجامتع ه  ا،ال مع مث يبين عيل ذكل ا 

 :رينحمكوم بقانون اجلرب والتغلب وال شك ل م

ملزًما  -عيل عالهتم -حلصول عيل غالبية أ صوات الناخبنيادلميقراطية تعترب اأ ن  ال ول:

نه يعترب جتاوز الاجامتع ا يل املبايعة  ،للباقني ابال قرار ابال مامة والاجامتع علهيا أ ما اال سالم فا 

 97لغًوا من القول وسبيل شقاق ونزاع ومغالبة.

م الناس ابأ ن من ادلميقراطية أ ال ي   الثاين: ليه حتت هتلز  س ديد احلبلتصويت، وأ ال يساقوا ا 

ن وقع يف مرص حتريفها -أ و الغرامة  كرثمهض امجلهور عن التصويت أ و أ  وعليه فقد ي عر   -وا 

مامةٍ ل س باٍب وجهية كرفضهم لك املرحشني  من لبيةٍ حينئٍذ مبينٌّ عيل اختيار أ غ  ، واحلمك اب 

لزام الناس ابالجامتع علهيا بعد  من صورأ قليةٍ  ن زمعوها دمي ، وا   قراطية.التغلب والقهر وا 

ع ل جل ترس يخ الاجامتع وتعزيزه واحلفاظ رش   قدم الاجامتع عيل لك معلٍ  ا ن اال سالم

 ،والفطر يوم تفطرون ،يه حيت يف العبادات والشعائر فقال: "الصوم يوم تصومونعل 

                                                           
احملققون من منظري الس ياسة الرشعية اكجلويين وابن تميية وابن خدلون جاوزوا لك اخلالفات السابقة 97

ق مقاصد تكفل حتقي مجيًعا ا يل أ هنا ال تنعقد ا ال مبن جتمتع ببيعهتم شوكة قاهرةحول من تنعقد هبم البيعة وانهتوا 

ن  عاٍص ماال مامة وال تورط املبايعني يف نزاعات وحروب، والزم هذا الرأ ي أ ن لك بيعٍة ال تعرب عن اجامتعٍ 

ابن  ظر "مقدمةأ ن يتلوها نزاع ينقضها أ و ينقض مقاصد اال مامة جمازفة حمرمة ال حيل اال قدام علهيا. ان

(، وقد 531-527-1/356(، "مهناج الس نة" البن تميية )57:55(، "غياث ال مم" ص: )2/571خدلون" )

: "رؤساء نقلنا أ قواهلم مجيًعا عيل التفصيل يف املبحث الثالث من الفصل الثاين من الباب ال ول من حبثنا

 اال سالم"، ولعهل ينرش  قريًبا.
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الرشط من ائع، ويه أ ويل هبذا ، وليست اال مامة بدعًا من الرش 98وال حضي يوم تضحون"

ت مجيًعا، ملا خيلفه الاختالف فهيا من عواقب وخمية ال خيلف الاختالف يف اتكل العباد

ذا اكنت اال مامة وما ذكرت من عبادات جليةل العبادات احملضة ع   رشها؛ وملنكٍر أ ن يقول: ا 

اال سالم عيل الناس ميكن أ ن  مما جره نشاء الاجامتع أ و صناعته فأ ي يشءٍ غري اكفية ال  

 أ و يؤسس هل؟ واجلواب: اال سالم ذاته، وفقط! الاجامتعيصنع 

رب راطي يعتيف دس توٍر دميق -ترصحًيا ال تلميًحا -ر اال سالم ابمسهقد تلني ادلميقراطية فيذك  

ا حول الشعب مصدر السلطات! لكهنا تمتنع أ حيااًن فال تفلح معها حيةل حمتال. لقد اختلفو 

 أ هنا فعلموا "الثائر احلق"،ريٍق مرش يقسم أ نه من جيمتعون فاكن للك طائفٍة رأ ي وللك ف

                                                           
قال الرتمذي عقب احلديث:" وفرس بعض (، وذكر: "1/440، )224برمق:  أ خرجه ال لباين يف الصحيحة 98

منا معىن هذا الصوم والفطر مع امجلاعة وعظم الناس ". وقال الصن  عاين يف "أ هل العمل هذا احلديث، فقال: ا 

فة يوم د مبعر ( : " فيه دليل عىل أ نه يعترب يف ثبوت العيد املوافقة للناس، وأ ن املتفر 72/  2س بل السالم " )

هذا ابن  العيد ابلرؤية جيب عليه موافقة غريه، ويلزمه حمكهم يف الصالة واال فطار وال حضية ". وذكر معىن

ن من ع214/  3القمي رمحه هللا يف " هتذيب السنن " ) رف ( ، وقال: " وقيل: فيه الرد عىل من يقول ا 

ذا مل يعمل، وقيل: ا ن الشاهد الوا طلوع القمر بتقدير حساب املنازل جاز هل أ ن يصوم ويفطر، دون من حد ا 

حلسن ارأ ى الهالل ومل حيمك القايض بشهادته أ نه ال يكون هذا هل صوما، كام مل يكن للناس ". وقال أ بو 

اه الس ندي يف " حاشيته عىل ابن ماجه " بعد أ ن ذكر حديث أ يب هريرة عند الرتمذي: " والظاهر أ ن معن

ىل ة، وجيب عل، وليس هلم التفرد فهيا، بل ال مر فهيا ا ىل اال مام وامجلاعأ ن هذه ال مور ليس لل حاد فهيا دخ

ذا رأ ى أ حد الهالل، ورد اال مام شهادته ينبغي أ ن مام وامجلاعة، وعىل هذا، فا   يفال يثبت  ال حاد اتباعهم لال 

 ر منحقه يشء من هذه ال مور، وجيب عليه أ ن يتبع امجلاعة يف ذكل ". قلت: وهذا املعىن هو املتباد

احلديث، ويؤيده احتجاج عائشة به عىل مرسوق حني امتنع من صيام يوم عرفة خش ية أ ن يكون يوم 

يفطر  الفطر يوم" النحر يوم ينحر الناس، و  النحر، فبينت هل أ نه ال عربة برأ يه وأ ن عليه اتباع امجلاعة فقالت:

 الناس ".

بعادمه عقلت: وهذا هو الالئق ابلرشيعة السمحة اليت من غاايهتا جت  ن لك ما ميع الناس وتوحيد صفوفهم، وا 

 عبادة يف -ولو اكن صوااب يف وهجة نظره  -يفرق مجعهم من ال راء الفردية، فال تعترب الرشيعة رأ ي الفرد 

 جامعية اكلصوم والتعبيد وصالة امجلاعة..".
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 99دميقراطية، فقرروا أ ن يبايعوا مث جيمتعوا، فمل جيمتعوا. 

م ا ن فاهت لقد متنلعت ادلميقراطية، وغ ي  ب اال سالم وأ مهلت ضوابطه، فركبوا رؤوسهم عللهم

موا التغلب!  التغلبالاختيار مل يف هتم  ر   ، فمل حي 

"ما من رجل ييل أ مر عرشة مفا فوق ذكل ا ال جاء يف احلديث:  مذموم"؛"طلب اال مارة  -2

مثه، أ ولها مالمة  أ ىت هللا عز وجل مغلوال يوم القيامة يده ا ىل عنقه فكه بره أ و أ وبقه ا 

" ليوشك رجل أ ن يمتىن أ نه خرل  ، ويف غريه:100وأ وسطها ندامة وأ خرها خزى يوم القيامة "

 .101ا"من أ مر الناس شيئً  ، ومل يل  من الرثايل 

مل   لبعض املتقدمني أ هنم د   ع  دف  لهيا كاما  فعوا وذكل ضابط يرثلب به عيل قوٍم دون قوٍم: فقد س 

ارع وال ؛ لكن الترثيب عيل من تقدموا ليتنافسوها، ممن ال جيهلون ذم الش-ريض هللا عنه -عيلٌّ 

ت  فا نك ا ن أ عط  " -حتذيره لهيا يهتا عن مسأ ةل ولك   ،زرض العزيأ  يف  "فيةٌ يوس  "ت هبا غر  أ  أ ف   -"ا 

 ما قبلها؟ ب  أ م أ ن ادلميقراطية جت   

ال هذه وال تكل بل اكن نسًجا ا سالميًّا عيل منوال سلف ال مة املتنازعني.! ليكن كذكل، 

ولتكن هلم يف حضااي الزناعات اال سالمية اال سالمية عيل جلام راحةل ادلنيا جحة لقرابني 

وكيف تدوم جحة تقوهيا ال مال وتعظمها  كهنا جحة ال تدوم عيل حال؛لجديدة يذحبوهنا؛ 

ذا خابت ال مال واس تقبلوا النتاجئ صارت جحة ال مس عةل  وتزيهنا يف أ عني احملتجني حيت ا 

ن اليوم، وهل تنوزعت اال مارة من  يل اليوم واس هتني مبا يبذل يف سبيلها دل  مقتل عامثن ا 

                                                           
ادة عيل رشوٍط ووعوٍد، س تأ يت اال شارة أ خر املبحث ا يل نوعٍ من الاجامتع وقع اضطراًرا يف جوةل اال ع 99

ليه الهلع من فوز ممثل ادلوةل حيهنا، واكن من أ فيت الاضطرار والاشرتاط فيه ما حمك د  عليه بعاكن ادلافع ا 

 بنتاجئه بأ نه مل يكن الاجامتع املقصود ابحلديث.
 349(، برمق: 1/685السلسةل الصحيحة ) 100
 361(، برمق: 1/703السابق ) 101
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يه أ عظم يف خيال الطاحمني من  عيل أ مل بلوغ غاايٍت  هج وما يقتحم من هماكل ا المن م  

ذا مل يصادف ذو خطةٍ لك  أ ميس يعاتب نفسه ويؤنهبا  غايةً  روح تزهق ومحي يباح حيت ا 

 ؟ا أ نكحها جملبوبوليًّ  هةر  ر مككام تؤنب بك

لهيم: للمناز  انل وا   مارةٍ  عني وا  ا  ونوزع فهذا أ رشف من انزع عيل ا  ينقل ابن كثري يف حقه نصًّ

: " يقول فيه: ب اٍد ق ال  ْن ق يْس  ْبن  ع  ، ع  ن  س  ، ع ن  الْح  ة  ْن ق ت اد  ، ع  وب ة  ر  يد  بْن  أ يب  ع  ع  ق ال  س 

: اي   ن ًة. ف ق ال  هل   رْش ين  س   نْذ  ع  ات  م  ك  م  ، ل ْيت  أ اب  ن  س  ، اي  ح  ن  س  : اي  ح  ل  م  ٌّ ي ْوم  الْج   ق ال  ع يل 

ك   ب ار  ق ال  م  ا. و  ذ  ين   ل ْم أ ر  أ نل اْل ْمر  ي ْبل غ  ه 
ِ
ل ا : اي  ب ين  ا. ق ال  ذ  ْن ه   ْبن  أ ب ْه ق ْد ك ْنت  أ هْن اك  ع 

ء وس   ٌّ الر  أ ى ع يل  ر  ، و  ل  م  ت ال  ي ْوم  الْج  ت دل الْق  ا اش ْ : ل مل ة  ْن أ يب  ب ْكر  ، ع  ن  س  ، ع ن  الْح  اةل   ف ض 

رْيٍ ي رْ ت   ! أ ي  خ  ن  س  ل  اي  ح  انل ّلِل  ِ
: ا ل ق ال  ، مث  ْدر ه  ىل  ص 

ِ
ه  ا مل ، ف ض  ن  س  ٌّ ابْن ه  الْح  ذ  ع يل  ، أ خ  ر  َج  ْند 

ا! ذ   102"ب ْعد  ه 

ينقل يف حقه: "مرج راهط"وزعمي القوم يفوذكل مروان بن احلمك مؤسس مكل ال مويني 

ْعت   ْهٍب: مس   ق ال  اْبن  و  ت اب  "و  ْأت  ك  : ق ر  ان  ْرو  : ق ال  م  ان  ي ْوًما، ف ق ال  ْرو  ك ر  م  ذ  ال اًك ي ق ول  و  م 

"! أْن  ا الشل ذ  ه  اء  و  م  اق ة  ادل   ر  ْن ه  يه  م  مي ا أ ان  ف 
ل أ ْصب ْحت  ف  ن ًة، مث  ني  س   نْذ  أ ْرب ع  اّلِلل  م 

؛ ويف 103

د ملن أ خسنته أ ذايل الربيع وبوادر  الصيف اللهيب. اخلربين مبرت 

ويه  عيل ال مة يف مجملها"؛ ال اعتداءً م صفاٍت ورشوًطا ال حيل جتاوزها ا  ا ن للمقدل " -3

، وقيدوا مهنا ما ال ميكن اس تنبطها أ هل الشأ ن بتأ مل مقاصد اال مامة وهمام القامئ هبا رشوط

ال به،  ن النسج عيل ذكل يقيض أ هنا قد حتال حتمل واجبات اال مامة وأ داؤها ا  ملفضوٍل وا 

. أ حيااًن، و يقيض كذكل أ هنا ال حتل أ حياانً   لغري عبقري 

                                                           
 (10/456البداية والهناية ) 102
(، و"مرج راهط" ا حدي املعارك الكربي اليت طرفاها مسلامن، واكن يف مواهجة 11/708السابق ) 103

 (من نفس املصدر.11/673مروان هناكل الضحاك بن قيس، راجع تفاصيلها يف)
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نل لك معل ال ميكن ضبطه  ،ا ن العجز عن حتم ل الواجب املرشوط يذهب بوجوبه وا 

يقافه فوًرا همام اكن جلياًل أ و عظميًا،  عبد العزيز معر بن  مروقد أ  بضوابط اال سالم جيب ا 

يقاف اجلهاد يف القسطنطينية وال ندل س وخراسان ملا خيش أ ن يتفاين الناس فيه أ و اب 

 يضبطوها بقواعد الفتح ، وجاهد من بعده أ قوام وفتحت فتوح مل104حياط هبم يف سبيهل

دم عيل الزمان، وحس بك بفتوح العامثنيني يف الرشق ال ورويب وادلعوة أ و مقاصدهام فمل ت  

أ حقااًب متطاوالت بغري ضوابط  وقد أ وغلوا حيت حارصوا المنسا غري مرة، ومتلكوا دواًل وأ مًما

الفتح والمتكل فمل ينرشوا دينًا ومل خيلفوا عقيدة فاكن الرشق ال ورويب زعمي املنقلبني علهيم 

بضوابطه  تلكيف اجلهادمن قبل  املتحالفني ضدمه؛ وحتمل الصحب الكرمي  وجحة

 ن مهنا مرص.من الزما بالًدا مل ترشف مبيالده أ ربعة عرش قرانً فعمر اال سالم  ورشوطه،

 :أ خريحساابت 

ليس جعيًبا أ ن يغفل عن حساابت العقل من غفل عن ضوابط الرشع، كذكل لك تيٍه 

منا يستبد به مجيًعا. أ م ا وخبطٍ وجتريٍب، ال يقيض عيل املرء يف مزنٍل دون مزنل، ا 

  ت املهمةل:احلسااب

ن اللبيب ال يس تدين ا ال عيل رجاء ميرسة-1  متش به ا يل دائٍن فا ن أ يس أ ن تكون مل  ،ا 

ع رسة، كيف ولو اكن لئميًا يود لو أ سلفه فاسرتقله. لقد اكن اجامتع املضطرين يف جوةل 

عره اباًل، واكن  ينًا ينبغي قضاؤه، لكن ومًها أ ويح لوامٍه أ نه خساء أ و مروءة فمل ي  اال عادة د  

ليه أ منا يه حال ميكن اب دوافعها عتصام هبا ابصطحاصطحاهبا والا أ ويل به أ ن يويح ا 

ال  ومربراهتا: لقد خاف أ قوام من عودة القدمي فاجمتعوا لنرصة اجلديد فانترص، وما اجمتعوا ا 

حب  مضطرين، وما أ سلفوا ا ال ا يل وفاء، وما اكن أ يرس الوفاء، لكنه مل يكن، ومل ت صط 

                                                           
 (227:225راجع ما نقهل الصاليب يف سرية معر بن عبد العزيز ص: ) 104
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، حني الثاين عرش من أ غسطساحلال وال دوافعها، وتراخت ال يدي ومهوا ابفرتاق بعد 

 خدعهم انسالل املشري فظنوه سقوًطا.

ال ب اس تقراء املاورديال ينتقل املكل يف   -2 لسالح أ و قوة العقائد أ و التارخي احلكومات ا 

ل وتكل فائدة جليةل ال يقال فهيا: حس بك ابملاوردي انظًرا وقاضًيا، لكن يقااملال، 

 ؟﴾هل عندمك من عمٍل فتخرجوه لنا﴿للطاعنني فهيا: 

ذا أ نف احملكومون أ ن يذعنوا ملكل أ ن  أ يب احلسنتفصيل رأ ي  املكل يتأ سس عيل ادلين ا 

ذا طرأ  عيل ادلين هذه ال س باب منحرٍف عن ادلاينة أ و مبتدعٍ فهيا أ و اكفٍر هبا ، "فا 

الثالثة، وهنض ا يل طلب املكل من يقوم بنرصة ادلين، ويدفع تبديل املبتدعني، وجيري 

النفوس لطاعته، واش تدت يف مؤازرته ونرصته، ورأ وا فهيم عيل السنن املس تقمي، أ ذعنت 

مة، مفكل  أ ن بذل النفوس هل من حقوق هللا املفرتضة، وأ ن النرصة هل من أ وامره املل  

   .105القلوب وال جساد، واس تخلص ال عوان وال جناد.."

ك أ ن ويف احلديث:  -شأ ن الانقالابت العسكرية جربيةٍ  بقوةٍ املكل  تأ سسأ و ي   يغل ب "يوش 

يل النفوذ والتسلط شأ ن اال دارة  -106عيل ادلنيا ل ك ع بن ل ك ع"! أ و بتطلع أ هل الرثوة ا 

لهيا مقد  قد  ال مريكية اجلديدة؛ وليس مثت طريٌق رابعة ميكن أ ن ي   ، مم عهنا حمج  ج  ، أ و حي  مٌ م ا 

 أ ي س بهل املسلوكة؟ وأ ي جحةٍ ف " أ و عليه وال شك:وحوادث التارخي قاضية "للقايض

 لكني؟للسا

 يف أ حاكم انتقال املكل فليسيلخص أ س باب السقوط،  السؤالني السابقني ا ن اجلواب عن

غراءً  ال أ مة فتل فهيا املال ا  أ و أ مة  ًة وتالعًبا ابلعقول خفذلت وأ يدت؛وتغريًرا ودعايًة اكذب ا 

                                                           
 (155تسهيل النظر، املاوردي، ص: ) 105
 1505( برمق: 4/9السلسةل الصحيحة ) 106
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ت أ رواهحا فتجافت خف   أ مةأ و  ر ووسائل اال كراه خفضعت واس تاكنت؛هرت بأ س باب القهق  

ن بني يدي و  .مفكن هللا هل ،فأ جابت داعيه ،رت للجهاد املقدساستنف  ف ،ال رضعن  ا 

ليه: هل تأ يد ابملال حمك مزقته أ الت ادلعاية الاكرهة  اجلواب اس تفهاماٍت  تزهد يف العجةل ا 

وهل اثر الناس عيل القدمي ل جل مةٍل ورشعٍة  هدرة فهيا؟امل ونلكت به مليارات اجلنهيات 

وهل تأ يد ابلعتاد واجلند مكل  ؟وداينٍة حيت يدفعوا يف ظهر اجلديد نرصًة هل واعتصاًما به

   ..؟!ل ا أ طاح به

 

 

 

۞   ۞   ۞ 
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 املبحث الثالث

 ؟هانأ م ر   معلٌ 

صياهنا ع احلامك اجلديد، واكن أ مجعوا أ و اكدوا عيل أ ن ادلوةل عصت يف امجلةل، ومتردت عيل 

ذن أ ن يقو    ز جعا، فا ن جديدً  ضها ليبين بناءً متهيًدا ل مٍر يكون بني يدي السقوط؛ اكن عليه ا 

ال املراهنة  اًن.اكن رها ملمتنعة قبل أ ن يبلغ الكتاب أ جهل؛عيل ا خضاع الطوائف ا فليس ا 

 :"احلمك" بني خماطرتني

ة  ب ق ْصد  أ ْن  ل ابن القمي:و يق لْع  و  أ ْن ي ْشرت  ي  الس   ه  . و  ة  ار  ة  الت  ج  ر  اط  خ  : م  ن  ات  ر  اط  خ  ة  م  ر  اط  خ  الْم  "و 

ن  أ لْك  ا مل ي ي ت ض  يرْس   اذلل  : الْم  ر  الثلاين  ط  الْخ  . و  كل   ي ت و لكل  ع ىل  اّلِلل  يف  ذ  ي ْرب ح  و  ه ا و  يع  ال  ي ب  لْم 

، ل  لْب اط  ا،  اب  هح   ال  و   ص  ار  ق ْبل  ب د  ثْل  ب ْيع  ... وبيع الث  م  وهل   م  س  ر  اىل  و  ه  اّلِلل  ت ع  م  رل ي ح  ا اذلل  ف ه ذ 

ف   ال  ر  خب   ن  اْل خ  مه  ا م  د  ملل  أ ح  ي ت ظ  ، و  ه  ل م  ظ  ، و  ر  ر  اْل خ  مه  ا ق ْد ق م  د  ا النلْوع  ي ك ون  أ ح  ذ  ْن ه  م   و 

ر  ا ان ه  ل يْس  التلاج  ْبح  ن  اّلِلل  س   ا م  ا، ف ه ذ  ه  ْعر  ا ن ق ص  س  ذ  ل ب ْعد  ه  ، مث  ة  لْع  ي ق د  اْشرت  ى الس   ذلل 

ن  الْب ائ ع " ا م  ذ  ثْل  ه  ملل  م  ال  ي ت ظ  ٌ، و  يةل  يه  ح  ٍد ف  ل  ح 
107 

أ و  فعمل اختلطت به هجاةل ال تبلغ أ ن خترجه عن حزي املرشوع أ ما اخملاطرة ال ويل

ال ا يل حرجٍ أ و رضورة: فليس لك أ حٍد يقدر أ ن حيرم نفس ه نفع املعقول، ال انفاكك مهنا ا 

يع ورفع لك ترصٍف تشوبه اجلهاةل أ و يمل به الغرر. وهبذا النوع من اخملاطرة أ حل هللا الب 

تفاع ن ج ا يل الااال مث معن ابع السلعة بأ كرث مما اشرتاها، ملا حتمتهل اخملاطرة برشاء ما ال حيتا

عض ببه من مصادفة كساٍد أ و حلوق فساٍد أ و انهتاٍب أ و ضياعٍ قبل البيع؛ ويه ا ن حلقت 

 تيااًب.من أ عراضهم، وال اقتضت من حمكومهيم نفرًة أ و ار  يشءترصفات احلامكني مل حيل هبا 

                                                           
 (789-5/90زاد املعاد )107
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طت فعمٌل أ ش به ابمليرس أ و هو هو، اس تحمكت فيه اجلهاةل، وأ حا أ ما اخملاطرة الثانيةو 

حاطًة يتصور هبا اال قدام واال جحام رضاًب من اجملازفة.  بصاحبه ا 

 بت المشانق!صِ إننا ال ننصب المشانق، لكننا نحاول أن نفسر كيف نُ 

ن المتثيل لها ا طناب حييل الب ا ن اخملاطرة  حث معاًل بنوعها الثاين معل أ نكرته الرشيعة، وا 

ن تقريرها وريم أ قواٍم هبا ليس يفيد البحث أ و يرضه، لكن املف  يد هنا فقهًيا وليس هو، وا 

ك ابلتأ مل يفتح هل الوقوف علهيللكسب واخلسارة داٍت أ ن يولك القارئ ا يل حمد    ا اباًب تدر 

اجبًا ا و مراعاهتا أ مرً  ويه قواعد عامة اكنت ،لتصور حقيقة ما جري ا ن اكن معاًل أ م رهاانً 

 لضبط العمل يف اخملاطرة، وتقيميها تقيميًا ينبين عليه تقرير املوقف مهنا:

 أ واًل: جدوةل اخلطط زمنًيا: 

ن المترد مجموع معل أ فراٍد ومؤسسات، جيب النظر فيه متفرقًا كام أ ن هل مظاهر مت فرقة، ا 

منا يه مظاهر متب حصاهبا أ  يتلبس هبا اينة وكام أ نه ال ينشأ  ابلرضورة بفعل االتفاق عليه، ا 

ري غظن أ و  أ و قةل اكرتاٍث أ و مغالبًة أ و خضوعًا الب اٍز مادي أ و جمامةًل أ و سوء   اس تقواءً 

بطالها وجدوةل نتاجئ ذكل بتت  بع ذكل؛ وليس الواجب أ كرث من حتليل أ س بابه والسعي يف ا 

خفاقًا.  مظاهر السلوك بني أ ننْي وتقيمي العمل جناًحا وا 

يل هناية نصف 108لعام وتزايد أ جنحته وتعاضدها بعد حوادث ديسمرباكن تصاعد المترد ا وا 

ميكن جدولهتا خطة معل توفر الربيع الثاين حاًمًك بغياب أ ي نيٍة ملواهجٍة مدروسة فضاًل عن 

 وتقيمي نتاجئها.

 
                                                           

صدر اال عالن ادلس توري الشهري يف هناية نومفرب وتلته مظاهرات قرص الاحتادية اليت أ خرجت الرشخ 108

 اال ساليم الليربايل ا يل العلن ونفخت يف انر ادلوةل املمتردة بقصٍد أ و بغري قصد.
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 اثنًيا: تعظمي العامل النفيس:

ال يكون ذكل ا ال حبسن تقدير أ ثره والوقوف عيل حمهل، فا ن وقع ذكل ع مل أ ن هل دوًرا 

ن مل يعمل فيه معاًل مبارًشا؛ ووس يلته حسن  عظميًا يف تعجيل احلسم أ و تأ خريه وا 

الاس تفادة من املاكسب، ابلرتوجي لها و الاس تقواء هبا ولو حتققت من دون هجد وبتقدير 

حيث اكنت  الثاين عرش من أ غسطسكل أ مر أ مهل جًدا بعد خاريج ولكفة مرفوعة؛ وذ

مضاعفة احلدث أ مًرا ممكنًا ولو سمل   أ نه اكن هزاًل ال حقيقة هل، ل نه هيأ  مناًخا مثاليًّا ملعاودة 

بتعمميه عيل الاكفة رؤوًسا وأ فراًدا مبا للحامك من  -لو وقع -اال طاحة والاستبدال اكن يسمح

؛ ومل يكن متكني النظام بردع مقوماته الطاحمة ردعًا مباًحا والتوليةرشعيٍة تنفيذية يف العزل 

ابلرشع والقانون بدعًا يف اترخي احلكومات وادلول، وعبد النارص غري بعيد، ومصاير رجال 

ال ختفي عيل أ حد، دعك من مصري أ يب عبد هللا  -عدا رجلني أ و ثالثة -جملس الثورة ذاته

  109.ادلاعي أ و أ يب مسمل اخلراساين

نفس ية لضياع فرٍص اكنت الهزمية ال ال ترثيب عيل فوت جنايٍة حمرمة، لكنه أ يًضا ال عزاء 

 -اوهنت مراٍت يف أ عني مؤيدهي -فهيا لتعمل معلها يف حتييد مراكز قوًي ذات بأ ٍس شديد

 لو صادفت منهتًزا غري هيلاب.

 اثلثًا: معرفة نقطتني: 

 نولو مل خيرج عن حزي املعرفة النظرية، ل  نقطة اليأ س والانسحاب: وذكل أ مر واجب -1

                                                           
ذا اس تتب املكل أ بو مسمل أ عظم دعاة نقل اخلالفة ا  109 يل العباس يني عيل اال طالق، ويل خراسان حيت ا 

قل منه فقتهل بني يديه، وأ بو عبد هللا الش يعي ليس أ   -137عام  -لبين العباس اس تدعاه أ بو جعفر املنصور

نشاء اخلالفة الفاطمية من العدم، وقد ابدره املهدي فقتهل . 298عام -فةبعدما ابيعه ابخلال -أ ثًرا، لكن يف ا 

 ( عيل الرتتيب.   14/772(، )13/313ظر ترمجة الرجلني يف "البداية والهناية": )ان
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عد بلوغ به وقعها، فال يمكل بص اخملف ق ابلنتاجئ حبيث ال يفجؤ املعرفة وحدها تفي بأ ن يرت  

ن قرر البقاء، أ و مل جيد للهروب سب   ياًل.تكل النقطة معهل ا ال عيل وجٍل وتربٍص وحذٍر ا 

اب، اميت بوجوب البقاء أ و الانسحنقطة اخملاطرة املمدوحة: نقطة ال تفي عندها التقي-2

منا يه حال مهب   ، ال عبقريمة ونتاجئ متأ رحجة، ويه نقطة ال حيسن النظر فهيا عند بلوغها ا  وا 

ليه مث يزن ويوازن، ويتقدم ويتأ خر، حيت يدرك هدفًا مضمونه حمتية  جيمع اخليوط ا 

 اخلروج ا يل نقطة نوٍر يف أ قرب وقٍت ممكن.

 البديل اخملوف:

 يرفع ٌة خبيارٍ رة بنوعهيا تتوسط بديلني: فهيي مس بوقة خبياٍر يرفع لكفة الولوج، متلول ا ن اخملاط

 .ملالبسة نوعها الرديء لكفة الاس مترار؛ فذانك برهاانن يدفعان كون الاضطرار جحةً 

ليه أ ول املبحث وهو خيار  مفا أ شري   ا ال ولأ مل  عليه  اكن اال قدام :التفكيك والرتكيبا 

لها نة النقض وتاكليف اال عادة، لع ويتطلب ا جراء حفٍص دقيٍق لكام بولغ يف دقته خفت مؤ 

ض  عدًدا ي   "قصور"ي عهنا أ خرون فلكفهتم نفس ادلقة اليت مع   هم حريته قرصون علهيا من ت م 

 من اخلالئق.

ن العجز عن النقض والولع ابجملازفة يتناس بان تناسب عكس، ولكام  زاد الثاين واش تد ا 

ماكن  أ مكن التربير لل ول واجلدال عنه والاحتجاج هل، ولوال ذكل ملا اكن لدلفع عن ا 

عية ي يف رش متار   وليس الظن أ نْ  ماكن يف البحث فاالس تدالل للبدهيات قبيح. النقض

منا الظن أ نه اكن أ مًرا خموفً  النقض أ قوام، فقد تلبلسوا بيشءٍ  د ًبا جمهول ا مهتيل منه، وا  املور 

، وفيه 110 ﴾بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه﴿واملصدر، واال نسان عدو ما جيهل، ويف التزنيل: 

                                                           
 (39يونس: ) 110
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 للك ﴿، وفيه: 111 ﴾حيت ا ذا خرجوا من عندك قالوا لذلين أ وتوا العمل ماذا قال أ نفًا﴿أ يًضا: 

 ذكل. غري ، وفيه112 ﴾علمونر وسوف تقنبأ ٍ مس ت

ك عيل ضعف النظر يف ماهية التفكي مبينٌّ  ا ن اخلوف من مغبة تفكيك املؤسسات القدمية

حاةل أ مر لك مؤسسةٍ  يل أ فراد من داخ  وطرقه ووسائهل، وهو أ مر اكن ميكن تالفيه اب  لها ا 

 للحمك اجلديد وأ هدافه أ و وصواًل ا يل مأ رب خشصية؛ وتكل خطة ال يتولون ذكل موالاةً 

ال بزمع خال أ هل  ، كيف والناسهؤالءاملؤسسات مجيًعا من هؤالء و  ءميكن الترثيب علهيا ا 

زاحته من الفاسدين بصاحٍل  هوًي أ و داينة، ال خيرجون عن هذا احلد،  وٍي  ق  ومن ال ميكن ا 

عه ع ابل ول قبل أ ن تتش يع هل أ ش ياع متنصنع ابل خري ما صن  ميكن أ ن يزاح مبثهل مث ي  

خضاعها همام اكنت عتيلًة أ  وتعصمه؛ وتكل طريق مفضية ا يل حلحةل  و أ ي مؤسسٍة وا 

 راخسة.

 حمك ادلخول يف مبحثني من الفصل الثالث يبحثان فيأ يت الاحتجاج هل يفالثاين وأ ما 

يقاف كرة الثلجو، معركٍة خارسةٍ   ؛ وهذا متهيد هل عيل عتبة مبحثيه:وجوب ا 

ن التسوية بني الاستسالم املهني والانسحاب اخملطل  الا  ا ط سوء نظر، فليست املعارك ا   كرًّ

ا، ومن قرص  زي أ خر سوي احلرب، وقد خرج عن ح عيل نصفها ال ول فقد مهل بيشءٍ  هاوفرًّ

 التفكري يف رصاعٍ هل طرفان.

ليه ل ن ال مر النايه يف حينه ضاق عقهل أ ن يعي أ ن  لقد انهتت معارك أ كتوبر مبا انهتت ا 

من شطط اجملازفة، ومل يأ نف رئيس أ راكنه أ ن يلوك عرضه عيل الانسحاب اخملطط أ ويل 

الشاشات غري أ بٍه مبا سلف من طرٍد وجسٍن، ومحلل شهادته للعاملني، وزمع أ ن ذلمك 

                                                           
 (16حمد: ) 111
 (67ال نعام: ) 112
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ر هل أ ن يكون يف حينه لاكن للصهيونية اليوم  الانسحاب "اخملطط" اذلي مل يكن لو قد  

 شأ ن أ خر.

ن أ مه رشوط الانسحاب توقيته، وأ ن   يقوم به القصد ال اال جلاء، فال يس بق ا يل فرضها 

ال وقد تقدم عرض املطيع الاع   مبا مل ينل؛ سابٌق طوقت أ انمهل زاند البندقية، ومهل 

مة والتخيل عن اخلالفة لصاحل املنتفعني ببقائه من البوهييني، ولو فعلها واجمتعت لك

ين ضحهم وجياهر ابملوقف الس   العباس يني عيل ذكل لاكنت أ ول قامصٍة يريم هبا القوم ويف 

ن أ ن ممهنم أ مام العاملني وأ مام رعاايمه من الس نة، لكن البيت العبايس حيهنا اكن أ ضعف 

 طلق.عيل هللا م وتولكٍ  طاغيةٍ  مبدًءا ومنهتيًي بدون عبقريةٍ يتفق عيل جمازفٍة ال تلني 

هم عن أ ن يتولوا ظمي أ نفس  عني ابخلالفة العه ثالثة من املباي  ومن قبل املطيع العبايس قد نزل 

ال مر بس يادٍة منقوصٍة ال متكهنم من املغالبة والاس تعالء مبا ينبغي أ ن يكون عيل الوجه 

 ،اذلي يرضونه فقرروا التخيل لغريمه أ و رد ال مر شوري اكن أ وهلم احلسن بن عيل

ًدا،  ملسو هيلع هللا ىلصأ ن يسميه النيب منقوصةٍ  وحس به بتزنهه عن معاقرة واجبات اخلالفة بس يادةٍ  س ي  

وقد نبذها هلم ملا رأ ي ضعفه  ،مث اكن الثاين معاوية بن يزيد 113وهلل ما أ جلها من س يادة!

وقد خطب الناس خفلع ما أ لبسه  ،واثلثم معر بن عبد العزيز 114عهنا واقتتال الناس علهيا،

 ال مر شوري ك منا يس تعيل وردل  -من ال مويني غبةٍ عيل غري ر  -عهد سلامين بن عبد املكل

                                                           
 عىل  املْنرب   ،ملسو هيلع هللا ىلص أ يب بكرة: "رأ يت  رسول  هللا   ( عن2/269)2704يف البخاري: كتاب الصلح، ح113

ه  ، وهو  ي ْقب ل   ن  بن  عيل ٍ ا ىل جنب  ى ، ويقول  واحل س  ًة وعليه  أ ْخر  رل نل ابعىل  الناس  م  ع ل  ين  هذا س يٌد ، ول: "ا 

"." مي ت ني  من املسلمني  ئ ت ني  ع ظ   هللا  أ ْن ي ْصل ح  به  بني  ف 
، واختلف يف س نه يوم توليته، ومل ميكث طوياًل راجع 114 هو حفيد معاوية بن أ يب سفيان، وقد ويل شاابًّ

 (11/663"البداية والهناية")
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 115ال مراء فهيا فبايعه الناس اكفة. اتمةٍ  بسلطان هللا أ ن حيمك بغري س يادةٍ  

ومن قبل هؤالء مجيًعا يعلن الصديق رأ يه يف قيادة ال مة يف غري خوف فيقول يف حق 

ون ه ا ىل رسول  هللا  املانعني: " قااًل اكنوا يؤد  ه ملسو هيلع هللا ىلصوهللا  لو من عوين ع  نع  م عىل م  ، 116.."لقات لهت 

راقة ادلماء لعقالٍ  وأ ي حق ٍ  ال أ ن يكون قصده أ نه ال يسعه أ ن يسوس الناس بغري  يف ا  ا 

ال أ ن يقروا هبا؛  ،اتمةٍ  س يادةٍ  بن أ يب وقاص بعصاه  اسعدً  معر   وما رضب  وأ هنم ال يسعهم ا 

 وقد اكحفه بقوهل: ،عيل املل  حني يغالب فيتخطي الناس ا يل معر ا ال من جشون حديثنا

نك أ قبلت ال هتاب سل" مك أ ن  سلطان هللا لن طان هللا يف ال رض. فأ حببت أ ن أ عل   ا 

ا غري متحفظ لو غلب سعًدا 117"هيابك. عيل  ملا شقل  -هناكل -ولس نا مبالغني لو قلنا ا ن ردًّ

 مثل معر أ ن ينخلع من اخلالفة مجةل!

ة الم نقدمل تطلها أ ق الٍت اترخيية ومرس   وليدفع دافع بأ ن البحث قد أ فيض ا يل مللمة رواايٍت 

قطع ت ال ،م س يوفًا من ورقن دوهن  من س ياسات ال حصاب وم   احملدثني واحملققني، وأ نه سلل 

 وال تصلح للحجاج واملصاوةل!

 أ راهئم يفنعم.! يه كذكل.! فدعك مهنا.! ودعك من حديث الس يادة وأ ابطيهل.! ودعك من 

                                                           
"أ هيا الناس! ا ين قد ابتليت  هبذا ال مر من غري رأ ي اكن مين فيه، وال ذكر ابن كثري من خطبة معر:  115

ين قد خلعت ما يف أ عناقمك من بيعيت، فاختاروا ل نفسمك.." ة ، البداي طلبٍة هل، وال مشورة من املسلمني، وا 

 (9/174والهناية )
 (4/360)7284البخاري: كتاب الاعتصام ابلس نة، ح  116
 ، ومل يكن بني35768( برمق12/564)(، وعنه يف"كزن العامل"3/267أ خرجه ابن سعٍد يف "الطبقات") 117

ذا حدثك شيئًا سعد عن النيب عنه  فال تسأ ل  ملسو هيلع هللا ىلصمعر وسعٍد ما يريب، وهو اذلي أ ثين عليه بقوهل البنه: "ا 

 ( 1/86) 202غريه"، البخاري: ح
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قياس رصاع اليوم عيل رصاعات  ودعك من؛ 118الاخنالع عن اال مامة وممن أ ابح أ و حظر 

القرون ال ويل.! ودعك، ودعك.. لكن؛ قل يل بربك: أ و يطمنئ قلبك حلديٍث أ خر ترويه 

   عن قوٍم أ خرين؟!

 

 

 

 

۞   ۞   ۞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ذكر اجلويين اضطراب العلامء يف ذكل، وأ دارها هو مع مصلحة ال مة حيث اكنت، وتفصيل رأ يه وأ دلته  118

 (99:97يف "غياث ال مم"، ص: )



 معالم التفكير اإلسالمي في زمن الربيع
 

  
82 

 
  

 املبحث الرابع

 ة"س  ترويض الرشل  "

 املتشاكسون يف امجلهور:

ك رجل ال صل: أ ن يرش  ، هذا هو 119﴾رضب هللا مثاًل رجاًل فيه رشاكء  متشاكسون﴿

ه عنه وذكل يزع   م عليه، هذا يدعوه ا يل يشءٍ ر   ل هل وذكل حي  فتتنازعه الرشاكء، هذا حي   

ن ميالد أ نظمة احلمك حال تصنع التشاكس وتفرضهره، وينف     ،فذكل تشاكس الرشاكء فيه، وا 

الرصاع  احتداملكن يف امجلاهري؛ بيان ذكل أ ن اخلروج عن حال المتكن والاس تقرار ا يل 

ك لسائر  واضطراب موازين القوي يعين أ ن امجلهور يف برزخٍ بني التيارات، وأ نه مس متس 

نشاء ، لكها تتناوشه أ و تتشاكس فيهال يدي املضطربة . مفاذا لو اكن للجمهور دور يف ا 

ن للتشاكس فيه حينئٍذ أ مهية كربي وخطًرا عظميًا، مث ماذا  نشائه؟ ا  الرصاع أ و انفرد مجةًل اب 

 متشاكسًة يف الرشاكء؟ -عيل عكس ما عرب النص -اكنت امجلاهريلو 

 -فتسمل هل دون الباقني معين ال خري أ هنا مل تقرر يف الرشاكء قراًرا، ومل تطمنئ لرشيكٍ 

ل ًما لرجلٍ ﴿ منا تتنازع طوائف  من الرشاكء طوائف  من امجلاهري فتغري  -120﴾ورجاًل س  ا 

 121وتطمع  وال ت نيل. فقد أ ل ال مر ا يل تشاكٍس مركلٍب أ و تشاكٍس متبادٍل.

ن شئت   ذن، وا  لًقا عيل رشطني ا  ْ تشاك س   اكن الفوز ابمجلهور معل : بيانه أ ن نْي مفعل قًا مبأ يل 

رشاكء يف قطبني ليسهل عيل امجلهور حسم للفوز يف الزناع ال ول رشًطا هو اخ ال ال 

                                                           
 (29الزمر: ) 119
 تمتة ال ية السابقة. 120
وهو كذكل يف الرصاعات الس ياس ية وال شك فا ن للك طرٍف مصاحله اليت يصطرع علهيا وللك طرٍف  121

 ي تناف س عليه ل جلها. أ مهيته اليت
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امجلاهري ا يل أ حد الرشيكني التنازع ابمليل ا يل أ حدهام؛ وأ ما رشطه يف التنازع الثاين فتوجيه 

ن اخلسارة حتمت أ ن نفرتض ختلف أ حد الرشطني أ و لكهيام والبد؛ لقد اخ   ل الرشاكء  ؛122وا 

نه مل ي  وا أ قطااًب عديدة، ك  مث تفكل  123فرتًة غري طويةل ل ومتزق هوي امجلهور بني امجليع، مث ا  بذ 

 من التعليل يف املطلب التايل.   ر، ووراء هذا ال خري متأ ملل ويشءٌ يف توجهيهم هجد يذك  

 امجلهور حٌق أ م نزعة  استبداد؟توجيه 

مة ا ن احلظر واال ابحة هنا سيناقشان وفق قواعد ادلميقراطية النظيفة، أ و ادلميقر  اطية املْطع 

وا أ ن يهنجوا أ و شاءت هلم حظوظهم من التارخي؛ فأ ما ادلميقراطية فا ن ابال سالم، كام شاء

س يادًة مطلقًة من لك اليت استبدت بدساتريها تشهد بس يادة الشعب احلال يف ادلول 

ن امتالك أ دوات ب احلامكة أ و الطاحمة ا يل احلمك عميكن أ ن يقيد النخ قيد، فليس يشءٌ 

اعة الرأ ي، وليس من ادلميقراطية هناكل أ ن يعترب تزييف الوعي التأ ثري والتوجيه وصن

كيف وهو يمت مبا تكفهل ادلميقراطية من وسائل وما  ،العب ابلعقول معاًل غري دميقراطيوالت

لهيا أ و حمرفني  124متنحه من حرايت. أ و مبدلني لو سلكوا ومل يكن احلاكم اجلدد مبس يئني ا 

 بدئهيا. نفس مساكل أ هلها وم  

                                                           
عيل اجملادل يف خسارة امجلهور هنا أ ن يراجع كيف أ خفقت حماولتان لالنقالب العسكري يف فزنويال عام  122

 .2016ويف تركيا عام  2002
راجع مظاهر الاخ ال يف أ حداث تبدأ  من جوةل اال عادة يف الانتخاابت الرئاس ية، وتنهتيي فعليًّا  123

ن اس متر الاخ ال أ  2012يعة يف حميط جامعة القاهرة أ ول ديسمرب مبظاهرات الرشعية والرش  وحد و الت، وا 

 ا يل ما قبل السقوط بأ ايم. اال ساليم قواًل وادعاءً 
ادلس تور حيمي "»ما ييل:  24/4/2014نرشت جريدة الرشوق املرصية عيل موقعها اخلاص بتارخي   124

هكذا أ علنت احملمكة العليا يف الوالايت املتحدة ال مريكية، يف «.. كذب الس ياس يني؛ ل نه تعبري عن عقيدهتم

ن احملمكة العليا أ لغت بذكل ال مريكية « نيويوركر»حمك اترخيي أ صدرته يوم الثالاثء املايض. وقالت جمةل  "ا 

عالانهتم اثناء  ذا مارسه رجال الس ياسة يف ا  قانواًن صدر يف والية أ وهايو اكن من شأ نه معاقبة الكذب ا 
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 "ضغط"من مالحمها حتت  جري هتذيهبا وتشذيهبا وطمس يشءٍ  عد  دميقراطيةوفق قواوأ ما 

ق هبا "، فا ن الاحتجاج ضغط"ن اكن هل م   قيوٍد رشعيٍة سوغها الاجهتاد لتحرمي من مبا أ حل 

غه نفس الاجهتاد أ مر جعيب! ْوق امجلهور ا يل تأ ييد نظام حمٍك رشعي سول واكن  س 

مة"ل" وقد سكل ا يل توجيه امجلاهري وجتنيهبم مغبة أ سوة،  -هللا عنهريض  -يف معر لمطع  

للتابعني من بعده أ ن  العصبية والتغرير وانقسام الوالء مسلاًك جعًبا، فقد أ ابح لنفسه وسنل 

، فاكن ما اكن -ريض هللا عنه -يفرض حظر سفٍر عيل كبار الصحابة، ال مر اذلي عكسه عامثن

عند من حيتجون بس نة الراشدين، ولو مل يصح مل وهو أ مر لو حص عن معر لاكن جحة 

ذن مل يتقدمه منع -خيرج عن أ ن يكون من تقييد املباح مبصلحة  -ابلرباءة ال صلية أ و اب 

لطوائف ممن ال ميكل معتربة يه جحز اجملمتع اال ساليم عن أ ن تتفرق لكمته وتتوزع عصبيته 

ذا جاورومه أ ن يتحزبوا هلم  بدينٍ  عهدٍ  حديثو لهيم وجيمتعوا حوهلم.أ نفسهم ا    125ويدعوا ا 

"، وقال يف معرض اترخي ال مم اال سالمية "حمارضاتتفي بتكل الس ياسة صاحبوقد اح 

ب عامثن: "اكنت روح معر ختفيف الرؤساء وذوي الرؤوس مقارنته بني حزم معر وحتب  

النابغة فال جيدون سبياًل ا يل نزاعٍ أ و رش"
ال 126 ، وليس ختفيف الرؤوس عند التأ مل ا 

توجهيًا للجامهري اخملوفة ا يل رأ ٍس واحٍد ال خيتلفون عليه وال يبغون به بداًل وال يرغبون عنه 

                                                                                                                                                                                     

ن أ ي حماوةل لتقييد أ و معاقبة س يايس ٍ بسبب كذبه هو  محالت ادلعاية". وقالت احملمكة يف حيثيات احلمك: "ا 

                                                س يون لعقود طويةل"."انهتاك دس توري لعقيدة مارسها الس يا

 http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042014&id=76dffe25-

a5f7-46b2-927d-b957900dacc6 
، ع   اض الطربي يف نقل رواايٍت عن معرأ ف 125 ل الرسل ي  يل  ِ

كر، مهنا قوهل: "ك ت ب  ا ْيٍب، ع ْن تفيد ما ذ  ع  ْن ش 

ن  يأ خ ي اك  ذلل  ان مل يأ خذمه اب  ثْم  ، ق اال: فلام ويل ع  ة  لْح  ط  ٍد و  مل ح  ْيٍف، ع ْن م  لبالد، ار، فانساحوا يف  معذمه ب ه  س  

ال مزية يف   لهيم من ل ْم ي ك ْن هل   طول و  نْي ا، ورأ مه الناس، انقطع ا  سْ فلام رأ وها ورأ وا ادل 
ِ
 يف   الم، فاكن مغموما اال

كل   ف ق ال وا: ميلكون فنكون ق ْد  لومه، وتقدموا يف  ذ  ل هْي م وأ م 
ِ
 تقدمنا يف  التقربرفنامه، و عالناس، وصاروا أ وزاعا ا

ن ْت يف  العام ْسالم، وأ ول فتنة اك 
ِ
كل   أ ول وهن دخل ع ىل  اال ل هْي م، فاكن ذ 

ِ
." وقد ة، ليس ا الوالانقطاع ا  ذ كل  

 (86-8/585ا. انظر "ضعيف اترخي الطربي" )قرر حمققا اترخيه ضعفه
(، وقد تناول املسأ ةل بيشٍء من التفصيل عبد 2/31حمارضات اترخي ال مم اال سالمية، حمد اخلرضي بك ) 126

 (.300:296الوهاب النجار يف "اخللفاء الراشدون"، ص: )



 معالم التفكير اإلسالمي في زمن الربيع
 

  
85 

 
  

ذا حواًل  ذا لمي عيل بقائه يف احلمك، أ ي أ نه يكون حراًما ا  ال ا  ، وهو معل ال يالم عليه حامك ا 

ال فال. اكن تقويًة ودمًعا ملن حرمت واليته ووجب عزهل  ل ي سبٍب اكن وا 

ر بعجز  ليكن "؛"لقد ضلوا عن ذلك أو عجزوا عنه ر ي  ه من مل حقًّا، لكنله ليس ي عذ  عذ 

ه، وأ سمل جاهاًل هجهل   جبههل، كيف وقد أ ودي رتيث يحمك الزمان أ ن ليس يف ، و بعاجٍز جعز 

  أ و يتجاوز.

  كم فيه بمابً ا لتحمطل  كُ بُ س علي غير أساٍس ثم تح  "ال؛ ما ضلوا وال عجزوا: أتؤسِّ  
 تشاء؟"

 ..أ وشكنا 

بنْ   أ ال أ هييييييا البييييياغي اليييييرباز  تقيييييرل

 

با!!  عييياف  املقشييي ل ك  ابمليييوت اذل   أ سييياق 

  

يتلو لكن  طويٍل  أ ن خنفف عيل القارئ وأ ن ننف  س عنه بني يدي مبحٍث وعرٍ أ وشكنا  

ليك مثااًل يكشف كل كيف جيب  ه أ ن يكون توجيقدر هللا غالب: بل جعزوا أ و ضل وا! وا 

ا امجلاهري يف قضيٍة ما لتقيس عليه سائر ما يشتبه عليك من أ مثةل تزمع أ نه جري فهي

 توجهيهم ملا ينبغي عيل الوجه اذلي ينبغي.

لزنمع أ ن جمهتدي عرٍص من العصور أ مجعوا عيل وجوب ا سقاط دوةٍل ما حاًمًك وحكومًة، 

اذلي هو معود كتفريغ اجلهاز اال داري ه مباحٍة من لك وجاجمتعوا عيل وس يةٍل  ولزنمع أ هنم

، ولزنمع أ ننا 127"فقر" لك دوةل واذلي من دونه ال يكون لدلوةل وجود عيل أ رض الواقع

ال تعرف الباكء عيل  امهريعهم وحصة مسلكهم وتريد توجيه جأ مام طائفٍة مؤمنٍة حبجيلة ا جام

 مفا املطلوب مهنا؟ ال جور،

                                                           
ٍن حيفظ كينونة 127 دارة يشمل لكل مكو   د ابجلهاز اال داري هنا معين أ وسع من املعين الاصطاليح لال  يقص 

يغه يقصد بتفر و ادلوةل وبقاءها بنس بٍة ما ولو اكن طبيبًا يف وحدٍة حصيٍة انئيٍة يتكفل بعالج مخسٍة أ و عرشة، 

قدمان من ين دون ثورة امجلهور وهتوره مبا الذلين حيوال -من العاملني واال داريني -ختليته عن قوته ووقوده

 خدمات مس مترة يريض هبا امجلهور عن احلكومة القامئة أ و تقنعه ابلسكوت عهنا ا يل حني.  
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ن من مكوانته يف بقاء ادلوةل ت تقيمي قدرة اجلهاز اال داري -1 يقًا قيميًا دق العام وأ ثر لك مكو  

 لتحديد نس بة التفريغ الالزمة لال سقاط.

بعض  أ مر عسري اختبار قوة الوس يةل قبل توجيه امجلهور ا يل التوسل هبا، وهو يف مثالنا-2

ذ عدد  فةملعر  -طريقٍة صاحلة عيل أ ي   -يتطلب ا جراء أ مٍر شبيه ابالس تفتاء العام اليشء ا 

 د بوجودقدرًة تتأ ي -أ و التخيل أ و الاس تقاةل أ و اال رضاب -القادرين عيل الاس تجابة للتفريغ

 يقوم هبم خالل أ قَص مدة تفريغ حممتةل. بديلٍ  مصدر دخلٍ 

نشودة نس بة امل املقارنة بني نتاجئ البندين ال ول والثاين لتحقيق التطابق أ و املفاضةل بني ال -3

عن  اكنت نتيجة املقارنة قصور الثانية عن ال ويل وجب اال عراض والنس بة املتوقعة، فا ن

ن ارتفعت النس بة املتوقعة عن الالزمة جاز البدء يف الت ال مر مجةلً  وجيه من أ ساسه، وا 

 بوسائهل.

م ضبط معلية التوجيه ابلضوابط اليت س بق تقييدها يف قيادة حركة امجلاهري بشلك عا-4

 وأ مهها:

ايب ابالنفعاالت العاطفية والاس تجاابت اللحظية وتقيمي الانفعال اال جيعدم الاغرتار -أ  

 احلقيقي تقيميًا دوراًي لتحديد املوقف من الاس مترار أ و الرتاجع لك حني.

لصواب نقل حقائق سري التفريغ وأ اثره الناش ئة ا يل امجلاهري نقاًل يفي بتوجهيها حنو ا-ب

جيااًب حسب ما تبرصه من نتاجئ ذات ه سل ملشاركة يف التوجيه اب ويسمح لها ًبا أ و ا 

 وحاصالت.

تنبؤ يفي ابل  تقيمي اجلهود احملمتةل واملبذوةل لعكس معلية التوجيه من أ عداء الفكرة تقيميًا-ج

   ابلنتاجئ قبل مالبس هتا. 

 جناح يفحتديد وسائل التوجيه الالزمة واملتاحة قبل اخلوض فيه وقمية لك وس يةٍل وأ ثرها -5

ة عيل حتقيق أ قَص اس تفادٍة ممكنٍة من وسائلها. العمل وقدرة  الطوائف املوهج  
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يس تطيع  مبا ل لهامخسة بنود تش به القوانني حتتاج من املنازع يف املسأ ةل أ ن ميثلقد وضعنا 

دراك املعين احلقيقي للت يل ا  وجيه من صور ميكن ختيلها داخل املثال املرضوب لتفيض به ا 

         املرحةل حمل البحث أ و غيابه.واذلي جنادل اليوم يف حضوره يف

 

 

 

 

 

۞   ۞   ۞ 
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 املبحث اخلامس

ناكر الواقع ناكر اذلات أ م ا   128؟ا 

ا ا ن اجلدال يف ال خالق أ مر عسري، كيف ولو اختذها اجملادل ردًءا، واصطنع مهنا درعً 

صد وحصة جفعلها عامًدا للسلوك وأ ساًسا للمذهب والتوجه، وأ قاهما جحًة لسالمة الق ومتأكً،

نا نقدم الترصف، وعزف بتسلميه هبا عن أ ن ينازع نفسه فامي أ يت ا ن اكن شينًا أ م مكرمة؛ لك 

ليه  ئبط   يئًا من وقعه، ون  به ش ، وخنفف بني يدي اجلدل قراباًن من اجلدل، نتوسل به ا 

كرثة وده و فنسأ هل أ تقبل أ ن حيتج املفلس ال فالسه واس تجدائه وتسوهل جب   عاجاًل عن دفعه،

ذا ما اس تودل قبيحةً أ م تقبل أ ن  ه،تصدق ئه أ ن أ و مشطاء أ و ذات فاجٍل حبيا حيتج العزب ا 

بعض ًبا فرأ ي ما مل يتوقع؟ أ و  تقبل أ ن يقري الرجل ضيفه ب يرجع عهنا بعدما أ اتها خاط 

هل يف الرحيل بعض أ بنائه ذكري ومتاعًا؟ أ منسائه ا حسااًن واصطناعًا، وحي ت ن يامتو أ  تقبل  م  

م وأ بواهب ينامونو  ،ويهتارشون يف الطرقات اكمحلر بشاشًة وتفكهًا ،شيهتم تواضًعاالناس يف م  

 جوار؟ مفتحة ثقًة وحسن  

دوا، عق  و ي  لوا فيه أ  كٍل لن حي  ذوا مركًبا ا يل م  ا ن جحة هذا املبحث أ ن بعض ادلعاة قد اخت   

وا ولن ي  ولن ي   ناكر اذلات أ ن يراتبواعط   لهيم حسنيف الراكبني، وأ يب ع ستشاروا، مفنعهم ا 

ل أ و لني، واس تقامت هلم بذكل جحة ال عانة الراكب واملتوس   عيل املتوس    الظن أ ن يشرتطوا

ن جحته أ يًضا أ ن احلامك اجلديد قد أ تيح هل أ ن هيذ    ا من ب شيئً السكوت عنه ا يل حني؛ وا 

ناكر اذلات مبرصع ض عليه أ ن يعان بقوةٍ ر  شوكة اال عالم الفاسد فأ يب، وع    اثلث فأ غراه ا 

                                                           
ال أ ن يقميه" 128 ليه حدٌّ ا  ذا انهتيي ا  مام ا  نه ال ينبغي لال  (، 4/181السلسةل الصحيحة ) -جاء يف احلديث: "ا 

ناكر للواقع املفا ن العفو عنه بعد أ ن تبني -1638برمق:  قامته حق ال مة يف ردع اجملرمني ا  وجب هل أ و  يف ا 

 غفةل عن حيثيات وجوبه من أ ساسه.
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   129، وأ ينل هل به!الراشدين 

 ثالث جحج وثالث حوادث: 

 ها عن ذكلا صدور  في ش ناعهت  ال خت  ذكل النصف ال خر من الربيع ابختياراٍت وي لقد ط  

ئيعصمنا أ ث قد، و اخللق احلسن ا لثالث اليوم، وس نعر ض هن ابجلدال فيه أ ن ن عريل  ره الس ل

ناكر ا  جحٍج يف ثالث حوادث قلل أ ن يكون لها نظري يف اترخي املسلمني، نفذ فهيا مجيًعا 

 اذلات، فصنع مهنا مسًطا بدا للناس من ل ٍل وبدا لنا من خبال!

قامة اجلربية فانهتت  وأ ما الثانية ،أ ما احلادثة ال ويل فانهتت بعزل رئيٍس ووضعه رهن اال 

، قتهلوأ ما الثالثة فانهتت حبصار دار أ حد اخللفاء و  ،عامصة ملكهبعزل سلطاٍن وطرده من 

الت طأ ن ما تبعها مجيًعا من فساٍد ونكباٍت  -مط من جعبفوق ما يغري به الس    -والعجيب

جامع أ هل الكفر واال  ما  ال مة لكها أ ضعاف    قاطبًة! سالمتعفف عنه املنكرون ذلواهتم فهيا اب 

ن أ حًدا ال ميكن أ ن ينكر ما خللفه سقوط جنيب، أ و عزل عبد امحليد الثاين، أ و م  قتل ا 

ها ة متبع  لكن أ حًدا مل يتوقع أ ن سوء النظر يف احلوادث الثالث؛  -ريض هللا عنه -عامثن بن عفان

 حبادثٍة رابعة يتلوها من الفساد والنكبات ما تال أ خواهتا أ و يزيد.

استبداد التواضع  لكنل  ،شك اكلتواضع بلية كبرية وال كرميٍ  النفس من خلقٍ ا ن خواء 

ال  أ كربنفس استبداًدا ينس هيا حملها من الوجود وموقعها من التارخي بالء ابل  مل يدرك قدره ا 

                                                           
أ ما أ مر ادلعاة مفن شواهده املشهورة أ مور تبلغ درجة الهزل كوضع صورمه عيل الفتات ادلعاية دون  129

ناكر ادلفع ولو "رأ يمت ديم عيل بالط -انظر ملحق كواشف البحث -علمهم  القرص"، وحادثة رفض وأ ما ا 

عرض بعض القضاة اس تدعاء  "حسرة فرعون" من اال عالميني وحماسبهتم، فأ مران وقفت  علهيام هناكل 

ف القارئ اليوم مبصادرهام فمل أ وفلق؛ وعيل لك ٍ ففي شهادة يوسف ندا عيل رف م ض اقرتاهحواجهتدت  أ ن أ سع 

مداد القرص بأ ي قوة ما يكفي، ويه يف ادلقيقة العا  رشة من حواره عيل الرابط:  ا 

https://www.youtube.com/watch?v=v7xEPxip5JI&t=598s   

https://www.youtube.com/watch?v=v7xEPxip5JI&t=598s
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أ فاق لقد  .عت لفعلته رؤوس املسلمنيط  فق  امرٌؤ أ ابح لنفسه أ ن يطأ طئ رأ سه تواضًعا 

عليه حينئٍذ أ ن يقول: "أ ان  فأ برص موضع قدمه فمل يشقل عيل وقع ذكل اللواء جنيب 

 .130وادلميقراطية انهتينا يف حلظٍة واحدة"

ه قبل موته فكفاان مؤ  نة الترثيب؛ تفصيل ذكل أ ن الرصاع قد ولقد عاد ا يل الرجل رشد 

فقد أ اثرت مظاهرات الثامن  ،أ فيض بطرفيه ا يل نقطة أ قرب ا يل احلسم من لك نقطة

ذوي احلفائظ من ضباط اجليش،  ال جر حفائظ  مدفوعة   1953والعرشين من مارس 

أ محد شويق قائد فاجمتع يف بيت جنيب طوائف من مجيع الوحدات، واكن عيل رأ سهم 

هناء اجلوةل لصاحل  ابعتقال جملس قيادة الثورةلكهم ينتظرون أ مر الرئيس  حامية القاهرة، وا 

، ولندع هل تمتة احلديث: "وعندما انهتت املناقشة مع العدل واحلق؛ لكن جنيب مل يفعل

ما الاس تقاةل، وأ محد هللا  ما اس تخدام القوة العسكرية وا  امجليع أ يقنت أ نين أ مام أ حد أ مرين ا 

أ نين اخرتت الاس تقاةل فقد جنبت البالد الانقسام لكن يف نفس الوقت بعد مرور ثالثني 

 شعاررصاع ومل أ نسحب منه حتت أ ي ين أ خطأ ت فلو كنت قد واصلت النس نة أ عرتف أ  

ما وقعت مرص يف املصيدة العسكرية ولاكنت قد جتنبت دفع براق أ و عاطفي أ و أ خاليق 

 .131ومن دماء أ بناهئا يف داخل السجون واملعتقالت." المثن الباهظ اذلي دفعته من حريهتا

ل قبل  يف اس تانبول حوادث مشاهبة يف  ا ركت فهي، ح  1909 الثالث عرش من أ بريلوافت ع 

ن أ ل مب ذكل ا يل املمكور به نس  ليسفكوا ادلماء ابمس حامية الرشيعة ولي   عصاابت مشاهبة

 مدعوًما "سالنيك"املتحرك من  -جيش احلركة -عامثن، حيت جيد اجليش الثالث العامثين

 حيقنالسلطان و  نجدبشذاذ ال فاق من لك حانٍق وموتور جحًة دلخول اس تانبول لي  

                                                           
 (266كنت رئيًسا ملرص"، ص: )مذكرات حمد جنيب: "130
 (262-63السابق، ص: ) 131
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 اكن هلم رأ ي أ خر. " زيدل  "لكن قادة اجليش ال ول حول قرص  132اء!ادلم 

يصدر اكد للرجل فعرضوا عليه أ ن يفتحوا خمازن السالح للجند وأ ن لقد أ دركوا حقيقة ما ي  

الرابض يف العامصة ليشتت تكل الرشاذم اليت اختلطت دايانهتا  أ وامره للجيش ال ول

ومرجت عهودها، لكن عبد امحليد فاجأ مه مجيًعا فقال: "ال جيب ل جل خشٍص واحد أ ن 

أ خذ القسم من قادة اجليش وعيل رأ سهم ، مث أ يت بعجيبة أ خري ف133يذهب أ لف خشص"

من عسكره؛ وعيل  السالح ، وأ مر جبمع134ضد جيش احلركة انظم ابشا أ ال يطلقوا النار

ن يف مذكراته جحته ملا فعل غري أ بٍه مبا نكتب العكس من جنيب مل خيجل الرجل أ ن يدو   

 135اليوم عنه: "مل أ رغب يف أ ن أ ريق دماء جنودي، كنت أ ري أ ن ال مة مل تعد تثق يب"

وتكل جحة جعيبة احتج جنيب يف مثل موقفه ملثل قراره بنقيضها، ورأ ي أ ن ال حاجة 

 للسالح ما دام الشعب معه!

كون، وملاذا ال لقد تصوراه رصاعًا خشصيًّا أ ريد منه التخلص من رجلني فهان علهيام أ ن ي 

يل أ بعد حدهيون وقد أ نكروا ذ ئل أ ن خيلفا وراءهام دال . مث مل يفت الرجلنيواهتم ا 

شارات ميكن للبحث اليوم أ ن يقف هبا عيل  تكل القرارات يف  ي سوغاذل معامل التفكريوا 

" أ ظهر هبا الرجالن مًعا مك اكن العزل ا شارة"ي للقارئ ولعلها ليست ال خرية أ ن هتد   ،حيهنا

                                                           
طط  458)انظر "ادلوةل العامثنية اجملهوةل"، ص 132 (. اكنت فلسفة احلوادث املفتعةل واحدًة يف البدلين: فكام خ 

ط حتاديني يزمعون أ هنم أ نصار الرشيعة عاثوا يف اس تانبول حرقًا وقتاًل، خ  ط ال غراق ال غراق عبد امحليد اب 

طية جنيب مبظاهرات منتفعني من هيئات النقل يزمعون أ هنم أ نصار الثورة واجليش ضد ال حزاب وادلميقرا

 عاثوا يف القاهرة فساًدا ال رغام جنيب عيل تأ جيل لك مظاهر ادلميقراطية. 
 (234وادلي السلطان عبد امحليد"، عائشة أ وغيل، ص: )مذكرات: "133
 (3/182(، وموسوعة يلامز أ وزوتوان )460ادلوةل العامثنية اجملهوةل، ص: ) 134
 (194مذكرات السلطان عبد امحليد، ص: ) 135
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ال دليل أ خر عيل أ ن 136أ مًرا يسرًيا يف جانب ما تعرضا هل من همانٍة بعد العزل ؛ وهل ذكل ا 

اس تحواذ اذلات عيل العقل قد أ ودي هبام حيت صارت اال هانة الشخصية أ مرل يف معق 

  حلقهيام من نكبة ال مة مجيًعا يف اال طاحة هبام؟

والعزوف عن  س ياس تهفلس نا حنتج لال عراض عن  -ريض هللا عنه -وأ ما صاحب ادلماء الزكية

ايه من زمرة العباقرة خراج العقاد ا  وما  "يوم ادلار"ولكن طول النظر يف ، 137مذهبه اب 

تدع منفًذا  ال وأ اثرٍ  وما حص فيه من رواايٍت اترخييةٍ  ،تنئب عنه مرفوعةٍ  مه من نصوٍص قدل ت  

 ضاقت به الس بل خمذواًل  يفةً أ و خل  ،من حمق ٍ  دري فهيا مبطلٌ ال ي   فتنةً  أ ن مثت للتومه

أ ن نقطع أ نه  نامحل  138اجملهتدينكشفت عوار الترشيع وجعز أ و انزةًل وتقطعت ال س باب، 

 كام ابتيلابتيل فيه عامثن  ،العقل والترشيع مضيه عيل خالف سننأ راد هللا أ ن ي   أ مرٌ 

فضاءٌ أ ريد به ملا هل عيل التسلمي ومح   ،ابذلحب اخلليل يكون ورؤاي  برس ٍ   ملسو هيلع هللا ىلصسابق من النيب ا 

لنا مبا  جازبباطنه، و  ؛ وعليه فقد قامت لنا بظاهر ال مر جحة اكليت قامت لعامثن139متأ خرة

                                                           
الرابع عرش لكه من مذكرات حمد جنيب وكيف اكن لك ما يرجوه يوم عزهل أ ن  ميكنك مراجعة الفصل 136

يل عبد (؛  وميكنك تأ مل احلال املس تحوذ ع349يعاملوه كام عاملوا املكل فاروق. "كنت رئيًسا ملرص" ص: )

 حييردد: "هل من الصواب أ ن نض أ  قرص عن طعاٍم ل والده وهو ال يفتامحليد يوم الانقالب وهو يفتش ال

 (.   38-237بأ لف خشٍص يف سبيل خشٍص واحد؟". "وادلي السلطان.."، ص: )
 (168"عامثن ذو النورين" للعقاد، ص: ) 137
 أ ي أ ن لك ذكل مل يكن. 138
الصحابة وأ بناهئم لنجدة عامثن حيت حيك اجامتع س بعامئة مهنم يف داره لدلفع  سارعحصت الرواايت بت  139

 عبد هللا انظر الرواية املس ندة ا يل ابن سريين يف "فتنة مقتل عامثن" حملمد -عنه، وعرض عليه أ كرث من ذكل

ابن معر سالحه:  ارتداء( و 18-316( ورواايت عرض الزبري واحلسن حاميته: ص)357الغبان، ص:)

ماكن الظفر: ص)370( ورد عامثن ل يب هريرة: ص)351ص) ( من نفس 398( وجمادةل ابن الزبري هل يف ا 

ال دمه؛ ومل خترج -عيل أ سوء تقدير -ومل يبلغ احملارصون هل ثالثة أ الف -الكتاب  اجليوش  فأ يب أ ن يريق ا 

رصاره عيل موقفه، فمل ختتلف الصورة هنا د جنيب عهنا عن - ظاهرهايف -لنجدته عن بريٍد منه بل عن هجٍل اب 

 وعبد امحليد.
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أ عقبه من عواقب أ ن نسلكه ذكل السمط القبيح مع ما يش هبه يف اترخي البغي وسوء 

  ترصف الوالة يف امللامت.

براهمي -ريض هللا عنه -لقد ارتفع اال مث عن عامثن   ذحبأ ن ي لو قدر هل -عليه السالم -كام ارتفع عن ا 

اقت وكام ارتفع عن اخلرض حني خرق السفينة وقتل الغالم، ومل يرتفع عن أ قواٍم ض ،ودله

سالمه لنفسه جحة لسلوك مسلكه  ناكر عامثن ذلاته وا  مائه، واال راقة عيل دأ فهاهمم فرأ وا ا 

أ ويلهم ت! فقد اكن صربه عيل القتل مأ ثرة عيل اكفة وجوه ةمك أ لهت مأ ثرة عن معرل وايهلل! 

ختياره ابس ياسٍة تفيض ابحلامك ا يل مثل ذكل وتورث املسلمني تقيمي عن  هبالوا فغفدلوافعه 

 ما أ ورثهتم حينئذ.فهيا 

 حمك الاشتياك وادلفع واملغالبة: 

يه  واحدةٍ  ش يف أ كرث مظاهنا من هجةٍ وتغلًبا تناق   ا ن منازعة احلاكم ل خذ ما يف أ يدهيم عنوةً 

ا ن اكن ما يأ تون  -عيل اختالف توصيفهم -هجة احملاربني أ و اخلارجني أ و الباغني أ و الصائلني

ال لبيان مرشوعيته أ ن يعر   وقلل  ،واجبًا أ م مباًحا أ م حمظوًرا ض حلمك دفع اال مام عن نفسه ا 

؛ وعليه فليس املراد هنا اس تجالب تقريراٍت قدمية يف معامةل أ هل وحدوده ليس أ كرث

حمك انتصار احلامك  ا ينتقل هبمه ولكن املراد هو الكشف عن الضوابط اليتغي وغريالب

؛ ويه يف غري غفةٍل عن واقع املسلمني اليوم لنفسه من اال ابحة ا يل الندب ا يل الوجوب

                                                                                                                                                                                     

مام عدٍل وبغاة م انظر ق   -ومل خيتلط احلق والباطل عيل أ كرث الصحب الكرمي، بل رأ وهام كام نراهام اليوم: ا  س 

ناكره عليه، السابق: ص) ل   القتال، أ مام عامثن ذاته، وعدم ا  امثن أ ن علكنه أ عفي  -(396ابن الزبري عيل ح 

ك ام مل تتناوشه ال قالم أ نه اكن مقيًدا بوصيٍة نبويٍة خاصٍة ال ح   وي ذلزل تتجيل تمك لها لكن للقدير فهيا ح 

راجع الرواايت املرفوعة يف ذكل من نفس املصدر،  -البصائر منذ مقتل عامثن وحيت يوم الناس هذا

م حذيفة أ هنم س يقتلونه: ص)382:375(، وخترجي خرب الرؤاي يف ص )261:248ص) ( من 393(، وقس 

 ين   نفسه مبرصعه ا يل يوم ادلين. ذلكل مل يكن حلامٍك أ ن مي -نفس املصدر
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ضوابط فاعةل يف احلوادث الثالثة بل ال ربعة لكنا س نرضب املثل يف لك ضابط هممل 

 هبا رمًحا فراًرا من اال طاةل. بأ لصق احلوادث به نس ًبا وأ قر 

 أ واًل: معرفة غاية املنازعة:

اكن ظاهر قضية عامثن يقيض أ هنم ال يريدون غريه وأ ن ال نية الستباحة املدينة أ و الانفراد 

مامة واكن عامثن يف حماجته للصحابة يقول هنم ال يريدون غريي :اب  ذعان  140دعومه ا  واكن ا 

قراًرا عنه جحةً  أ كرثمه وانرصافه مفاداة  بسالمة ترصفه وجواز استسالمه العتبار ذكل ا 

 .ا منه عن أ ن يتقاتل الناس عليهلل مة وتورعً 

مل حيفلوا ملزامع اخلليفة يف الغاية من الزناع وال ال قرار طوائف أ خر من الصحابة  لكن 

ا عن أ ن يروهنا معركة يراد مهنا النيل من اس تقرار اخلالفة واخلروج هباملقرين بل اكنوا 

واكن الهنيي املتقدم ا يل عامثن أ ال خيلع مقيصه  ؛141تكون شوري ا يل أ ن تصري غلبة وجربية

رينا بصحة رأ ي ال  قاضيً  ال فلو اكن عامثن وحده هو الغاية فمل  ،يف الغاية من الزناع خ  وا 

ليه أ ال خيلع اخلالفة   وك ن خلعها أ عظم من أ ن يقتل ل جلها!وقع التشديد النبوي ا 

كان خلعها أعظم من أن يقتل ألجلها، وتلك علة النهي عن االنخالع  "نعم،  
طني والضالني يف فتنته من املتقدمني عامثن نفسه أ ولئك اخملل   لقد أ جاب  وحكمته مًعا"؛

عدًوا مجيًعا أ بًدا، وال تقسمون  نواملتأ خرين فقال لقاتليه يوًما: "وهللا لنئ قتلمتوين ال تقاتلو

 ، وكيف يكون رد ال مر شوري عند العجز عن142"ون مجيًعا أ بًداصل  وال ت  فيئًا مجيًعا أ بًدا، 

                                                           
اكن هذا ملخص ما يفهم من احتجاجه عيل الراغبني يف ادلفاع عنه وقد ورد بنصه يف رواية ضعفها  140

 (54-453صاحب"فتنة مقتل عامثن"، ص: )
يقاف كرة الثلج". 141  حصت يف ذكل رواايت عديدة يأ يت التعرض لبعضها يف مبحث "وجوب ا 
هنا بشاهدها يف " 142  (322فتنة مقتل عامثن"، ص: )حس ل
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 143أ رض وأ جرم من معل حتتلب به العرب دًما ا يل يوم القيامة؟ادلفع أ و اعتقاد حرمته  

ه أ و أ ن صل الناس فيه وليس ل ن قتهل سيهنيي الزناع احلالقد أ ريد به أ ن خيتار القتل ليبتيل  

 س بق فاميواكنت غاية الزناع احلقيقية حاًمًك  ين؛فضاًل عن أ ن يكون أ هون رشل  الغاية منه

ليه من هنيي عن ادلفع  ن تعقيٍب ميف ابطن ال مر، وحاًمًك فامي يتلوه اليوم  -حلمكة احلكمي -ا 

منه  بني يدي حتديد املوقف السلمي؛ واكن نزاعهم يف غاية الزناع يف ظاهرها عيل القضية

 .ذكل الضابط وتقييدهجحة لنا لكشف 

 ع:: معرفة حقيقة املناز  اثنًيا

لقد حفل اترخي العامثنيني بعد سلامين القانوين بزناعات داخلية يس تقوي فهيا أ هل البيت 

الواحد عيل بعضهم  ابملفتني حينا وابال نكشارية حينا فيؤول املكل ا يل أ خر أ شد عدال أ و 

من خارهجم يسعي لتقويض ادلوةل  عٍ مناز  وأ حق به أ و أ حط عنه لكنه ال يؤول ا يل فسوقا 

 144من أ ساسها.

نة أ ل ف، وأ هنا س    عبد امحليد، بل تومهت ال مة يف حينه، أ ن الزناع عامثين رص  هكذا تومهل 

 عامثن يقضون هبا وتقيض علهيم، لكن املأ الت أ بدت شيئًا أ خر، وابن لنا بذكل ضابط

مة نكبة  1909ي حقه يف نكبة جديد لو أ عط    1924.145يف أ خري ملا اكن لل 

                                                           
قول أ يب مويس ال شعري:  -وحس نه -(" عن "التارخي الكبري" للبخاري304نقل يف "السابق، ص: ) 143

ن قتل هذا  لو اكن هدي الحتلبت به العرب لبنًا، ولكنه ضالل فاحتلبوا دًما". -يعين عامثن -"ا 
ا مشلته من عزٍل وقتٍل واستبداٍل يف" دور راجع مثاًل نتاجئ مترد اجلنود اال نكشارية عيل سالطيهنم وم144

 ( وما تالها.282اال نكشارية يف ا ضعاف ادلوةل العامثنية" ل ماين الغازي، ص: )
نا من خطأ  حساابت عبد امحليد أ ن أ عداءه أ رصوا عيل الرتوجي للزناع بوصفه نزاعًا داخلًيا حيت ال حسب   145

جوريج ان "الانقالب العامثين" مكحمد رويح اخلادلي و ي س تف ز املسلمون بل عنون بعضهم تأ ليفه عنه بعنو 

ن أ شد ما مزيدان، ورواية ال خري نرشهتا دار الهالل، ورساةل ال ول نرشهتا جمةل املنار يف حينه، والكهام 

 تناول احلادثة هجاًل ومكًرا عيل السواء.
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 :اثلثًا: معرفة مغبة السقوط أ و الاستسالم

يل م حاهلم علقد أ مهل جنيب أ ن يفرض وقوع ادلوةل بني يدي أ ولئك املنازعني اذلين أ هب  

اقف بوقوفه معهم يف مو من مذكراته قبل السقوط  امفصول وشهدت م عليه، كثريين ومل يهب  

 يف احلجة عليه، لكنه اكن أ كرث تفاؤاًل بعلمه هبم  تومشاهد اكشفة ال حتمتل وهجني، فقام

 حلظٍة جيب عيل املرء فهيا أ ن يكون أ كرث تشاؤًما، وظن خروجه من الرصاع مفضًيا ا يل

 فاكن من تراخيه ما يس تفز احللمي، واكن من ،وب"عرق"مواعيد اس تقراٍر هيئي لتحقيق 

العقل  يفاكنت أ موًرا واجبة  -يف حقه -أ ن الاشتياك وادلفع واملغالبةنتاجئ عزهل ما يشهد 

   والرشع مًعا.

 :معرفة ا ماكنية التدراك رابًعا:

ذا أ مكن بلوغ اليقني فيه  عها، وحتققت القدرة عليه ارتفعت لكفة املواهجة مجي وهو أ مر ا 

قليب ت وصار الاستسالم للكيد واملكر خدعًة يس تدرج هبا املاكرون ملواهجٍة مؤجةل، وميكن 

 النظر فيه مبراجعة حديث "الانسحاب اخملطط" من املبحث الثالث من فصلنا. 

 اجهتادات احلامكني:من ال مة  موقف 

أ فراد  ريح اال سالم قد دارت أ ربع مرات حلساابٍت خاطئٍة ل ربعة مل يعقد املبحث ليقرر أ ن

منا دارت رحاه وانتقل ابل مة من طوٍر ا يل طوٍر بفكرٍة أ فضت ا يل  لمك تمن املسلمني، وا 

 احلساابت ابء هبا والة اس تحس نوها ورعية أ ذعنوا ذلكل وأ قروه.

هيم اخلضوع لها ماداموا أ ن الاجهتادات اخلاطئة ال تلزم ال مة وال يتوجب عل ذكل بيان

؛ وتكل مسأ ةل جتر من اللوازم واملهامت يف التقليد واالتباع وعالئقهام ما خيرج يرون خطأ ها

ه وعليه فقد نكتفي مبا علق به ال لباين عيل مترد أ س يد بن  -وقد أ وشك -املبحث عن حد  
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قة وتوابعها فقال تطال جناية الرس  يف خالفته يف مسأ ةلٍ  -ريض هللا عهنام -حضري عيل معاوية

 مس تنبًطا:

ذا ظهر هل أ نه  "... وال خرى: أ ن القايض ال جيب عليه يف القضاء أ ن يتبىن رأ ى اخلليفة ا 

خمالف للس نة، أ ال ترى ا ىل أ س يد بن حضري كيف امتنع عن احلمك مبا أ مر به معاوية وقال: 

من ال حزاب  " ال أ قيض ما وليت مبا قال معاوية ". ففيه رد رصحي عىل من يذهب اليوم

اال سالمية ا ىل وجوب طاعة اخلليفة الصاحل فامي تبناه من أ حاكم ولو خالف النص يف وهجة 

نظر املأ مور وزمعهم أ ن العمل جرى عىل ذكل من املسلمني ال ولني وهو زمع ابطل ال 

ثباته،كيف وهو منقوض بعرشات النصوص  هذا واحد مهنا، ومهنا خمالفة سبيل هلم ا ىل ا 

يف متعة احلج لعامثن بن عفان يف خالفته، فمل يطعه، بل خالفه خمالفة  -هللا عنهريض -عيل

( عن سعيد بن املسيب قال: " اجمتع عيل وعامثن 46/  4) حصيح مسمل"" رصحية كام يف

: ما تريد ا ىل  ريض هللا عهنام بعسفان، فاكن عامثن يهنيى عن املتعة أ و العمرة، فقال عيل 

هنيى عنه؟ ! فقال عامثن: دعنا منك! فقال: ا ين ال أ س تطيع أ ن ت  ملسو هيلع هللا ىلصأ مر فعهل رسول هللا 

أ دعك. فلام أ ن رأ ى عيل  ذكل أ هلل هبام مجيعا".
146 

ناكر التقنني ميكن مراجعته، ناكر  147وللش يخ بكر أ يب زيد حبث طويل يف ا  وليس لال 

لزام القادرين عيل  ال ل ن احلامك هنا وهناكل يسمح لنفسه اب  مسكل عنده أ و عند سابقه ا 

، وليس زمع الاجهتاد والنظر ومعرفة احلق ابتباع اجهتاده هو ولو اكنوا يعتقدون خطأ ه

ال زمًعا خبلو ال مة مجةًل يف احلوادث املقصودة من خنٍب   خروج مسأ لتنا عن هذا احلد ا 

ليه وتنبيه احلامك الحنرافه عن  رةٍ قاد دراك الصواب وتوجيه العامة ا  عيل النظر والاجهتاد وا 

 القصد.

                                                           
 (2/164الصحيحة ) 146
 1416اةل طبعة أ ويل عام هو البحث ال ول من "فقه النوازل"، طبعته مؤسسة الرس 147
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ال ما يعتقد املرء يف حلظٍة 148"ل حٍد يف معصية هللا"ال طاعة ويف احلديث:  وهل املعصية ا 

أ هنا معصية؟ وهل التلبس هبا مع اعتقاد حرمهتا أ و السكوت عهنا مع  -دلليٍل يتبعه -ما

زالهتا أ و ادلعالقد ال أ دةلرة عيل ا  لهيا وتأ ييد فاعلها ا     ل نتاجئها؟ عيل وجوب حتم   وة ا 

 

  

 

 

 

 

 

۞   ۞   ۞ 
 

 

 

 

 

                                                           
 179( برمق: 1/348السلسةل الصحيحة )148
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 املبحث ال ول

 دخول معركٍة خارسة حمك  

ماذا لو مهل قائد جيٍش من جيوش املسلمني أ ن يقذف به ا يل حرٍب دون حساٍب سابٍق 

أ يبوء  مفاذا ا ن خرس املعركة، أ جيوز هل خوضها؟ ،قواته وقوات عدوهوموازنٍة منضبطٍة بني 

مث القتل والتنكيل؟ال   اؤه بقا  زم، أ جيوز وماذا ا ن عقد املوازنة فأ خطأ ، فه  عداء وحدمه اب 

ن ادل  قائًدا وتركه للتجريب؟ ن اكنت ا  بنتاجئها؟ وماذا  عركة عيل عملٍ عي دخول املمفاذا ا 

مبا تثريه احملارق وأ نباء اجلثث يف الفطر جحته ذلاك سعيه لكسب تعاطف الشعوب 

  السلمية؟

هنا اس تفهامات ا يل أ قواٍم ال حيمتلون ترب  ال ايم  ئة عبد النارص من توريط البالد يف حربا 

غالقه للمضايق ساعهتا ا ال رضاًب من اجلنون،  الست ونصف جيشه خارهجا، وال يرون ا 

ال اس تخفافًا ابل رواح أ و خيانًة، وال  وال يرون قرار الانسحاب مهنا دون ختطيط حممك ا 

ليه من مصائب رمغ رفض رئيس أ راكنه ذكل  يعتربون تطوير السادات للهجوم وما أ فيض ا 

  مثااًل أ خر للطيش أ و سوء القصد؛ لكهنم ال حيمتلون ..!ا ال

 حساابت املعارك يف الرشيعة:

دوه يستبد به أ ولو الشومل يكن ترشيع اجلهاد حلفظ العقل اال نساين أ ن  كة يف لك داٍر فيعب  

ن حدها أ بطلت ل النفقات اليت يتلكفها يف سبيل ذكل واليت ا ن خرجت عغف  ون لي  ملا يشاء

فناء ال نفس و  وحولته رضاًب من العبث اجلهاد مجةلً  ي سكل  به ا يل نقض يس تعجل به ا 

ولو بلغ يف القتال التلكيف ال ول بوجوب الثبوت العقيدة مسكٌل ال خيفي عيل لبيب؛ فاكن 

ا بتخفيٍف يبيح العدو عرشة أ ضعاف املسلمني لرتس يخ قدس ية اجلهاد يف العقول متبوعً 

ذا جتاوز العدو الضعف بواحدٍ النكوص   س يخ عصمة ادلماء وحرمة ال رواحلرت  والتخاذل ا 
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   149املسلمة.

وبذكل فتح النص سبياًل للفقهاء ليبدوا يف حساابت املعارك العسكرية رأ اًي وحيدوا لها 

ذا زاد: "مغين احملتاج" حدوًدا، مفن ذكل ما قرره صاحب الكفار عيل الضعف وريج  ت"ا 

ن ثبتنا اس ت   ن غلب عيل ظننا الهالك بال ناكيةٍ ب لنا الثبات، ح  الظفر بأ ن ظنناه ا   وا 

 "القوانني الفقهية"، ويف 150"﴾وال تلقوا بأ يديمك ا يل الهتلكة﴿ وجب علينا الفرار لقوهل تعايل:

ن علموا  :ي  ز  البن ج   ن عمل املسلمون أ هنم مقتولون فاالنرصاف أ ويل وا   ع ذكل أ هنم الم"وا 

  .151"ال خالف يف ذكل ]اجلويين[تأ ثري هلم يف ناكية العدو وجب الفرار وقال أ بو املعايل

ذا علموا ابلقرائن القوية أ ن الكفار غالبون هلم" :"الس يل اجلرار"ويف  مس تظهرون  ،وأ ما ا 

جملاهدين ويس ترصخوا أ هل يس تكرثوا من افعلهيم أ ن يتنكبوا عن قتاهلم ف  ،علهيم

ملا  جيش ال مراءبه  ، فأ رشد الشواكين بذكل ملا ينبغي أ ن يكون، وهو أ مر مهل 152اال سالم"

قداهمم رمغ خطأ  احلساابت ما "مؤتة"وقفوا عيل حقيقة ا ماكانت العدو يف  ، مث اكن من ا 

من هول الهالك اذلي اكد أ ن حييط هبم ما جعل اكن و  ،لكفهم الانسحاب أ خر ال مر

عادة الس يطرة عيل املعركة وجناح الانسحاب فتًحا من هللا. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  يعد ا 

 "وقد وقع الفرار يف أ ايم النبوة يف غري موطن، وعذرمه رسول هللا:"الس يل"يقول يف 

                                                           
ت ال... ال ن خفلف هللا ﴿( من سورة ال نفال: 65-66راجع ال يتني ) 149 اي أ هيا النيب  حر  ض  املؤمنني  عيل الق 

...  .﴾عْنمك 
عبيد السيالم (، وللعيز بين 195(، وال ية من سيورة البقيرة: )4/299مغين احملتاج، اخلطيب الرشبيين ) 150

ذا مل حتصل الناكية، وجب الاهنزام، ملا يف الثبوت مين فيوات النفيوس ميع  فاء شينص مطابق جاء فيه: "..فا 

رغام أ هل اال سالم، فقد صار الثبوت هاهنا مفسدًة حمضية لييس يف طهييا مصيلحة." قواعي د صدور الكفار وا 

 (.1/151ال حاكم )
 (    262ص: )القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية،  151
 (4/499الس يل اجلرار، الشواكين )  152
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ذكل، بل مسي رسول هللا رجوع خادل بن الوليد، واس تخراهجم  وا منحيث اكنوا قد خش   

 153من مالمحة املرشكني فتًحا، والقصة معروفة يف كتب السري واحلديث"

نه ال جحة ل حٍد يف ترصف ال مراء مبؤتة من هجة العقل فقد أ فضت املعركة ا يل ما  فضت أ  ا 

ليه من قتل أ مراهئا الثالثة وكفي اب  مر هدامهفذكل أ  وال جحة من هجة الرشع  ًما؛دلهر معل   ا 

ليه الاجهتاد، ومل يغلب عيل ظهنم فيه الهالك، ورجوا منه الناكية يف قوٍم اكفري ن قتلوا ا 

هنم مل ي  هللا ا يل أ هل ب   رسول   رسول    ملسو هيلع هللا ىلص يبمراء النةل عيل قتاٍل فهم أ  كرهوا املقات  رصي، مث ا 

بل  هني، وما اكنت ال مور جتري هكذاوحاشا لنيٍب أ ن يتخذ أ حصابه تروًسا يتقي هبم مكر 

  يف النوازل ونصوص الويح فامي عرف حمكه.يه الشوري 

جيمتع  "الريموك"ومل تكن مؤتة يتميًة يف اترخي املسلمني، بل اكن لها من شلكها أ زواج ففي 

 -عيل أ حسن التقديرات -م املقاتةلس عدد الروال مراء عيل جيوٍش ال يبلغ مجموعها مخ  

ا يل أ يب بكر ومعر خبرب املعسكرين قبل أ ن يغامروا بعرشين أ لًفا من املسلمني أ و فريسلون 

يزيد، فال جيابون بأ كرث من موعظٍة حس نٍة بني يدي مدد من تسعة أ الف يسري هبم خادل 

 154وال خائرين. نةً ب  ديق ج  بن الوليد، وال يرامه الص   

الفرات، وهل تتحول  رشق س الناطف""ق  وماذا أ غين عن املسلمني قطع اجلرس يف 

ال ا يل معركة أ شد خرسااًن، وهل عاقب  ذا أ كره الناس عيل الاس مترار فهيا ا  املعركة اخلارسة ا 

 155ين يومئٍذ أ م قال هلم: "أ ان فئتمك"؟معر الفار   

                                                           
 (500-4/501السابق) 153
 (9/549:547انظر "البداية والهناية" )154
ذكر فهيا ابن  13"قس الناطف" أ و "اجلرس" معركة دارت بني املسلمني والفرس رشق الفرات عام 155

ْرث ٍد الثلق ف ي   ْبد  اّلِلل  بْن  م  أ ى ع  ا ر  ب ْيدٍ االثري: "ف ل مل ا ل ق ي  أ ب و ع  ْ  }قائد املعركة{م  مه  ر  د  ا ي ْصن ع  النلاس  اب  م  ، و  ه  ل ف اؤ  خ  و 

وا! و   ْ أ ْو ت ْظف ر  مك  اؤ  ر  ات  ع ل ْيه  أ م  ا م  وت وا ع ىل  م  ، م  : اي  أ هي  ا النلاس  ق ال  ه  و  ع  رْس  ف ق ط  ىل  الْج 
ِ
رْش ك ون  ا از  الْم  ح 
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وأ سلموا البيت احلرام وخرجوا للجبال، وليس لقائل  انسحب القرش يونوقبل هذه وتكل 

أ ن يقول ما اكنوا يعتقدون وجوب حاميته فلو اكنوا كذكل لفضحهم الويح ولو اكنوا كذكل 

ا واكنوا قومً  ،فمل يعريمه القرأ ن بعد   ،وقد أ راد هدم البيت 156مل حياول بعضهم عرقةل أ برهة،

لكن كيف يعري  ،ن ذلكل وجه أ و جحة مقبوةل لو اكاكن  أ حراه أ ن يوخب ويعري  ، وما اكفرين

 157ا أ ثروا السالمة عيل خوض معركة خارسة.قومً 

ننا ال نبتدع املسائل ابتداءً  منا معلنا احملض جر   ا   وال نبتدع لها شواهد من التارخي، وا 

ثباهتا حتت عناوين  مغفةلٍ  تفاصيل   ع الرؤوس لكام عرض  وا  ت لها، وال زالت الزالت تصد  

ق جحًة لتأ جيل النظر فهيا!الرؤوس  وال زال أ خرون ال  تتخذ من ذكل "الصداع" املؤر  

حيسون بيشٍء من ذكل الصداع ياكحفون لك من عاتهبم عيل توريط أ نفسهم وتوريط 

ا ن املؤمن بلك خرٍي عيل لك حال، ا ن نفسه خترج من بني جنبيه وهو املسلمني حبديث: "

 !!158حيمد هللا"

 تفنيد ش هبة:

أفضي بقدر هللا إلي ما أفضي    ؟ إنما كان أمرًا بمعروفٍ وأي معركةٍ أي قتاٍل  "
تحت   "حاشية ابن عابدين"في  ، وإنا للفقهاء وإليهم: جاء  إليه من قت ٍل وتحريقٍ 

عنوان "إذا علم أنه يقت  ل يجوز له أن يق اتل بشرط أن ُينكي فيهم وإال ف ال، 
                                                                                                                                                                                     

ىل  
ِ
ني  ا ْسل م  ."الْم  رب   مي ْن ص  وا ف  ع  أ رْس  ، و  ْ ْن ل ْم ي ْصرب  ق  م  ات  ف غ ر  ىل  الْف ر 

ِ
ه ْم ا اث ب  ب ْعض  ، ف ت و  رْس    الْج 

 (87-2/286الاكمل)
 (1/342الاكمل البن ال ثري ) 156
ي السهمي يف "البداية والهناية" 157 بعر  اكن مع أ برهة يوهما س تون أ لف مقاتل كام يف بيت عبد هللا بن الزل

(3/153 :) 

 "س تون أ لًفا مل يئوبوا أ رضهم                 بل مل يعش بعد اال ايب سقميها"
 (1632(، برمق: )4/173السلسةل الصحيحة ) 158



 معالم التفكير اإلسالمي في زمن الربيع
 

  
104 

 
  

ينكي فيهم ف إنه ال يحل له  ه: "ف أما إذا علم أنه ال  بخالف األمر بالمعروف" قولُ 
من إعزاز الدين، بخالف نهي فسقة    مل عليهم، ألنه ال يحصل بحملته شيء  أن يح

إذا علم أنهم ال يمتنعون بل يقتلونه، ف إنه ال بأس باإلقدام،   المسلمين عن منكرٍ 
وإن رخص له السكوت ألن المسلمين يعتقدون ما يأمرهم به ف البد أن يكون  

 "حجرًا؟  ، فهل ألِقمت  159نهم، بخالف الكف ار"فعله مؤثرًا في باط

ال وس يةًل ا يل تكلالبيان يقيض عيل أ حصابه مبا يشاءا ن   ون: فمل يكن املطلب ال ول ا 

 املامحةل، وللخلوص مهنا مساكل:

ه يف اكن للمطلب الفائت أ ن يرص ف لتطلب حمك ا هالك فرٍد من املسلمني نفس  ال ول: 

لة، الفتاوي فهيا أ كرث من نعي ال موات،  ٍة،سبيل ناكيٍة متومهل  حس بك أ ن و ويه مسأ ةل مفري

 لرتي جعًبا، لكنه رص  ف ا يل "الانغاميس"تكتب يف حمراكت البحث لكمة الانغامس أ و 

 .ات ال فراد يف حقوق أ نفسهم يف يشءمسأ ةٍل أ خري ليست من ترصف

ملطلب ال ول أ نه شف لنا ابا ن حترك اجليوش ملصلحة املسلمني معل جامعي ك  الثاين: 

ذا ما مل تراع فيه تكل املصلحة بأ ن أ فيض ا يل  ل مة اا هالك أ فراده وتلكيف يصبح حراًما ا 

ليه خسائر تقدر مبا تكفل اجليوش لل مم من أ مٍن وما حتقق من ماكسب، فلامذا ال يقاس ع 

ٍ ت ست نفر هل الطاقات الفردية وجتمع لبلوغ مصلحة امجلاعة الكربي وما  ؟لك معٍل جامعي 

ل  فهيا الس يوف ومعركٍة حيمتي فهيا ابملولوتوف؟  الفرق بني معركٍة ت س 

 ل مة لكها أ مٍر تتحمل اي بني أ مٍر مبعروٍف ال يؤاخذ فيه غري ال مر وبنيكيف يسول الثالث: 

ذا اكن حتميل امرٍئ نفسه ذكل جائًزا، أ فيح   تاكليفه؟  نل هل أ ن يفرض عيل ال مة أ  وا 

                                                           
 (6/206حاش ية رد احملتار ) 159
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 د  فيه رأ اًي؟تتحمل من أ مثاهل ما مل ت ب 

يف اال ناكر عيل املقصودين حبديثنا: "وأ ما التخشني يف القول كقوهل: اي ظامل اي  الغزايليقول  

ها ا يل غريه مل جي ز،  من ال خياف هللا وما جيري جمراه، فذكل ا ن اكن حيرك فتنًة يتعدي رش 

ن اكن ال خياف ا ال عيل نفسه فهو جائز بل  ليه"وا   .160مندوب ا 

هالك و حل مبا يرتك يف نفس املأ مور اال قدام عليه س ت  هل اكن حمض أ مٍر مبعروف ي  الرابع:  ا 

 فأ هيام غلب اكن هل املوعظة والتضييقالنفوس فيه؟ احلق أ ن حركة امجلاهري تدور بني 

غراءه به ، احلمك، فا ن مضموهنا مطالبة احلامك أ ن يعزل نفسه أ و مؤازرة غريه عليه وا 

ن أ فتوه: أ خرج واعًظا أ م مغراًي؟ ن أ فتوه وا   فليس تفت  امرؤ قلبه وا 

نا ن لل مة حقًّا يف دعاهتا وقراهئا وأ مئهتا مل حي   اخلامس: ا مبلو سمل  هط به قوم أ سلمومه، وا 

اد الاجهت لون للزم أ هل  قت  ع أ رابب احملابر ا يل السالطني يعظوهنم في  ذكر ابن عابدين فتتاب  

ليه من نكباٍت  النظر يف أ ساس فتواه اس تدرااًك ملا معاودة   ة وأ ي نكب ميكن أ ن تفيض ا 

  ل مة من قطع رؤوسها وفقد مرشدهيا؟أ نكب ل

اف د أ هدمث حتدل  -كام ذكر الشواكين -ي ستنرص  وي س ترص خالسقوط أ ن  اكن الواجب عقب  

لهيم من ق وًي  ،ين من نتاجئاملعركة حسب ما حيققه استنصار املستنرص   مع ا  ا فر  ق هبيوما جي 

اكن و  ذو بصريٍة بني ما هو يف مريم البندقية وما هو يف أ وهام التصور ومزالق التفكري.

رشوعٍ عيل دعوة طرفها الثاين ا يل اال ذعان مل  س العمل يف معركةٍ واجبًا أ خر أ الل يؤسل 

زمانية ال  عان رضورةٌ ذت هل أ ن ذكل اال  ثب  دس توري أ و ديين خرج لنقضه من دون أ ن ي  

 ميكنه أ ن يتجاهلها.

                                                           
حياء علوم ادلين ) 160  (2/483ا 
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نك تس تحق املكل اس تحقاقًا عقليًّا وجيب كل وجواًب زمانًيا ال تكفهل الرشائع منف  ا ذا ردةً ا 

ااًب اس تطعت أ ن تثبت أ ن وجودك رضورة لقيام اململكة وأ ن غيابك حيمت اضطراهبا اضطر 

 مفضًيا يوًما ما ا يل زوالها.

نل عامثن وعبد امحليد وجنيب والرابع عيل هذا ال ساس يف مبحث مل تعام   فلامذا"  اكر "ا 

ناكر الواقع؟"  جودهام مل؟ ملاذا مل تعترب مثاًل أ ن عبد امحليد وجنيب أ دراك أ ن و اذلات أ م ا 

قرارً ا  ومل يكن ترصفهام  ،وأ ن املكل قد انتقل ابلفعل ،يعد رضورة زمانية لبقاء دولتهيام ا ال ا 

ال دلياًل ملا نقو شلكيًّا بذكل؟ وهل   ل؟"قدرة اجليوش عيل القيام ابدلولتني بعدهام ا 

ليه يف مبحث للترثيب متعل  ل ن  اجلواب: ت وحت "معل أ م رهان؟"قًا أ خر تقدمت اال شارة ا 

ئدة عنوان: معرفة نقطتني؛ واكنت ا حداهام نقطة اليأ س والانسحاب، ومل يكن لتحديدها فا

منا فائدته  قرار ابنتقال املكل يوم انتقاهل! وا   دن حيد   أ  لو كنا نقصد أ نه واجب أ و حمت لال 

ها مالك   د  اجلدي تفاصيل ال ايم ال خرية يف معر ادلوةل وطريقة التخيل عهنا والتسلمي للامكل  

مك بل حال ول اذلي اكن ينبغي أ ال ينظر ا يل انتقال املكل عيل أ نه حادثة وفاة دوةل وموت 

ادة فضل املتاح لرعيته ومككٍل اكمل الس ياكن ينبغي أ ن يترصف كراعٍ جيب عليه اختيار أ  

 من يري أ ن ما يرتقب وقوعه أ مر طارئ جيب تقليل اخلسائر الناجتة عنه قدر اال ماكن بداًل 

ة. تسلمي ا  ملكل لكه "تسلمي أ هايل" كام تقول العام 

 

 

۞   ۞   ۞ 
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 املبحث الثاين

يقاف كرة الثلج  وجوب ا 

 ن رأ ي الثلج ومن مل يره:م  

 ن شاء أ ن توابع السقوط ال خري قد انهتت، وصدق ظنه لو مل يكن لقتل عامثنليحسب م  

هنا ؛اليومد  منذ اكن ا يل جنيب توابع مل تزل جت   اعتقال وعزل عبد امحليد و  ل تز  ثلج مل كرة ا 

يقافها واجبًا زمانيًّا عيل لك قادرٍ  ركت ومل يزل ا  ال مظ ، وليس حبثنا اليو تكرب منذ ح  هر م ا 

 حماوةٍل واجبٍة. 

أ ن يفرس كيف تأ خر حتول اخلالفة الراشدة ا يل مكل  قضية التوابعا ن عيل الطاعن يف 

 كل وحذر منه طائفة من الصحابةوقد فطن ذل ،من قتل عامثن ربيًعامخسًة وعرشين  عاٍض  

"اليوم ان عت خالفة النبوة  فقال: يوهما -أ حد البدريني -وخطب مثامة بن عدي ،يف حينه

من أ مة حمد، وصارت ملاًك وجربية، من أ خذ شيئًا غلب عليه"، ومما عللق به مسرة بن 

هنم ال  هنم ثلموا يف اال سالم ثلمًة بقتلهم عامثن... وا  يسدوهنا ا يل يوم القيامة"، جندب: "وا 

ومن الكم حذيفة يومئٍذ: "اليوم نزل الناس حافة اال سالم، فمك من مرحةل قد ارحتلوا 

وا، مث اكنت بيعة يزيد يف  161؛عنه" وا مبا عربل لقد رأ وا كرة الثلج فانتهبوا ا يل حمط سريها فعربل

 حياة أ بيه أ ول شاهد هلم ابال صابة.

لغاء اخلالفة مخسة عرش عاًما من سقوط عب يفرس عيل اجملادل أ يًضا أ نو   د كيف تأ خر ا 

ْول المع أ ن التارخي يشهد أ ن اخللفاء من بعده مل يكونوا غري حمض صوٍر الثاين، امحليد   ط 

ال  ٍت ، وقهلم وال قوة، غري أ ن كرة من الثلج أ ريد دحرجهتا لتبلغ غايهتا يف وقٍت مناسٍب 

 فيقول: !دل الرتك"فيه أ ن يتوب شويق من مذهبه يف "خايضري 

 أ سييي تغفر ال خيييالق لسيييت جباحيييٍد  

                   

 اليحمييييين كنيييييت أ دفيييييع دونيييييه وأ   

 

 
                                                           

ي 220-21-22نقل النصوص الثالث د.الغبلان يف "فتنة مقتل عامثن"، ص: )161  أ سانيدها مجيًعا.( وقو 
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 وطاملييييا   قييييه   املييييالم  مييييايل أ طو   

 

 

 

 ه  امليييييأ ثور مييييين أ ميييييدايح؟قدلت ييييي 

   وا ا يل الغييييازي النصيييييحة ينتصييييح       أ د   

            

 ا ن اجليييييواد يثيييييوب  بعيييييد جيييييامح 

 

 
ن الغييييرور سييييقي   الييييرئيس براحييييها 

                       

 162كيييف احتييياكل يف رصيييع الييراح؟ 

 

 

 

ال بعًضا مما تدوسه كرة الثلج يف طريقها فال  وكيف يضري وما اكنت اثرات شويق ساعهتا ا 

؟ت    بقي هل ظالًّ

خفاقات أ كتوبر ورحةل  وعيل اجملادل أ ن يرشح لنا ملاذا نعترب اليوم اكمب هزمية يونيو وا 

ض عيل حزٍب تشكيل وزارة عقب اعتقال ر  ع   وملاذا جنيب،سقوط  فروعًا عيل دايفيد

البيان ال ول بعض أ عداء اليوم وأ مس  ي ا يلوملاذا اس تدع  ، رئيسه وعزهل عن رئاسة ادلوةل

يأ نف أ ن  خيطب بني يدي ضباطه فال جارهاذلئب ال غرب يف و  وملاذا وقف وأ ول أ مس، 

ن الش يخ فالاًن سأ لين  تال عيل جامهري الش يخ فالٍن ويس متيلهم، ه، ك منا حي فأ فتيت  يقول ا 

 163يوهما مل تبلغ أ ن يدفع هبا يف وجوه الاكفة خش ية أ ن تتحطم. وك ن كرة الثلج

ا ال تنقصه الطرافة، يش  ا ن بني بصائر ال ولني وع   قع وسوء هو برصمه ابلوا املتأ خرين رسًّ

دراكنا هل، فقد أ اتحت هلم رؤية الثلج أ ن   بأ وا ببعضيرقبوا تعاظم الكرة يف مسريها، مث يتن ا 

مل ما ميكن أ ن تطاهل، ومعي أ خرون عن الثلج املمتد حتت أ رجلهم فمل ينتهبوا للكرة، و

وط حياولوا تنظيف طريقها من الثلوج وال حرفها ا يل حصراء ال ثلج فهيا، بل رأ وا السق

لوا من قب -دفوعٍ من السامء بس نٍة كونيٍة وقضاٍء غري منزيك  اكمسه سقوط   ٍل عيل رج -لكام أ ول

 ،  أ عناقهم مجيًعا.كرة الثلج فوطئت مل خيطئه أ جهل 

                                                           
 (98-99الشوقيات، ص: ) 162
دعك من أ ن الرساةل مل تبلغ الش يخ فالاًن كام بلغتنا وعيل النحو اذلي اس تدعاها هنا، فقد قرأ ها كام أ حب 163

ه، صاحهبا هل أ ن يقرأ ها، ومل يبرص  فهيا ما أ برصانه حنن من ضعف الرجل ساعهتا وحاجته ا يل من يس ند

عائه وجتم  ضعًفا مل يكن يقتيض من الش   ق عيل اد   ، وا  يخ أ ن خيرج ببياٍن يذكره فيه ابهلل ك منا يصد   منا اكن هل 

د.   يقتيض الطرق عيل احلديد بشدٍة قبل أ ن يرب 
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 كيف نوقفها؟ 

يقاف -وال يزال -اليت اكن ينبغيتفاصيل واجباهتم املهمةل  ذكر أ قواًما بلن نعري   ا، الكرة هب ا 

بني والتشنيع علهيم؛ و   يًدا يفلن نوغل بع فهو تفصيل مفٍض ا يل ما ال يليق من تعيني اخملاط 

حط هلام مب رجالن وتنبئا أ برصهام ،من الثلج ،س نرضب مثلني لكرتني قريبتني بلالتارخي، 

اصيل واكن يصحهبام يف املسري من تفاملسري واكن لنا من صدق التنبؤ جحة للمتثيل هبام، 

  التاكليف املهمةل ما يصلح للقياس عليه.

حديثًا هل مع ال س تاذ حمد قطب، تباداله يف واحٍد من  "رساديب الش يطان"ذكر مؤلف 

برام  جاء فيه:السجون املرصية عقيب موت عبد النارص،  "س يقوم السلطان اجلديد اب 

ن صدق حديس فسيمت هذا قبل عرش س نوات، هذا ا ن ظل عيل  الصلح مع ا رسائيل، وا 

يو من أ جل هذا الصلح يول  23قيد احلياة هذه املدة.."، وأ ردف قائاًل: "لقد قامت ثورة 

  164!".مع ا رسائيل، ولكنه تأ خر بعض الوقت

ككرة ثلج، وأ برص الواقع اذلي قذف هبا، والطريق اذلي تسري فيه،  "يوليو"لقد أ برص 

وأ حسن تقيمي رسعة السري بتأ مل الوقود املتاح وحسابه، فمل يعجز أ ن يتنبأ  بأ خر حمطات 

                                                           
م، ولعل يف نقل جانب أ خر من 1990، طبع طبعة اثنية: (144رساديب الش يطان، أ محد رائف، ص: )164

اوي أ و ما خيفف من غلواء التكذيب تكذيب  الر  -نبأ  بهمما مل يكن وقع ا يل س نة الطباعة كام ت  -حديث قطب

ن صغر عددها... سوف ينتق ناكر روايته؛ يقول: "فهذا اذلي تراه يف املعتقل من تعدد امجلاعات وا  ل برمته ا 

، اال سالميةو من املعتقل ا يل مرص، ويشملها مجيًعا بأ عداٍد أ كرب وحبدٍة أ كرث، وسوف يشمل لك البالد العربية 

ل من ن يف أ ورواب وأ مرياك عرب أ فواج املهاجرين ا يل هناك، هراًب من الاضطهاد أ و حبثًا عن اوسوف يكو

ت وال مان... فأ ان أ تلكم عن جامعات سوف تظهر يف املس تقبل القريب، فقد وضعت البذور وأ مثرت وأ خرج

بحثون ي هنا وهناك  زرعًا، وسوف ينتقل هذا باكمهل ا يل اخلارج، وقد تري واحًدا ممن نرامه راحئني وغادين

ا ي أ حد، رمبأ  عن نصرٍي هلم أ و اتبعٍ فال جيدون، ولكهنم خارج هذا املعتقل سوف يتبعهم الكثري، أ كرث مما يظن 

 (. 46-145عرشات ال لوف أ و قل مئات ال لوف."، ص: )
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يقاف الكرة فاكن أ مًرا أ خر للتصور ؛ هذا الثلج وهذا من الرحةل ماكاًن وزماانً  أ برصه، وأ ما ا 

يف الطريق ا يل اكمب دايفيد، "يوليو" أ ن يفرض هل واجبات حممتة عند لك خطوة ختطوها 

ال دلياًل عيل تضييعها مجيًعا واجباٍت مل يكن بلوغ حمطة الصلح  .يف ال جل املرضوب ا 

عبد النارص ونظامه مث  " ا يل اكمب دايفيد خطواٍت بدأ ت ابلرتوجي ملوتخطت "يوليو

اس تنبات النظام الودود اجملاهد الوطين من العدم، مث ا جراءات الصلح اال ساليم 

 ، مث التسلط الس يايس عيل سري املعارك، مث ا عالن املفاوضات كرضوخٍ للنتاجئالعسكري

 ربعالن حا  احلقيقية أ و بناٍء عيل النتاجئ املزيفة، مث ا عالن الزايرة يف الربملان يف صورة 

يض طوٍة تقت؛ واكنت لك خيس تفز املهللني، مث تسليط برملان املهللني علهيا ليقر هبا هنائيًّا

بطال نتاجئها؛ لكن املاضنييف نق  من لك قادٍر السعي    كام ال يف الواجبات  جتادلواضها أ و ا 

 ينبغي أ ن نتجادل اليوم، فمل جتد كرة الثلج ما يعوقها.

ليك كرةً   رمحه  -أ خر يف زمان املعتشني: يقول ادلكتور عبد احللمي عويس اأ خري ومبرصً  وا 

فبعد االتفاق اذلي مت بني الشامل واجلنوب يف مؤمتر "أ ديس أ اباب" اذلي بعد الكم: " -هللا

رشاف املنظامت الكنس ية والفاتياكن. فتح الباب عيل مرصاعيه  1972عقد يف مارس  اب 

قامة دوةٍل مس يحية يف جنوب برشين سيمت للمبرشين، ويقيين اجلازم أ ن امل  كنون من ا 

فريقية وذكل ما مل يهنض العرب دلرء هذا  -السودان تكون ا حدي منطلقاهتم لقلب ا 

 وأ ن يعني   املتخاذلني. أ ن يوزع الواجبات -وكام اخرتان اليوم -فهب كسل  ؛ وتنكل 165اخلطر"

فرٍص ال حرص لها اكن لقد أ حال مبدأ  الكرة ا يل اترخٍي بعيد، وحمك بذكل بتضييع واجباٍت و 

يقاف الكرة هبا، لكن الكرة تركت لتنتقل ابلتبشري والهتيئة والاس تقواء ابلغرب مث  ميكن ا 

                                                           
ل طبعًة أ ويل، قب 2010(، طبع الكتاب يف 129املسلمون يف معركة البقاء، عبد احللمي عويس، ص: ) 165

 الانفصال بعاٍم أ و يزيد، ولعهل كتب قبل ذكل مبدة.
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ن لنا بلك كرة ثلٍج عربًة، وعيل لك واج ٍب مضيلعٍ قياًسا، الاس تفتاء من طوٍر ا يل طور؛ وا 

    سرٍي ندامًة! وعند لك حمطة

 

 

 

 

  

 ۞   ۞   ۞ 
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 ثالثاملبحث ال 

 ؟يف ب ليلةٍ  ةٌ ج  ٍة أ م ح  ج  ب ليلٌة يف ح  

 متهيد: 

الء ب :قدر قدره هللا فأ ين أ دفعه، ولمي رجل عيل عاقبة ذنب فقال :لمي رجل عيل ذنب فقال

 أ ضل سبياًل؟أ هدي أ و ؛ فأ ي الرجلني فأ ين أ رفعه ابتليته حبًا وكرامة

مهنا قطع الزناع وال فصل ا ن ل هل احلق لطائف يف الاحتجاج ابلقدر، لكهنم ال يقصدون 

من ة ببالغة جدال، بالغة جحيان، و بياٍن بب ا هو حمض دفع اخلطاب وال الانتصار للحق، ا 

احصة دليٍل بصحة منطق، كفًّا لطول املالم وختفًفا من و   رهق التأ نيب واملالحقة، وفضًّ

يتحاجان يف وهذا أ دم أ بو البرش ومويس لكمي هللا  للخصومة بأ قل لكفة وأ يرس مماحةل؛

اتب منه، فيؤثر أ ن  ق عيل الوادل بذكر ذنٍب ا خراهجام من اجلنة فيس تعيل اللكمي أ ن يضي   

يضيق عيل نفسه يف احلجاج فيعرب بلفظ اال خراج، فيفر أ دم فراًرا حس نًا فيقول: "مفا 

فيقر هل  -يعين اخلروج من اجلنة -ق؟"خل  يف كتاب هللا أ ن ذكل اكئن قبل أ ن أ   وجدت  

: "حفج أ دم مويس حفج أ دم بسالمة احلجة فيقول ملسو هيلع هللا ىلصويشهد هل الراوي ال جل  ،اللكمي

بت  بقدر هللا.166مويس"    ؛ وما اكن اثنان من أ ويل العزم لينكرا قول قائٍل: أ ص 

و "البخاري "ويف س  ه  أ نل ر  ال ٍب، أ ْخرب   ل ْبن  أ يب  ط  ق ه  و   ملسو هيلع هللا ىلص ل  اّلِلل  : "... أ نل ع يل  ر  ة  ب نْت  ط  م  ف اط 

ول  اّلِلل   س  ً، ف ق ال  ل ه ْم:  ملسو هيلع هللا ىلصر  ل ون  »ل ْيةل  ٌّ  ،«أ ال  ت ص  ول  : ف ق لْت  ق ال  ع يل  س  ن اا: اي  ر  ا أ نْف س   لم  ن
ِ
، ا  ّلِلل 

ول   س  ث ن ا، ف انرْص  ف  ر  ث ن ا ب ع  اء  أ ْن ي ْبع  ا ش  ذ 
ِ
، ف ا ني  ق لْ  ملسو هيلع هللا ىلص  اّلِلل  ب ي د  اّلِلل  ْع ح  ل ْم ي ْرج  ، و  ت  ذ كل  

ي ق ول   ه  و  ذ  ْدب ٌر ي رْض ب  ف خ  و  م  ه  ْعت ه  و  ل مس   يْئًا، مث  ل ش  ِيل 
اك  : ا ٍء و  ْ ان  أ ْكرث   يش  نْس 

ِ
 ن  اال
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اًل  د  سن  ختلٍص هبا من حرج العتاب  اثنٍ وهو فرار  ؛"167ج  ودفع مبصيبة املوت ال صغر وح 

  168رضب الفخذ لك هذا وأ كرث.النبوي وقد طوي لنا 

، السابقني ش لو انهتيي ا يل غاية الفرارينما اكن ليناق   ٍث فراٍر اثلوهذا مبحث يعقد ملناقشة 

  ويتخذوه عادًة ويعتقدوه دينًا. ،هلومل يشطح به الفارون فيحتجوا به وحيتجوا 

ليه دليل  عيل حصة الابتالء رشط المتكني وبرشي بني يديه فهل لك ابتالء يف الطريق ا 

 املسكل وسالمة القصد؟

 أ خر مظاهر التصوف الس يايس:دحض 

ْ ﴿: -جل شأ نه -يقول ْن ق ْبل مك  ل ْوا م  ين  خ  ث ل  اذلل  ْ م  ا ي أْت مك  ل مل نلة  و  ل وا الْج  ْ أ ْن ت ْدخ  بمْت  س  أ ْم ح 

َّتل ي ق ول   لْز ل وا ح  ز  لاء  و  الرضل اء  و  هْت م  الْب أْس  س ل ه  م َّت  ن رْص  اّلِلل  م  ع  ن وا م  ين  أ م  اذلل  ول  و  س   ؛169﴾.. الرل

اي رسول هللا أ ي الناس عن مصعب بن سعد بن أ يب وقاص عن أ بيه قال: قلت  مما حصل:و 

ويف ؛ 170"ال نبياء ، مث ال مثل فال مثل ، يبتىل الرجل عىل حسب دينه"؟ قال: أ شد بالءً 

أ ن   فقال: اي أ اب عبد هللا، أ هيام أ فضل للرجل ما نصه: "سأ ل رجل الشافعي"الفوائد" 

براهمي وموىس  ي مكلن أ و ي بتىل؟ فقال الشافعي: ال ميكلن حَّت ي بتىل، فا ن هللا ابتىل نوًحا وا 

    171وعيىس وحمًدا صلوات هللا وسالمه علهيم أ مجعني، فلام صربوا مكهنم"

 منبوذون مسجونوندون  إننا في الطريق لتمكين اإلسالم مضطه  أجل.!  "
                                                           

 (4/397)7465كتاب التوحيد، ابب يف املشيئة واال رادة، ح البخاري: 167
نقل احلافظ عن النووي قوهل: "اخملتار أ نه رضب خفذه تعجًبا من رسعة جوابه وعدم موافقته هل عيل  168

 (3/15اعتذر به، وهللا أ عمل؟"، فتح الباري )الاعتذار مبا 
 (214البقرة: ) 169
 143(، برمق: 1/273السلسةل الصحيحة ) 170
 (294الفوائد، ابن القمي، ص: ) 171



 معالم التفكير اإلسالمي في زمن الربيع
 

  
114 

 
  

ال نمر   ،وتلك أمارات نعرف بها صحة الطريق بون.!عذ  قون مُ حر  منكوبون مُ  
ألم يق ل ورقة للنبي    وقطع المراحل: 172السير  غ ذِّ لِ   منها إال زادنا حماسةً   بشيءٍ 

فق ال رسول هللا   "ا إذ يخرجك قومكليتني أكون حي    ،ايا ليتني فيها جذعً ": ملسو هيلع هللا ىلص
لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال   ،نعم" :ق ال ؟"،هم  أو مخرجيّ ": ملسو هيلع هللا ىلص

، أو لم يق ل: "إن الباليا أسرع إلي من يِحبني من السيل إلي  173.."؟عودي
 ؟"174منتهاه"

ل  ن ابتالء نيب أ و ويل جحة: خسطت ا حداهام وسللمت ال خري ت يف البالء طائفتانضل  ا 

أ و  فا ن اكن هل فهيا نصيب من تواٍن أ و قعودٍ  ،لينظر يف مقدماته بني يدي عواقب السوء

ن اكنت خلًوا من لك ذكل ؛ختاذٍل أ و تقصرٍي اكن البالء تنبهيًا ذلكل وجحة عليه اكن  وا 

ف هللا واكن حينئٍذ مأ موًرا ابلصرب حيت يس تحق لط ،البالء قامئًا عيل أ س باٍب خارجٍة عنه

ب برشي بني ب أ و هيذل ن يعاق  يوجب عليه أ   بعد، واكن ابتالؤه مع خلوه من لك عارٍض 

ليه الشافعي وال شك. ،ا ن لزم الصرب والريض ،يدي المتكني  وهذا البالء اذلي قصد ا 

جاج عيل وجو ا ن الاحتجاج للبدهيات مدعاة للسأ مة  ه:، لكنا س نحاول ختفيفها بتقليب احل 

واقرأ  مثاًل  ء عقوبة ومتحيص يعرف هبام فساد املقدمات واختالط الصفوف،البال ال ول:

ي ْعف و ع ْن ك ث ريٍ ﴿ :ال ايت ْ و  يمك  ب ْت أ يْد  ا ك س  م  يب ٍة ف ب  ص  ْن م  ْ م  اب مك  ا أ ص  م  ن  اّلِل   ﴿، 175﴾و  ا اك  مل

ي  ب   ن  الطل يث  م  ب  زي  الْخ  َّتل  ي م  ْ ع ل ْيه  ح  ا أ نمت  ن ني  ع ىل  م  ْؤم  ر  الْم  ب  النلاس  أ ن ﴿، 176﴾ل ي ذ  س  أ ح 

يي رْت ك   نل اّلِلل  اذلل  ن ق ْبل ه ْم ف ل ي ْعل م  ين  م  ل ق ْد ف ت نلا اذلل  ْ ال  ي ْفت ن ون  * و  مه  لا و  ن ق وا وا أ ن ي ق ول وا أ م  د  ن  ص 
                                                           

غذاذ؛ انظر مادة "غ ذ ذ" من "اتج العروس"، للزبيدي. 172  كذا يقال، والصواب: ا 
 (1/14) 3البخاري : كتاب بدء الويح، ح 173
 1586(، برمق 4/114)السلسةل الصحيحة 174
 (30الشوري: ) 175
 (179أ ل معران: ) 176
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ب ني   ذ  نل الاْك  ل ي ْعل م  د  أ  ﴿، 177﴾و  اه  ين  ج  ا ي ْعمل   اّلِل   اذلل  ل مل نلة  و  ل وْا الْج  ْ أ ن ت ْدخ  بمْت  س  ْ ْم ح  نمك  وْا م 

اب ر ين   ي ْعمل   الصل "ما اختلج عرق وال عني ا ال بذنب، وما يدفع هللا عنه  :ويف احلديث ؛178﴾و 

ذا اكن البالء النازل ابدلعاة والعاملني لال سالم مجةًل من هذا الباب فليس فيه ؛ 179أ كرث" وا 

 والنقيض.جحة لصحة العمل أ و خلوص امجلاعات من دخالء وفاسدين بل هو جحة للضد 

عدادالبالء  الثاين: يه  يف  ﴿يعرف هبام المتهيد ل مٍر ذي شأ ن، واقرأ  مثاًل:  تربية وا  ف  أ ن  اْقذ 

أ لْق ْيت   وٌّ هلل  و  ع د  وٌّ يل   و  ْذه  ع د  ل  ي أْخ  اح  لسل لْق ه  المْي   اب  يه  يف  المْي    ف لْي  ف  بلًة  التلاب وت  ف اقْذ  ح  ع ل ْيك  م 

ٰ ع ْيين  م  ين    ل ت ْصن ع  ع ىل  عدوه بني يدي النبوة، وجري ل -عليه السالم -فقد أ سمل  مويس، 180﴾و 

قريب من ذكل مرًة تلو أ خري حيت أ فضت السورة ابلتالني ا يل تكل  -عليه السالم –ليوسف

لهية احلمكة  اء  ﴿: العظمياال  ا ي ش  يٌف ل م  يب   ل ط  ِنل ر 
يرهق وبني يدي نبوة املس يح بالء  ،181﴾ا

ال بعد  ؛هأ حنل من أ مس هنفساحللمي ويرتك  ذا اكن البالء من هذا الباب مل حيمك  بأ نه منه ا  وا 

ال اكن الزمع بدخوهل فيه حمض كهانٍة ورمٍج  بلوغ الغاية وحتقق النتيجة اليت ميهلد لها به، وا 

ذا اكن ال مر كذكل سقط الاحتجاج به لصحة العمل وسالمة املهنج.  وتنجمٍي، وا 

 ففي التزنيل: يعرف به لكفة  القرب من هللا وخاصة  خلقه، رفع وتكرميالبالء  :لثالثا

وا﴿ رب   ا ص  ان  ل مل ون  ب أ ْمر  ْد  ًة هي  هْن ْم أ ئ مل لْن ا م  ع  ج  "ا ن عظم اجلزاء مع عظم  ويف احلديث:، 182﴾و 

ذا أ حب قومًا ابتالمه، مفن ريض فهل الرضا، ومن خسط فهل السخط" ن هللا ا   ؛183البالء، وا 

                                                           
 (2-3العنكبوت: ) 177
 (142أ ل معران: ) 178
 2215(، برمق: 5/250الصحيحة )السلسةل  179
 (39طه: ) 180
 (101يوسف: ) 181
 (24السجدة: ) 182
 146( برمق: 1/276السلسةل الصحيحة )183
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ذا اكن البالء من هذا الباب اكن الاسرتشاد به ملعرفة حصة ال عامل قطًعا أ نه منه ، لكننا وا 

وحفاوته وتكرميه  -هلمنقطع أ ن اذلين يقطعون أ ن لك بالٍء انزٍل هبم أ مارٌة عيل حمبة هللا 

وا من أ هل ليس -وجعلهم أ مئًة ومتلب عني حيت يصل هبم احلال ليحتجوا به لسالمة ال عامل

ذكل الباب عيل اال طالق، فقطعهم بذكل جرم عظمي من تزكية ال نفس، وافتئات عيل 

 هللا، وهللا أ عمل مبن اتقي.

ن للصحة والبطالن يف الرشيعة موازين ليس البال الرابع: ست ا ن أ عاملنا لي فء أ حدها، ا 

ن من حيتج ابتفاقاو كقرابني بين ا رسائيل ال نسمل مبرشوعيهتا حيت تأ لكها النار،  ت القدر ا 

أ هل   ممن يرتبص برؤاي تطمئنه، وأ قرب ا يل املتطريين منلصحة معهل أ و فساده أ بعد حااًل 

 لفان  وأ   ،وحتسيهنادفع لتجميل لك مصيبة هوان يال  ؛ لكنطارت ميينًا أ م شاماًل  :اجلاهلية

رهاصات المتكنيفيحتج هل بأ نه  :حيت حيتج للهوان وحيتج بهجيمح ابملرء الهوان   ،من ا 

 !وليس أ كرث من انر التوابيتوالقبول وحيتج به بأ نه دليل السالمة 

 وذكل مبتيًل يف جحته من حيتج ابلبالء، وخمطئ من يؤخر النقد حبجة البالء، اخلامس:

ال لعذ، فتأ خري البيان عن وقت احلاجة ال ال حيل رتكٍ احتجاج أ خر ابلبالء ل ٍر يرفع جيوز ا 

ه ل، وعليه فق وجوب د" ما ال جي  د ال مر ابملعروف والهنيي عن املنكر، ويف قصة "أ ح 

ا اي رمته هبالنقد والتصحيح واحملاس بة أ عاماًل واجبًة ولو اكن اخملطئ فامي يكون من باليكون 

م  عن أ فات الشامتة والتشفي واال غراء والتشهري واال رساف  أ خطاؤه، ما تعفف املقو 

   واجملاهرة ابلسوء.

 

۞   ۞   ۞ 
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 رابعاملبحث ال

را  جملهت د املنتظ 

 د؟هل اكن هناكل جمهت   

احد و ومل يكن ، املسلمني يف لك انزةلٍ  اعةمجل امعاذً  اكنت النبوة مبا يصحهبا من عصمةٍ 

ن تومه أ ن هل قدرةً  أ و هنيٍي  نبوي ٍ  الاعرتاض عيل أ مرٍ ليجرؤ عيل  ال ا  عرتاض متكنه من الا ا 

 عيل يد ابلويحعيل ال مة مجيًعا، وذكل أ ن ال مة مبا حيمته علهيا اال ميان اكنت تقدم الرأ ي املؤ 

لك رأ ي، واكنت تري أ ن تقريرات السامء أ هدي وأ رشد من خالصات التجارب ونتاجئ 

 النبوة وبقيت العصمة.، مث ذهبت احملاوالت

ن الوقوف عيل أ حاكم أ فعال امللكفني بعد زمان النبوة وبلوغ   عٍل أ و اليقني يف حمل لك ف ا 

ابحًة أ و غري ذكل اكن  حتمكه النصوص املوروثة وبصائر تترٍك من الرشيعة حظًرا أ و ا 

ن مل تكن يه اجملهتدين، وقد حلت ال ويل حمل النبوة وحلت ال    يه،خري حمل العصمة وا 

ين نزلت تقريرات اجملهتد، ولكهنا أ  عن اخلطأ   مطلقةٍ  عصمةٍ  فليست حصة الاجهتاد جحة  

 دليل ذكلهنا مأ مورة ابتباع تلمك التقريرات، و لزوهما لل مة من حيث ا   مزنةل املعصوم لعةل  

أ و  من الترصفات من العقل أ ن ال مة لو انفكت عن ذكل اللزوم ملا اكن لها يف أ ي جديدٍ 

ين د   به أ ومك تقيض أ و لوازم التحرض والانتقال الزماين واملاكين عرب العصور ح  القضااي 

 تتدينه.

ال مس بقًا بنصوٍص ال و لهيم بعد انقضاء النبوة ا  حاةل ال مة ا  مل يكن ال مر بسؤال أ هل اذلكر وا 

حرص لها تأ مر أ هل اذلكر أ نفسهم أ ن ينفروا ويتفقهوا وينذروا، وحتذرمه من الانسالخ من 

زائغي ائع انسالخ أ حبار الهيود، ومن كامتن العلوم أ و حتريفها حتريف الكتبة الكذبة من الرش 

ال أ ن يتقي ربه ما اس تطاع فيجهت د يف أ ال يسأ ل ال مم السابقة؛ وعليه فليس عيل امللكف ا 
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ال من ساممه هللا. ذن نظام قامئ عيل طرفني من سائلٍ  ا  يصلح بصالهحام  ،ومسؤولٍ  فهو ا 

ال قضاء س بق من هللا يف ال زل أ ن ال  ويفسد بفسادهام، ال ضامنة لبقائه جحةً  عيل اخللق ا 

ا يل يوم القيامة ال يرضمه من خذهلم، يقيض أ ن  ائفة من ال مة قامئة ابحلق ظاهرينتزال ط

  184ال جتمتع ال مة مجيعها عيل ضالةل.

ن النظر وفق ما تقدم يف لك حادثٍة ضلت فهي ا ال مة رشدها، وشهدت علهيا النتاجئ ا 

بت من نكباٍت فامي قصدت الرشيعة ا يل حفظه من مقاصد بذكل، وقامت علهيا مبا أ نك  

ف عصمة يفيض ا يل القطع أ هنا مل تصاد نظرٌ  -جزاء  اختياٍر ما جحٌة عيل خطأ  ذكل الاختيار

 التوفيق وال عصمة النبوة.

 ومل ،منتظًرا، لكنه مل يك ساعتئٍذ كذكل أ وموجوًدا  اكن يفرض أ ن يكون ذكل اجملهتد 

 امل التفكري.اذلي أ حلق املبحث مبع ، وهذاث عنهيبح  

 أ عامل اجملهتدين يف التارخي اال ساليم: 

  الاحتيال لنرص الس نة عيل سائر الطوائف:-1

نة نسب، وهو للعلامء مهنم أ شد لزوًما، ل ن العمل يفتح وهو أ مر يلزم لك من هل ابلس   

ويبسط هلم ما يقبضه عن سوامه، وقد مجح بنا أ ن نقدم هذا العمل  ،لك مغلق ل حصابه

خالصته ما أ شار عيل أ ش باهه توفران عيل مثاٍل فذ يف التارخي الفاطمي للشامل اال فريقي 

ليه ابن عذاري أ ن الفاطميني تلقوا أ شد رضبة هلم خارج مرص عيل يد املعز ابن ابديس،  ا 

 هناجيني، وقطع عالقة القريوان ابملستنرص  اده من الش يعة الص  اذلي خلع اعتقاد أ ابئه وأ جد

الفاطمي، ومحل املغاربة عيل مذهب ماكل بن أ نس، واكن وراء هذا التحول وزير ورع 

                                                           
ذا فسد" حديث: 403(، برمق: 1/760يف "السلسةل الصحيحة )184 أ هل الشام فال خري فيمك، ال تزال  "ا 

 طائفة من أ ميت منصورين ال يرضمه من خذهلم حَّت تقوم الساعة ".
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ن هو أ بو احلسن بن أ يب الرجال الشيباين يكفي ملعرفة ماكنته من العمل متسنن  أ ديب ل س 

ليه كتا هداءه ا  ز به ابن رش يق ا  "العمدة يف حماسن الشعر به الفخم املسمي وال دب ما طر 

 حيث يقول:وأ دابه ونقده" 

ا -"ومل أ مس  كتايب هذا ابمس الس يد ل كون كجالب المتْر ا يل جه ر  -زاده هللا تعايل مسوًّ

ن. ولكن تزينًا ابمسه الرشيف، وذكره الطيب، واستسالًما بني يدي  هدي الويْش ا يل عد  وم 

 185علمه الطائل وأ دبه الاكمل.."

يف جحر أ يب احلسن عيل تعظمي طرائق التسنن  -اذلي حمك يف سٍن مبكرة -وقد تريب املعز

ونبذ البدع والضالالت، عيل عكس مراد بيت اال مارة وأ نصار الرفض، حيت اكن من أ مره 

     186ما اكن.

دارهتا:-2  رايسة مدارس املقاومة وا 

 يقصد مبدارس املقاومة هيئات علمية ذات نظٍم وأ دواٍت وجمال تأ ثري، تأ سست يف عهود

 ربيع لكن رًسا حضارايًّ وراء اذلي مك   والانتقال الثقايف املصرييالتحول وعقود التصحيح 

 ا ساليم عيل طول التارخي وعرضه.

مبدارس  أ مه من اعتين الربيع ال يويبوصالح ادلين يف الربيع السلجويق اكن نظام املكل يف 

لاها، واكنت أ سامء خادلة لعلامء اكملاوردي واجلويين  ا حساق  والغزايل وأ يباملقاومة ومن

ل    ابنو في وابن عقيل احلنبيل وابن اجلوزي وعبد الغين املقديس الشريازي واحلافظ الس  

 187ره ادلراسات التارخيية اخملصوصة هبذا الشأ ن.قدامة وأ خرين أ برز ما تصد    

                                                           
 (15-16العمدة، ابن رش يق القريواين، ص: )185
للطاهر  -(221ص: ) -(، ويف "اترخي الفتح العريب يف ليبيا"1/298انظر "البيان املغرب" البن عذاري ) 186

 ابديس.الزاوي ترمجة مبسوطة للمعز بن 
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يتفرع عن وأ ما رئاسة مدارس املقاومة العسكرية وختطيط اجلهاد اال ساليم فعمل أ خر 

ال ول، البحث يف أ مثلته التارخيية يكشف لنا قانواًن جعيًبا جديًرا ابلتقييد والتأ مل نصه: 

تنتقل واجبات اجلهاد الزماين مجيعها ا يل دوائر اجملهتدين انتقااًل يتناسب تناسب عكٍس مع 

؛ ومعناه أ نك ال جتد غريمه يتحمل عن ال مة تكل سلطان الوقت وقدرته عيل حتملهارغبة 

واس تقراء التارخي عيل رجاء  ؛التاكليف يف أ عصار ضعف السالطني أ و فتورمه وختاذهلم

ليك. ثبات ضد ذكل مرتوك ا       188ا 

 تويل القضاء متكينًا للرشيعة وتأ ييًدا ل حصاهبا:-3

ورعًا  -ةد  تويل القضاء يف أ زمان الرخاء والنشاط والفتوة واجل  ا ن بني فرار اجملهتدين من 

هم عيل كرايس  القضاء يف أ زمان القحط والضعف وش وبني اط    -وتعفًفا ملعارف اراهحم أ نفس 

شفاقًا وختوفًا -ونقص اخلربات ؛ فا ن نس ًبا أ قرب ا يل املساواة ووحدة املعين من سواهام -ا 

ين ود الزمان ابلبدائل القادر ابلهرب من املنصب مع ج  ادلاينة اليت حتمك عيل صاحهبا 

يل حيتاج ا  والصاحلني لل مر يه نفس ادلاينة اليت تفرض عليه مساندة أ ي ا صالحٍ ا ساليم 

ذا مل تنكشف الرضورة بغريه دعامئ يف القضاء ومؤسسات احلمك  .ا 

نه معل جليل من أ عامل اجملهتدين ينبغي الوقوف أ مامه طوياًل لتأ مل ما مي كن أ ن خيلفه ا 

قةغياهبم من نكبات يف  م ، يقول الصاليب: ال رب عة واحملاوالت املره  ذا نظران ىف الن ظ  "وا 

القضائية الَّت البد مهنا ىف أ ى دوةل دينية أ و علامنية وسأ لنا أ نفس نا ما حظ احلراكت 

م القضائية  اال سالمية من هذا الفقه؟ وما ىه اخلطط الَّت وضعت ال جياد هذه الن ظ 

                                                                                                                                                                                     
 يد التارخي نفسه؟" حملمد العبدة،من البسط يف "أ يع  ءٍ لوقوف عيل أ حوال تكل املدارس بيشميكن ا 187

 (96:91ص)
 حنيل القارئ هنا ا يل كتاب رشيف الزهريي: اترخي احلروب ادلينية املعارصة وحراكت التحرير اال سالمية، 188

 .1430: 1دار الصفوة/القاهرة، ط
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الرشعية الَّت البد مهنا ىف أ سلمة ادلوةل؟ وما ىه الوسائل الَّت اختذهتا؟ وهل بدأ ت ىف 

م املعارصة حبيث تس تطيع أ ن تقدم منوذًجا حيًا  جياد الكوادر الَّت جتمع فقه الرشيعة والن ظ  ا 

لقدرة اال سالم عىل مواكبة التطور والتقدم مبفهومه الصحيح املنبثق من عقيدة ال مة وديهنا 

، ولقد مسعت ذكل التقرير بأ ذين ممن دفع بأ كرث من مائة 189يعهتا لاكنت اال جابة حمزنة."ورش

ليه خشصيًّا أ مر  ٍم ا يل برملان الثورة، قبل زمان، حيث كشف لنا مرًة أ نه لو أ حيل ا  معم 

د للك منصب  عرشات ال الف من املناصب القضائية واال دارية يف مرص لعجز عن أ ن يوج 

  سلوكه واعتقاده وكفاءته!مسلًما صاحلًا يريض

فتاءً  ووزارةً  ي احلاكم مشورةً معاضدة صاحل-4  :وا 

ويف عالقة القايض الفاضل بصالح ادلين ال يويب خري شاهد ملا نقرر، ولعهل أ نصع شاهد 

ال بأ قاليد " هاين أ ن يقول:ابلعامد ال صف ذلكل يف التارخي اال ساليم، فقد بلغ  ما افتتح ال قالمي ا 

بلغ بصالح ادلين نفسه أ ن يقول: "ال تظنوا أ ين ملكت البالد بس يوفمك، بل ؛ بل 190أ رائه"

لينا حني سامه "ميني اململكة".191بقمل الفاضل"  ؛ وقد أ حسن اذلهيب ا 

 فصل اخلطاب يف مسائل املصائر: -5

ومسائل املصائر يه ما يتوقف عيل الرأ ي فهيا مصري أ مة عظميٍة من املسلمني ساعًة من 

ليك مث شبيلية عبد هللا بن العريبااًل واحًدا ال مزيد: ادلهر، وا  وادل  -493ت -كتب فقيه ا 

القايض أ يب بكر ا يل أ يب حامد الغزايل يس تفتيه يف أ مراء املرشق ال ندليس اذلين رفضوا 

ليحمي  قة""الزالل أ مري املرابطني اذلي عرب البحر وانترص يف  يوسف بن اتشفنيمبايعة 

ال ندلس من السقوط؛ مفا اكن ممن مل تطل يداه من أ مراء الطوائف الرشقية سوي أ ن ظلوا 
                                                           

 (2/339 اال ساليم )صفحات مرشقة من التارخي 189
 (21/340سري أ عالم النبالء، اذلهيب )190
 (6/157النجوم الزاهرة )191
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عيل سابق عهدمه يتسمون خلفاء ويستنرصون النصاري عيل انرصهيم من املسلمني، 

لهيم اجلزية عن يٍد ومه صاغرون، وحيتجون عيل ابن اتشفني بأ ن اخلليفة العبايس  ويؤدون ا 

 .مل يوهل   ما تويل

ل قتاهلم من عدمه، واكن رد الغزايل ابعتبارمه بغاة عيل يف ح  اكن اس تفتاء ابن العريب 

عهنا يوسف، جيب دفعهم ونقض شوكهتم عيل قوانني معامةل  عصمة اخلالفة اليت ينوب

ا يل املرشق  عبد هللا وودله أ يب بكر أ هل البغي؛ واكن لنا من رحةل اال مامني اجلليلني

   192ٍة كتكل جحة لال حلاق والمتثيل.لمل الغزايل يف م   العريب لتحصيل فتوي

 يل دار اخلالفة:شفاعة ال قالمي ووالهتا وقاطنهيا ا  -6

ومثالها غري بعيٍد عن الغزايل وفتواه، فقد اكنت رحةل ابن العريب الوادل لغرٍض أ خر هو 

 واليته ا جراءً ري عيل ابن اتشفني التوسط بني دوةل املرابطني واخلليفة يف بغداد ليجري ال خ

قرار اخلليفة هل مبا حتت يده؛ وقد نهبنا بذكل لعمٍل أ خر من أ عامل اجملهتدين  كتابيًّا يتضمن ا 

هو التوسل جباههم العلمي وماكنهتم يف أ وساط املسلمني لشفاعة ال مة ا يل حامكهيا، مبا 

 مني الغزايلل العل   لت شهادة  ثقة وتصديق وقبول، يشهد ذلكل ما مح   يفرضه ذلمك اجلاه هلم من

  193احلرمني من ود وغراٍم ابملرابطني. وأ هل  

 :ضبط اندفاع امجلاهري يف النوازل العظمي-7

وهو معل يفرضه علهيم وجوب ال مر ابملعروف، ويكفهل هلم دون سوامه تأ ييد امجلاهري هلم 

ليك مثااًل:  واعتصاهمم هبم يف النوازل اليت يكون اال سالم فهيا طرفًا أ صياًل؛ وا 
                                                           

ميكن الاطالع عيل الرساةل وجواهبا يف "دراسات يف اترخي املغرب وال ندلس" خملتار العبادي  192

(485:478.) 
(، 3/530) تفصيل ذكل يف نص أ خر لفتوي الغزايل يف "دوةل اال سالم يف ال ندلس" لعبد هللا عنان 193

 (104:101وانظر "دراسات يف اترخي املغرب وال ندلس"، ص: )
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وقد مع  ر طوياًل حيت مسعت به ، قضاء سبتة مث غرانطة -544ت -تويل القايض عياض

ال ندلس وأ برصت، واكن من أ مره بغض ملوك املوحدين ملا اس تحلوا من بدع ودماء عيل 

  فيستباحومع ذكل مل متنعه بغضاؤه من منع أ هل سبتة أ ن يزنلقوا ا يل مواهجٍة ابئسةٍ السواء، 

به دين وتبعه الس بتي  ون وهدأ ت ش  مه، بل ابدر مببايعة املوح   مهنم ما اس تبيح من غري

 اجلزيرة.

وحدي مث وجد القايض فرصًة ساحنًة لنقض ما أ برم مكرًها واثر ابلس بتيني عيل الوايل امل

رة فاكن وعرب البحر ا يل ال ندلس وطلب من املرابطي حيّي بن غانية أ مرًيا لسبتة يقود الثو 

لدت مبدنٍ أ ن أ عانه بأ مري، وامتدت  ها النجاح القدر مل يكتب ل أ خري لكن  الثورة جنواًب وتأ ي

وا حيت بلغ فاسرتد املوحدون تكل املدن وسلبوا وغمنوا ونلكوا وأ عادوا الزحف من جديدٍ 

 سبتة.

ال  لقد اعتصم القايض ابجهتاده ال ول للمرة الثانية، ورحج دماء أ هل سبتة عيل لك بدعةٍ 

مرة الثانية من الانزالق ملعركة خارسة، وبعث ا يل القائد وحاممه لل قبل هلم بدفعها،

ن حمك عيل القايض ال جل    ، فعفااملوحدي ببيعته     194مبغادرهتا ا يل ال بد. عهنم مجيًعا وا 

 :ختطيط الس ياسة اال سالمية وفق مصاحل املسلمني-8

ن تكفل  ن التخطيط ملد النفوذ اال ساليم معل يتحمهل العلامء الناهبون وا  حلاكم بتطبيقه اا 

يل ت هبم اهلمم واملدارك عن حتصيل ذكل العمل ع، وأ ويل مث أ ويل مبن قرصل واجملاهدون

يل أ بواب احمل ال أ و وهجه أ ن ينس بوا أ نفسهم ا يل العجز واجلهل بداًل من أ ن ينس بوا العمل ا 

 يلكفوه من ال يصلح أ ن يتلكفه من الس ياس يني وادلعاة.

                                                           
 (3/275:273انظر تفاصيل ذكل يف "دوةل اال سالم يف ال ندلس، العرص الثالث: القسم ال ول" ) 194
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أ مر عظمي ال  أ و مبا يرفع عهنا من نكباٍت  ال مة مجيًعا من حمنٍ ا ن ذلمك التخطيط مبا يلكف 

ك بشوكة أ و مس تقٍو جبامعٍة أ و مغروٍر بأ تباعٍ أ ن يتقحمه عيل غري بصرية، حيل للك متشو   

حالته ا يل ال فذاذ من لك جيل حمت ال بد منه، وللطالبني هل مثااًل أ ن يراجعوا نشأ ة  ن ا  وا 

يف  اال ساليم، ودور الفقيه املؤسس عبد هللا بن ايسنيدوةل املرابطني يف املغرب 

 195التخطيط لها.

قامة احلج-9  وذكل معل ال حيتاج ا يل بيان.ة عيل العامة والوالة عيل السواء: ا 

 !"م.في المجتهدين من ليس منهم، وخصصتهم بأعمال ال تخصه  دخلت  لقد أ"

ن بلوغ غاية الرشي س عيل الكامل والامتم، والأ عاماًل ال متار   ذكرت   بلال؛  يعها عة من ترش حيس 

ال اجملهتدون ومن قارهبم ممن حيس نون الاجهتاد يف أ مٍر دون أ مر مادام العمل امل لولكل ا  هيم  ا 

ولو   هذا احلد تلقين عيل حد الصواب؛د تأ ملها مجيًعا عيلمن الباب اذلي حيس نونه، فأ ع  

ذا أ  شئت  أ ن أ قارن كل من التارخي أ يًضا بني نتاجئ تكل ال   ا يل  فيض  هباعامل مجيًعا ا 

 لعلمت  فرق ما بني الفريقني؛ لكنه أ مر يطول جًدا. اجملهتدين ومن عدامه

 ي  ب اجملهتد معًدا؟هل غ  

جهتاد، أ ساس هذا املطلب تقرير سابق يف الضمري أ ن زماننا ال خيلو من جمهتٍد أ و أ هٍل لال

 :فرعان حتتهو 

 واحلديث:الفرع ال ول: الاس تفتاء يف القدمي 

 هااكن القرطيب املفرس يوم قتل وادله يف غارٍة عيل قرطبة قد قارب الثالثني أ و جاوز

                                                           
 (3/9:5راجع "البيان املغرب")195
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 196بقليل، فأ هبمت عليه مسأ ةل تغس يهل وتكفينه، فاس تفيت ثالثًة من املشاخي والقضاة، 

، واملرء عامل أ و جاهل، ورحةل ابن العريب قريبة، ولو أ راد  197 ﴾وفوق لك ذي عمٍل علمي﴿

حيَص مثيالهتا يف التارخي ل لف كتااًب تطيش به سيئاته يوم العرض؛ ويف نبالء امرؤ أ ن 

يك أ نه اس تفيت  يف ترك الصالة يف املسجد من  املعارصين من املش تغلني ابحلديث من ح 

فًا قبااًل ومنرص  ، فتعجب صاحيب من مفٍت يس تفيت! وكيف ال شدة ولع الناس بسؤاهل ا 

عنا عيل جدٍل عقميٍ  ب  بة يعجب وقد ط   ال يعرف هل وادل، فلهوان به عن لك جحٍة منتس  

بة  .وحمكٍة مكتس  

ننا حنيل القارئ ا يل قضيٍة واحدٍة اختذت فهيا الرؤوس مركًبا، وأ يب فهيا من أ عا حياا  ء دوا ا 

ه؛ يس تفتوها يف طارئٍة أ شلكت، ومنحوا املبحث ا حدي جحج انعقادأ ن  هيئة كبار العلامء

هتدين أ و اثئًرا بني مبيٍح وحاظر، واكن اس تفتاء اجمل برملان الثورةواكن  اكنت مسأ ةل قرٍض 

، واكنت املسأ ةل برمهتا لك طريق وأ يرس من لك خصومة من وضعوا مواضعهم أ قرب من

 بيضًة أ ريد هلم أ ن يدهسوها ليفوح مهنا ما يشهد عيل السادرين بأ ول العرثات.

 الفرع الثاين: اال سالميون وال مئة اجملهتدون:

لعمل بغري "كيف ذكل؟ وماذا يفيد افقوم ال يس تقر مكل الفاسقني ا ال مبوهتم.  اجملهتدونا أ م 

 ،ويقهر رصاع ال فاكر املتناقضة ،وحيسم الزناع ،ا ن اجملهتد يكشف الصواب شوكة؟"

عك أ ن تقرأ  كتاب اال سفراوجيمع ال مة فيكون اجامتعها شوكًة فوق لك شوكة،  ييين فال ير 

ل ا يل اخلليفة يف  ر عىل عزيل ع ن والييت ال لك لست ب ق اد  نهيا يت  والخالٍف نشب: "اْعمل  أ ن

ث ان بلكمتني أ و ث ال  اس  ر  ىل  خ 
ِ
ة ا أ ان أ قدر أ ن أ كتب رْقع  اىل  و   نأ عزكل ع   هللا ت ع 

                                                           
 (4/240انظر "اجلامع ل حاكم القرأ ن"، القرطيب ) 196
 (76يوسف: )197
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 ، فا ن الرجل اكن يعرف قدره وقدر اخلليفة فقال ما قال.198خالفتك"

ننا جند أ نفس نا م اال سالميونوأ ما  ضطرين لنقل رأ ي حتاشيناه مراًرا لاكتٍب غريٍب قارن فا 

بني صورة ادلوةل اال سالمية يف القدمي واحلديث فوجدها قدميًا حاكًما وجمهتدين ووجدها 

سالميني فقال : "وحيافظ التصور اال سالموي للحمك أ ساًسا عيل التوجه حديثًا حاكًما وا 

قضاة حممكة ال حوال يل العلامء ا يل دور ا يل تزن  -نيةويف أ واخر ادلوةل العامث -الاس تعامري

 ؛ وقد أ وجز الرحةل يف امجلةل الفائتة منذ سقوط العامثنيني ا يل اليوم.199الشخصية"

أ و  ،حيمكها نيب معصوم أ و خليفة جمهتد راشد -عيل طول اترخيها -ادلوةل اال سالميةا ن  

حيمكها مكل عادل أ و مستبد عيل طرف أ نبوٍب عيل حافته ال خري قضاة وعلامء ذوو أ تباع 

فتحتفظ ببقاهئا عيل حاالهتا الثالثة ا يل ما شاء هللا، حيققون التوازن بني التنفيذ والترشيع، 

أ ما ما يش نع عليه الرجل فدوةل يؤسس لها أ انس ال يروق هلم يف منايح السعي ا يل احلمك 

مياهنم ابلرشيعةأ ن ي  فيقيدون  ،قيدوا أ نفسهم بسلطة العلامء واجملهتدين، وال جيدون مفًرا من ا 

 أ نفسهم هبا عيل الورق وحييلون أ مر تنبهيهم وحماسبهتم عيل خمالفة الرشيعة ا يل قضاةٍ 

ن أ ن يف حممكة عليا ال يضريمه أ ن تنقض عري الرشيعة عروًة عروةً  "مدنيني" ، وال يؤم 

لهيم لنقض لك ترشيعٍ حبجة خمالفة الرشيعة!يتوسلوا مبا     200أ س ند ا 

عيل رأ ي  -"فلنغفلها مجةلً " -ل ن قرار العمل ابلرشيعة مل يتخذ بعد يناجملهتد واأ غفلمن  اأ مل و 

ذ سأ لتهمن أ جابين يومً  ذا ال متفقال لست مل مً  ؟ما ال حيلا يل ع متم تس  ل   :ا ا   ا، فا 

                                                           
 (4/64الكربي، الس بيك )طبقات الشافعية 198
 (150سقوط ادلوةل اال سالمية وهنوضها، "نوح فيدلمان"، ص: ) 199
؛ وهذا الفرار من 2013يوليو  3من ادلس تور اذلي جري تعطيهل يف  175ميكنك مراجعة املادة 200

 1952أ مر قدمي تعرض هل املودودي يف حمارضٍة هل عام  -كام حيلو لبعٍض أ ن يسموه -"الكهنوت اال ساليم"

أ خطر مشلكة تواجه تدوين  -مضن أ ربع مشالك -( وعده15:13بعنوان "تدوين ادلس تور اال ساليم"، ص: )

 .  دس تور ا ساليم؛ مع أ نه مل يكن ساعهتا أ كرث من تشغيٍب غري ا ساليم عيل مؤي  دي الفكرة اال سالمية
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 يذك ر.اليشء ابليشء  ، لكنل املبحث يف يشءٍ طائفة اثلثة ليست من ! فسأ ترك ذكل 
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 املبحث اخلامس

 دهزٌل يف ج  

 واحد هو: فروعٍ ملطلٍب  أ ربعة؛ ويف املبحث ساءك حسن ظنك

 معامل التفكري "اال ساليم": ر  أ خ   

نقاذ الرئيس "املؤمن":  الفرع ال ول: اس تدعاء الغرب "الاكفر" ال 

 وليس الاس تدعاء وال الاس هتزاء وال الكفر واال ميان حماًل  الصحف،هكذا عنونت ا حدي 

منا خيص البحث أ مر أ خر مؤسس عيل ما أ سست عليه الصحيفة عنواهنا،  ومما للبحث، وا 

أ سست عليه خماطبات ذائعة الصيت بني الطوائف املنكوبة وبني مجعيات حقوق اال نسان 

ة، وما انة احلرايت وادلميقراطيات الناش ئ، واحملامك ادلولية، ومراكز صي"ال وروأ مريكية"

؛ وأ ما أ مران املؤسس عيل ذكل فاعتقاد   نتصار اأ ن  شئت مما يصهل الصوت  وتبل  غه الوسائل 

 الرشق يأ تيه من الغرب وبناء ال عامل عيل ذكل التومه.

ذا سلكمت ا يل انتصار الرشق مسلاًك مير ابلغرب فقد س أ هيا الناس نمك ا  أ خر  ءٍ ا يل يش لكمتا 

ن  رها وأ ن كيف لفاقٍد ذات ه أ ن يقد   لكنه  انتحار؛ الاس تعانة ابلعدو عليهغري نرص الرشق! ا 

؟ فرداتهحيسب قواته ويبين عيل ذكل قراًرا صائًبا: أ جيمع قوي ما ال يعرف وجه امجلع بني م

ن لالس تعانة ابل مم الاكفرة مواضع  ن للبحث عن اذلات موضًعا يف خامتة البحث، وا   يفا 

هو تأ سيس ال عامل والاختيارات  هنا "معامل التفكري"وٍث أ خر ومؤلفات، وما هيم حب

ننا لو شئنا أ ن جنر ا يل احلديث  العظمي عيل أ وهاٍم وظنونٍ   شواهد منال جحة لها، وا 

وا حوادث اخلذالن خذالن الغرب للرشق يف لك عظمٍي وحقرٍي ملا وسعتنا الصحائف، فاذكر 

ة روا غزة واذكروا الفلوجاذكروا القدس واذكروا حلب واذكالبوس نة واذكروا ميامنار و 

 ...واذكروا

: ملسو هيلع هللا ىلصأ ن النيب  أ ما الاعتصام بعصمة النبوة فقد اكن يقتيض أ مًرا غري هذا: جاء يف احلديث

ذا بعث عاماًل  ذا أ جعبه امسه فرح به  سأ ل عن "اكن ال يتطري من يشء واكن ا  امسه، فا 
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يئ يئ ور  ن كره امسه ر  ذا دخل قرية سأ ل برش ذكل يف وهجه وا   كراهية ذكل يف وهجه، وا 

ن كره امسها ر  فرح هبا وريئعن امسها، فا ن أ جعبه امسها،   كراهية يئ برش ذكل يف وهجه وا 

؛ فهذه غاية أ اثر الظنون عيل من منعته العصمة من مزالق التفكري: أ ن 201ذكل يف وهجه"

وال مزيد، وليس التفاؤل والتطري أ كرث من حمض ظن، وليس تنبسط أ ساريره أ و تنقبض 

ال يقينًا أ ن الاختيارات ال  الامتناع عن ربط التقدم والتأ خر بعةل الانبساط أ و الانقباض ا 

     تؤسس عيل الظنون.

حسانك أ شفق عيل سلطان  :كالفرع الثاين: من وثق اب 

ن ومساندته لها وحاميهتا م ا ن اخلديعة صورت أ مرين اكن تأ مني الغرب لدلوةل الناش ئة

ما و السقوط أ وهلام، واكن توحد الطيف اال ساليم داخلًيا لتأ خري السقوط اثين ال مرين، 

لهيام ا ال رضاًب من الهز اكن ال ول وال اكن الثاين  ل يف ساح، وما اكن تومههام أ و الركون ا 

. د ٍ  اجل 

عويٍة ملعاينة من س ياساٍت داخ ال اخلالف اال ساليم بني التيارات يف مظاهره ارمبا جري 

قعة مل وأ ولوايت معٍل وأ مناط خطاٍب وانتشاٍر ولباٍس، حيت معي هبا اخمل ل عن مظاهر متو 

ن اكن توقع  ٍر ول لك تياا يسرًيا عيل الناظر يف أ صهخترهجا ال حداث بعد ا يل العيان وا 

املظاهر ، واكن ميكن تاليف وقوع تكل ونشأ ته وخطة معهل واترخيه ادلعوي تصوراتهو 

حد ال خرية لو اكن هناكل جمهتد هل القدرة عيل تسوية لك خالف ومجع الناس عيل رأ ي وا

 من حوادث لكنه مل يوجد ومل يوجد من هيمت لغيابه. مس تقمي فامي جيد  

راته من معسك   واحدٍ يف  ،خطته قرش لنا عصاه، وأ ابنلقد اكن من بني التيارات من 

ابن الثورة وقبل أ ن تكون دوةل العلمية اليت اكن جيمع لها الن  خبة من مل يم اجلامعات، ا 

واكنوا قبل  أ بعد  -ن عللها أ و علهل أ ن يسارعوا ا يل النشاط الس يايسأ و يكون حمك، فاكن م  

                                                           
 762(، برمق: 2/389السلسةل الصحيحة )201
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ذا أ غلق الباب أ و صودرت الفرص  -الناس عنه ما دام الباب مفتوًحا والفرصة ساحنة، فا 

ادلعوة والرتبية والتعلمي! هكذا اكنوا  لنس متر يف نشاط عدان ا يل املساجد من جديدٍ 

ر؛ أ جل، خيرجون من املساجد م ا يل اجمللس املوقل يفكرون، وهبذا التفكري حشنوا مائة معمل 

 ومنافسةٍ  وحشناء   ومنازعةٍ  مث يعودون! ال؛ خيرجون من املساجد ا يل مصارعةٍ  ا يل نزهةٍ 

ابعتقاداهتم وتصوراهتم عن حني مرص    ،مبينني عن القصد ا يل احلمك ،اكشفني عن قوامه

ذا أ غل   ،حيت يزنجع لك مراتٍب  ،ادلوةل وحالها واملأ ل ق الباب لعارض من عوارض زمان مث ا 

ق الباب السوء يعود لك امرٍئ أ دراجه ا يل معسكره ليرتكه ذكل التقي النقي اذلي أ غل  

عداد كوادره وتربيهتا ليخرج هبم م رشيٍف  لقصدٍ  ن جديد ا يل ليعيد حشد قواته وهتيئهتا وا 

     منازعة أ خري ال يراتب لها البوابون.  

 ن لوسائل الفتحال حيف لو -ونشهد هللا أ ن مسعناه قبل أ ن يكون حادث أ و حديث -هكذا

 تعنهيم اللقدر أ و تفضالته، حتكامت ابل يه يف العقول والضامئر أ قرب ا يل  أ و الغلق ابتداءً 

منا جيري جمري السنن والنواميس ءٌ ، وكيف يعنهيم يشيف يشءٍ   ؟ال يسأ هلم هللا عنه وا 

كيف وقف اللون املقصود من أ لوان طيفنا املبدد يف  -وهبذا وحده -كل أ ن تفرس هبذا

ديد منشور زجاج النوازل ا يل غاية شهر مايو موقف املعاند املنحاز ا يل جانب احلامك اجل

ل القاطع ابمتناع عزهل امتناعًا وجوداًي اكمتناع ا  يل س بعةعقتني جامتع النقائض وتوارد معل

ذا الن الزمان للممس   خواطر يف زمانٍ   قامواك ابحللق عيل جانب املرصاع واحد، حيت ا 

بعة س  ني عيل قتعلل يقطعون ابمتناع العكس امتناعًا وجودايًّ اكمتناع اجامتع النقائض وتوارد م  

 خواطر يف زمان واحد.

 ومييييوالك مييييوالك اذلي ا ن دعوت ييييه

 

يييييبلب     أ جابييييك طوعًيييييا وادلميييياء  ت ص 
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ن الامتناع هبم  ن ا حسان الظن ابملمحونني يف أ فاكرمه حمنة تربو عيل لك حمنة، وا  ن عا 

ن ممل تكن ملا عدمنا يف جنب السلطان السقوط شهوًرا دون انتباٍه ذلكل حمنة أ خري لو 

حسانك أ شفق عيل سلطانك.  ينصحه قائاًل: من وثق اب 

 مل ينفعك ظنه مل ينفعك يقينه:الفرع الثالث: من 

ليه، ال يسعي ا يل صاحبه خبطيً  أ بطأ  من خطي  ا ن املكل ملن هل املكل، أ و هو أ يل ا 

نل مليكه،  هذا رضب من  غري   ظنل  بل ا ن املكل وأ حصابه طالب مطلوبون عيل السواء؛ وا 

رضوب العجز أ و قةل احليةل أ و امحلاقة أ و ما شئت؛ وال جعب أ ن يتفاءل العجزة فينس بوه 

 هلم لكن العجيب أ ن حيس نوا الظن يف املالكني فيصدقوا أ نفسهم فامي زمعوه من نس بةٍ 

 202ابطةل.

، ومل يكن الرجل 254عام  ابن طولونلقد وقع أ ول اس تقالل مرصي عن اخلالفة عيل يد 

تطمع   مبكل مرص، لكن قدره وقواته اكنت تقيض هل بذكل، ومل يكن للخالفة املمزقة أ نحيمل

ق ا يل  الطريد هلمن والهيا القوي بأ كرث من ادلعاء عيل املنابر، ومل يكن لها أ ن تتصور أ ن ميهل

 .الانفراد فال ينفرد

دوةل،  خراسان ابمس املأ مون ويؤسسون طاهربنو وقبل ابن طولون بنصف قرن يمتكل 

 س تقاللٍ ويؤسس ال اال خش يد طغجوبعد ابن طولون بنصف قرن أ خر يمتكل حمد بن 

                                                           
 ال صةل  هل ابلرشائع، ميكنك أ ن متث  ل هل بقانوٍن جديٍد خيول الرئيس الالكم عن امللكية هنا عقيلٌّ زماينٌّ  202

املكل"،  تعيني رؤساء الهيئات القضائية مجيًعا رمغ معارضة طوائف من القضاة هل: حيث ميثل الرئيس "من هل

دلس تور وميثل ا ،وميثل املعارضون "طرفًا يزمع أ ن هل نصيًبا من املكل أ و قادًرا عيل احلد   من ملكية املالكني"

توا أ ن املكل لمك يثب ت جراء  الهامش عيل املنت يقتيض أ ن نقول هلم: أ ثب  ال لمك املكل "الرشائع املهمةل"؛ وا   وا 

مع القضاة عيل الاعتذار عن قبول أ ي منصب قيادي يقرره املاكل وفق  فال؛ والرصاط الالحب أ ن جي 

لغائه؛ فا ن جعزوا عن ذكل ا من ا   كل.  ن هل اململ ع مل  أ ن املكل هل ليس املكل هلم؛ املكل قانونه، فال جيد بدًّ
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فوه مملكته ورسير ملكهمعن معن مللكوه أ و قل:  مرصي اثنٍ  وال تعجب ا ن علمت أ نه  ؛عرل

ث مرص لعبد يمتلكها اثنني وعرشين عاًما، وما اكن مملوك ليحمل هبذا أ يًضا، لكنل املكل  ورل

 طوياًل عند قول املتنيب: ، فال تقفنل ملن هل املكل

ي د   يييْوء  سييي   بيييد  الس  يييا اغت يييال  ع    ه   أ لك  م 

                             

؟  يييي ت ْمه يييييد  ان ييييه  ف ييييهل   يف مرص   أ ْو خ 

 

 
ييييني  هب  يييي ق  ييييام  ال ب  م  يييي ا  ييييار  اخل َص    ا   ص 

                             

ت ْعب ٌد   سييي ْ يييود  فييياحل ر  م  ْعب  ْبيييد  م  الع   203و 

 

 
تكل،  فقد اكن مغرًي بنعي لك رشعيٍة همدرٍة، وقد عاش معره يف مراٍم مل يبلغه، وهذه من

ن ا حنته مع اكفور تلك     فه من القول ما ال يطيق.مث ا 

فريقيل يس ن   وقبل هؤالء وهؤالء براهمي بن د الرش يد ا  يف أ واخر القرن الثاين  ال غلبة ا يل ا 

 ال غالبةفيس تقل  ،وك ين ابلرش يد يدري بذكل أ و ال يدري ،فأك نه املكل ينحاز ا يل أ حصابه

فريقية ويورثوا املكل أ حقااًب رمغ أ نف اخلالفة اليت مل يكن لها أ كرث من أ ن تقر ابملكل ملن  اب 

     204.هل املكل، ا يل أ ن يسقط ال غالبة فريسًة للعبيدية الفاطمية

ني ني عن املتومه   وال نزال خناص الظنون وال وهام يف معامل التفكري، وال نزال نردع اخملامص

حبمكة العرب اخلادلة: "من مل ينفعك ظنه مل ينفعك يقينه"؛ وال يزال لنا من أ ي اذلكر جحة 

 .  205﴾ا مث الظن    ا ن بعض  ﴿عيل ادلهر: 

 الفرع الرابع: ا يل املهدي  من جديد:

، وما اكن غرضنا من عنوانه ا ال رصف العقول رظ  للمجهت د املنتعقدان يف هذا الفصل مبحثًا 

ا يل من ينبغي انتظاره أ و البحث عنه والتطلع ا يل ا جياده لك حني؛ وقد خلصنا يف أ خر 
                                                           

 (1/396ديوان املتنيب برشح الربقويق ) 203
(، والنجوم الزاهرة 1/130(، والبيان املغرب )5/454راجع لتفاصيل احلوادث اليت مشلها الفرع الاكمل ) 204

(3/1-251) 
 (12احلجرات: ) 205
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ة  البحث اذلي هجدان فيه أ ن نعترص التجربة اعتصاًرا لنفهم كيف انهتت ا يل هناايهتا املشاهد 

 ٍة جديدٍة ولعل العجائب ال تنهتيي وال ترمح لك من نظر كام نظران.جعيبا يل 

 واحدةٍ  والعجيبة اجلديدة أ ن تنهتيي بعض املناجه "اال سالمية" املتناقضة بأ حصاهبا ا يل نتيجةٍ 

واقرأ  أ واًل ما كتبه ال لباين عن نتاجئ الاعتقاد الصويف يف املهدي:  ال تنشطر وال تتناقض،

ال خبروج املهدي! "مفهن :-بعد الكم -يقول م من اس تقر يف نفسه أ ن دوةل اال سالم لن تقوم ا 

مهنم،  الصوفية وهذه خرافة وضالةل أ لقاها الش يطان يف قلوب كثري من العامة، وخباصةٍ 

ا، بل يه لكها ال خترج عن أ ن وليس يف يشء من أ حاديث املهدي ما يشعر بذكل مطلقً 

برشل املسلمني برجٍل من أ هل بيته، ووصفه بصفات ابرزة أ مهها أ نه حيمك  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ابال سالم وينرش العدل بني ال انم، فهو يف احلقيقة من اجملددين اذلين يبعثم هللا يف رأ س 

، فكام أ ن ذكل ال يس تلزم ترك السعي وراء طلب العمل ملسو هيلع هللا ىلصلك مائة س نة كام حص عنه 

خروج املهدي ال يس تلزم التوالك عليه وترك الاس تعداد والعمل به لتجديد ادلين، فكذكل 

قامة حمك هللا يف ال رض، بل عىل العكس هو الصواب، فا ن املهدي لن يكون  والعمل ال 

اذلي ظل ثالثة وعرشين عاًما وهو يعمل لتوطيد دعامئ  ملسو هيلع هللا ىلصأ عظم سعيا من نبينا حمد 

قامة دولته مفاذا عىس أ ن يفعل املهدي لو خرج ا  206ليوم فوجد املسلمني..."اال سالم، وا 

مث تأ مل كيف تتحد نتاجئ ذكل الاعتقاد احتاد الهزل ابجلد مع نتاجئ سعي قوٍم أ خرين يتناقض 

 رأ هيم يف املهدي مع رأ ي أ ولئك الكسايل تناقًضا اتًما من لك وجه!

ننا قد نعتقد أ مًرا و حنن نسعي يف نرص نقيض ذكل ال مر، ن كنت   ا  ا حفاول مراتاًب حلديثن وا 

 حل هذه ال لغاز:

 ههد نتاجئجتاوًزا تش  -يف املرحةل حمل البحث -وأ ههل ووسائهل ونتاجئه ز الاجهتاد  هل جتاو  -1
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بوقوعه ينأ ي ابملتجاوزين عن عقائد متصوفٍة يرون أ ن احلل اال ساليم جيب أ ن يكون  

ال فال؛ أ م أ نه ال عالقة أ بدً  لتنكر ا بني امعصوًما من لك وجه مؤيًدا مبوعوٍد يتعني انتظاره وا 

جة نكلسة حبامل مجلةل مطلوابت الرشائع يف ال زمنة  الصويف لالجهتاد والمترد عليه وبني التنكر

  نتظار اخملل  ص؟ ا

ع وطمس معامل الزنا -دلاعٍ ولغري داعٍ  -هل اس تعجال املنازالت العقدية يف لك حني-2

د العقائ يطرح شحن والهتييج واملغالبة اس تقواءً ادلاخيل القدمي أ و الاس تقواء ابملعتقدات لل 

ري بلك سبيل غرًضا للشانئني واملتحفزين واملرتبصني ميكن أ ن يزايل عند التأ مل تأ خ

حيل  املتصوفة للك نزاعٍ حبجة أ ن س يد الزناع ال زال منتظًرا وأ نه لن خياض الزناع وال

يل قطيب عفيقرره نزاعًا دينيًا رصفًا يقف قطباه  ر"ظ  "املنت خوضه ال ن أ و غًدا ما مل يأ ت

 ؟البس يطة

لي-3 ذا نقل ا  نبأ  ه هل هناك فرق بني من يتنكر حلركة امجلاهري جلههل مبحركهيا وبني من ا 

 ؟قال عيل البدهية: أ و  خرج املهدي   مسملٍ  ثورة ما يف بدلٍ 

ساءًة تنتقل بأ حصاهبا من ا خفاقٍ -4 ا يل  هل ا ساءة التعامل مع الفرص الس ياس ية الساحنة ا 

زاء تكل الفرص  خفاٍق أ قل سوًءا ممن ميتنع امتناعًا أ وليًّا عن أ ي معٍل واجٍب ا  ار جة انتظحبا 

؟  املهدي 

ه ل زمات أ و ما مسيناه فقه الاضطرار وحماوةل تأ سيس املرحةل عليهل التشبث بفقه ا-5

حال أ قل احنرافًا من حال قوٍم يقطعون عيل طول اخلط بلزومه وحمتيته ا يل أ ن خيرج 

 القادر الوحيد عيل ا جراء أ حاكم الاختيار عيل ال مة؟

حاةل -6 يل ا  ناكر اذلات ا  ال مة ا يل أ ليس قد أ فيض اختاذ القرارات العظمي داخل س ياج ا 

 قادر حيسن الترصف يف املل ملات؟ انتظار املهدي بداًل من التطلع لس يايس ٍ 
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ننا لو أ عدان نسج البحث عيل هذا املنوال ل وشك بنا ذكل الرضب من التناقضات أ ن  ا 

د. ال سايس نستبدل بعنوانه    ذكل العنوان ال خري: هزل يف ج 

 

 

 

   

۞   ۞   ۞ 
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 والتوصيات:النتاجئ 

دت مربرات قياهما وال -1 ذا وج  ال ا  ذا غابت مربرات ا ن ادلول ال تقوم ا  ال ا  تسقط ا 

قامة ادلول الوجود، وعليه فالسعي يف  ا جياد تكل املربرات يس بق وجواًب لك سعي ال 

 ونصب احلكومات.

ال قبض هللا عنه من احلمكة أ ضعاف ما بسط، -2 نسان ابجلدل الفارغ لسااًن ا  ال يبسط ا 

ذا فقد يقينه اراتب يف لك يشء، وجادل يف لك يشء، ويف احلديث:  "تكفري لكن اجليل ا 

 .207"لك   حلاٍء ركعتان

 ا ن اختالط القيادة عيل حد قول القائل:-3

ذا ركييييب النيييياس الطريييييق رأ يييييهتم  ا 

  

 

 مبصييييي ي وأ خييييير هليييييم قائيييييد أ معييييي 

أ وجبهتا مقادير، وليس تسلمي العاقل لها مع عالمة عيل أ هنا قيادة منصوبة مفروضة متسلطة  

ال من خداعه لنفسه، أ و هجهل مبا يعرتهيا من نباهٍة أ و سوء نظر، ويف  ا ا  ً ذكل خمتاًرا ممزي 

علته حسابة  ما من القلوب قلب ا ال وهل حسابة كسحابة القمر، بينا القمر ميضء ا ذ"احلديث: 

 .208"فأ ظمل، ا ذ جتلت عنه فأ ضاء

نْ -4 ن العجةل من رضوب ال هواء وا  ن أ مه و ختادع املرء لها ونظمها سكل ادلاينة والورع،  ا  ا 

ا ل به ذلكل حمتية ال انة والرتيث لتحقيق الرشيعة وبلوغ اليقني يف معانهيما يس تد  

رت.ومقاصدها يف احل ن هانت واس تصغ   وادث مجةًل وا 

، و لكن العج   قدميًايب أ مر من يزداد يقيهنم يف العجةل ومتسكهم هبا لكام عظم ال مر وجلل

                                                           
 ، واللحاء اجلدال وهو "الباطل" هنا وال شك. 1789(، برمق: 4/397يحة )السلسةل الصح  207
 .2268(، برمق: 5/339السابق ) 208



 معالم التفكير اإلسالمي في زمن الربيع
 

  
137 

 
  

مرةً  -ريض هللا عنه -أ شري عيل معر  هنا احلرب وال أ ن يول ي ه قائاًل: " فامتنع مبن أ شري يك يوليه ا  ا 

ال الرجل املكيث، اذلي يعرف الفرصة والكف"  .209يصلح لها ا 

 خائض جل ٍة ال يدري مداها وال يبرص منهتاها، ا ن افرتاض ال سوأ  فرض عني عيل لك-5

و حيت يعرض ذكل ال سوأ  عيل العقل والرشع مًعا، ليحكام هل أ و عليه، فيبيحا اخلوض أ  

ن من جللات البحث ما قد يلك  ف خائًضا يوًما الم قبل ا س ما نس بوه البن جبري ،حي  ر  ماه، وا 

   !وهللا لقد فررت حيت اس تحييت من هللا"نفسه: "

لهيم حمت عيل لك متحملٍ -6 ن ا جياد اجملهتدين والرد ا   أ رهقته جمر  ٍب  ما ال يس تطيع، ولك   ا 

 ويف ؛جتارب ه وكشفت هل عن هجهل وحاجته ملن يكشف هل الطريق وجييل هل مراتع العصمة

، و حاكايت وحاكايت -ريض هللا عنه -جتارب أ ل عيل ٍ  اذكر ، واذكر حسينًا، واذكر زيد بن عيل 

ذا أ ْكدت عليه احملاوةل  الزكية، واذكر.. واذكرالنفس  ايهل ز .. واذكر لك من حاول حيت ا 

يف  ملاًك وكرهوا القتل، وليس ل اال قدام علهيا من حرمته؛ وقد طلب أ سالٌف يقينه يف ح  

منا هو حمك ال مرين: يس تنب   م ط  ويعظل ال مرين طلب وال كراهة ملن عاقر الرشيعة كام ينبغي، ا 

هل  وجي  ف ي.أ و جي 

 والون أ و؛ واملوازنون قوم مل يبلغوا اليقني بعد فمين ينون موجودون يف لك مجهوراملواز  -7

نل  منا مييلون مع الواقع وال يصنعونه وال يضحون يف سبيهل، وا  ا ظر قائدً رش ما ينت يتبعون، ا 

 يتولك عيل امجلهور أ ن يدرك يوًما أ ن أ كرث مجهوره من ذكل النوع الرديء.

ل مسعه احلديثا ن لك -8 عيل  قارٍئ حيسب أ انل قصدانه بيشٍء من حديثنا مطالٌب أ ن حيم  

 أ سوأ  ما حيمتل أ ن يسمع، وأ ن يقوم وأ خدانه مثين وفرادي، ال يربح يقول:
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بةً  وكنيييت    اميييرًأ ال أ مسيييع ادلهييير  سييي  

 

ال كشييييفت  غطاءهييييا  ييييب هبييييا ا   !أ س 

 

 
ن ا-9 يف كهنا يطلهبا لك أ حد ويطمع فهيا لك عظمي وحقري، لة خمدرة حلرب يف بدايهتا فتيل ا 

ن ا جراء النظر يف، هنايهتا جعوز مبتذةل لهيا ا ال مصطرب يطلب مريااًث، وا    املعاركال يطمح ا 

ئق وفق هذا يوفر عيل الاكدحني كثرًيا من اجلهد املهدر يف التعرف عيل املعارك واخلال

 واملرامات.

بداء الرأ ي يف مسأ ةٍل، -10 ن ا  معرفة  وحترير وجه الصواب يف قضيٍة ال يتوقفان أ بًدا عيلا 

ث  حمررًة وف منا تبح  لهيا أ و القاعدين، ا  ت ق مسل اماملؤيدين لها أ و املعارضني، وادلاعني ا 

.  البحث والاجهتاد الفقهيي 

ن حتقيق اليقني يف التوبة من أ اثم أ غري هبا فقد اليقني أ ول درجات التوبة، ل -11 كنك لن ا 

 لليقني يف ذنبه وتوبته ال يسأ م القول: حك من مذنٍب اتئٍب فاقدٍ تسأ م الض

 هييل هللا عيياٍف عيين ذنييوٍب تسييل فت

 

 ها؟عهنيييا معييييد   أ و هللا ا ن مل يعيييف   

 

 
.اسرتاح من ال عقل هل، وال يزال العاقل طالب جمٍد حيت جي   -12  ن 
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 اخلامتة:

 هم؟س  هل وجدوا أ نف  

 

ليه ليبحث أ فاكًرا مس تقةًل عن اال سالم غري مؤسسٍة ع "اال ساليم"معامل التفكري  مل يكن

هذا  أ نتجت أ عاماًل وقراراٍت أ نتجت كوارث وحمنًا وخطواًب، ولعهل لو قدر هللا لنا حبث

أ و  الفلسفة موسوعٍة يف املنطق أ و الرساةل أ و املذك  رة ا يل حد    اجلانب خلرج البحث عن حد   

ا مادته وخصوبهتب عدم قناعتنا ابخلوض فيه رمغ وفرة عمل النفس، ولعل ذكل ال خري سب

 يف الربيع املرصي.

هو أ ننا نعتقد دوًما أ ن لك فكرٍة أ و عن ذكل النوع من البحث وسبب أ خر لال عراض  

ا ذا اب طريقٍة يف التفكري مل هيمتل  ً بداء الرأ ي فهيا ومل تشغل حزي   ار الويح ٍل يف مساال سالم اب 

ها ا ن حامك  فكرٌة أ و طريقة تفكري ال يعنت العقل يف تقيميها والسرية النبوية وحمطات الترشيع

 مس تعجةل. ا يل أ وليلات اال سالم حمامكةً 

اراٍت س عيل اعتبتزمع أ ن لتكل ال فاكر وال عامل اليت مل تؤسل  ما دمت  وقد يقول قائل:  

بت لال سالم أ و اا سالمية أ اثرً  عت عظمي يف نتاجئ الربيع ال تقل عن أ اثر تكل اليت نس   تفرل

م ذا صدمهتْ فلامذا مل تبدأ  هبا فتوفر عيل نفسك ما ينفعل به املتدينون ابل فاكر ا  عنه كرًها 

ذا كشفت  هل عن اختالل عقهل أ يرس وأ   خف أ لف مرة "معاملك"، فا ن ما يصدر عن املرء ا 

ذا ما اكحفته ابضطراب معتقداته؟  مما يصدر عنه ا 

يقل  بوا أ عيهنم واجلواب يف العنوان: اكن لزاًما أ ن نفعل العكس حيت جيدوا أ نفسهم أ واًل مث 

موا عوًجا  م مهنم أ ن يقو   هنم ا ن مل جيدوها فلن تعد  جٍ حيتاج ا يل تقومي فا  فهيا فيقو  موا لك عو 

 عوج موجود. ليس فهيم أ و يغفلوا عن
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 "!، أوسعت وهيً ا ف ارقع ه"لم تزل حِفي  ا بكل إلغاز

ن الليربايل اذلي يوافق عيل املشاركة يف برملاٍن تقيلد ترشيعاته ابلكتاب املق س أ و ا  لقرأ ن ادل

اروينيلة ل نهليربايلٌّ ضال، مل جيد نفسه ن املاركيسل اذلي يتخيل عن ادلل دٍل مسمٍل بنشأ  يف  ؛ وا 

يق هبام وحقيق هبام أ ن يبحثا عن نفس هيام، وحق  ماركيسٌّ منحر ف، مل جيد نفسه؛ يعر ف هللا

الحه؛ ا ن وجدا تكل الضاةلل املنشودة أ ن يبرصا مهنا ما اختلل فيصلحاه أ و يسعيا يف ا ص

ده اذلي ينحط  عن مقام اال سالم أ و يتجاوز حدو  "اال ساليمل "كذكل فليكن القياس: ا ن 

" اذلي مل ممز مغشوش"  ا ساليمٌّ " ف هل كنه ذكل "اال ساليم  وج مدخول حيتاج أ ن نص 

عه و  به يغ شل ليبحث عنه، فا ن وجده اكن يسرًيا عليه أ ن ينف ض الرتاب عنه وأ ن يلم   هيذ  

ه ويس تصلحه بلك طريق يصلحه. د وش ي ه ويصل نقوش   وجيد  

الل القليل  ل ما بقي من ث  من القليل، وم  "ا ن هللا تعايل جعل ادلنيا لكلها قلياًل، وما بقي مهنا ا 

ه" -يعين الغدير -ادلنيا اكلثلغب ر  ه، وبقي كد   .210رش  ب صفو 

 وصيلل هللا عيل نبي  نا حمٍد وعيل أ هل وحصبه أ مجعني..

م رابعةالليةل ال اجلزية/مرص احملروسة،   .1438لعام  عرشة من شهر رمضان املعظل

 

 

۞   ۞   ۞ 
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 قامئة املراجع

 ط= طبعة(    )ت= حتقيق،                              جبداًي:              أ   مرتبًة ترتيبًا

 القرأ ن الكرمي أ واًل:

 اثنًيا:

حياء علوم ادلين، أ بو حامد الغزايل، املكتبة التوفيقية/مرص.    -1  ا 

الاس تضعاف وأ حاكمه يف الفقه اال ساليم"، د. زايد عابد املشويخ، دار كنوز -2

شبيليا/الرايض،   1433: 1ط ا 

 .1344: 3اال سالم وأ صول احلمك ، عيل عبد الرازق، مطبعة مرص، ط-3

نسانيات اال سالم، مبادئ رشعية وجتارب واقعية، د.عبد احللمي عويس، -4 ا 

 1427: 1العبياكن/الرايض، ط

يران مجهورية ا سالمية أ م سلطنة مخينية، د.حمد السعيد عبد املؤمن، د.مصطفي -5 ا 

، انيج، د.وحيد عبد اجمليد، د.مدحت أ محد حامد؛ مكتبة ال رسة/مرص اللباد، حمد عباس

2010 

: 3أ يعيد التارخي نفسه، حمد العبدة، مضن سلسةل ا صدارات املنتدي اال ساليم، ط-6

1419  

: 1البداية والهناية، أ يب الفداء بن كثري، ت:د.عبد هللا الرتيك، دار جهر/مرص، ط-7

ال حاش ية واحدة منقوةل من طبعة مكتبة ، ويه املعمتدة يف سائر احل1419 وايش ا 

لهيا يف موضعها.  1423: 1الصفا/القاهرة، ط  أ شري ا 

ة، الربوتوكوالت والهيودية والصهيونية، د.عبد الوهاب املسريي، دار الرشوق/القاهر -8

  2003: 3ط

ي، ار البيان املغر ب يف اختصار أ خبار ملوك ال ندلس واملغرب، أ يب العباس أ محد بن عذ-9

 1434: 1دار الغرب اال ساليم/تونس، ط

رصمه اترخي ابن خدلون املسمي ديوان املبتدأ  واخلرب يف اترخي العرب والرببر ومن عا-10

 1421من ذوي الشأ ن ال كرب، عبد الرمحن بن خدلون، دار الفكر/بريوت، 
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ال ساليم حيت سقوط غرانطة، د.عبد الرمحن احلجي،-11  التارخي ال ندليس من الفتح ا 

 1402: 2دار القمل/بريوت، ط

 1424: 1اترخي اخللفاء، الس يوطي، دار ابن حزم/بريوت، ط-12 

: 4اترخي الفتح العريب يف ليبيا، الطاهر أ محد الزاوي، املدار اال ساليم/بريوت، ط-13

2004 

يه، ت: س يد كرسوي حسن، دار -14 سك و  جتارب ال مم وتعاقب اهلمم، أ محد بن يعقوب م 

 1424: 1بريوت، ط/الكتب العلمية

 1401: 5تدوين ادلس تور اال ساليم، أ بو ال عيل املودودي، الرساةل/بريوت، ط -15

تراث اال سالم، جوزيف شاخت و لكيفورد بوزورث، اجلزء ال ول، ترمجة -16

السمهوري ومؤنس والعمد، مضن سلسةل عامل املعرفة/اجمللس الوطين للثقافة والفنون 

 .3وال داب ابلكويت، ط

ي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أ خالق املكل  وس ياسة املكْل، أ بو احلسن املاورد-17

 1401: 1دار الهنضة العربية/بريوت، ط

الثورات الشعبية يف مرص اال سالمية، د.حسني نصار ، الهيئة العامة لقصور -18 

  2002الثقافة/مرص، 

: 1ابه، جداول/بريوت، طالثورات العربية اجلديدة املسار واملصري، الس يد ودل أ  -19

2011 

 1400: 1اجلامع الصحيح للبخاري، السلفية/القاهرة، ط-20

يب،  القرطاجلامع ل حاكم القرأ ن واملبني   ملا تضمنه من الس نة وأ ي الفرقان، أ بو عبد هللا-21

 1427: 1ت: عبد هللا  بن عبد احملسن الرتيك، الرساةل/بريوت، ط

بن هناج، للرشواين والعبادي، وابلهامش نص التحفة الحوايش حتفة احملتاج برشح امل-22

 جحر الهيمتي، طبعة املكتبة التجارية الكربي/القاهرة.

ب ، دار الكتااخلطر الهيودي، بروتوكوالت حكامء صهيون، ترمجة حمد خليفة التونيس-23

  4العريب/بريوت، ط
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مؤسسة ش باب دراسات يف اترخي املغرب وال ندلس" د. أ محد خمتار العبادي، -24

 اجلامعة/اال سكندرية، غري مؤرخة

: 1طدور اال نكشارية يف ا ضعاف ادلوةل العامثنية، أ ماين الغازي، دار القاهرة/مرص، -25

2007 

 1417: 4دوةل اال سالم يف ال ندلس، حمد عبد هللا عنان، مكتبة اخلاجني/القاهرة، ط-26

ث يد أ وزتورك، طبعة وقف البحو ادلوةل العامثنية اجملهوةل، د.أ محد أ ق كوندز، دسع -27

 2008العامثنية: 

ي  ب املتنيب برشح عبد الرمحن الربقويق، ت: د.معر الطبلاع، -28 ار دديوان أ يب الطل

خة  ال رمق/بريوت، غري مؤرل

  1423روضة الطالبني، النووي، دار عامل الكتب/اململكة العربية السعودية، -29

 ابن قمي اجلوزية، الصفا/القاهرةزاد املعاد يف هدي خري العباد، -30

رساديب الش يطان صفحات من اترخي اال خوان املسلمني، أ محد رائف، الزهراء -31

عالم العريب/القاهرة، ط  1410: 2لال 

 سقوط ادلوةل اال سالمية وهنوضها، نوح فيدلمان ترمجة: الطاهر بو ساحية، الش بكة-32

 2014: 1العربية لل حباث والنرش/بريوت، ط

: 2سقوط ادلوةل العباس ية، د. سعد بن حمد حذيفة الغامدي، جامعة الرايض، ط-33

1403  

السلسةل الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها، ال لباين، مكتبة املعارف/الرايض، -34

1415 

    1418: 1السلوك ملعرفة دول امللوك، املقريزي، دار الكتب العلمية/بريوت، ط-35

  1402: 2هيب، الرساةل/بريوت، طسري أ عالم النبالء، اذل-36

براهمي، طبعة -37 الس يل اجلرار املتدفق عيل حدائق ال زهار، الشواكين، ت: حمود ا 

 1408اجمللس ال عيل للشؤون اال سالمية/القاهرة: 

 1430: 1الشوقيلات، أ محد شويق، دار الصفا/مرص، ط-38
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وفيقية/القاهرة، غري صفحات مرشقة من التارخي اال ساليم، د. عيل الصاليب، الت-39

 مؤرخة

ضعيف اترخي الطربي، ت: حمد بن طاهر الربزجني، حمد صبحي حسن حالق، دار  -40

 1428: 1ابن كثري/دمشق، بريوت، ط

لو، طبقات الشافعية الكربي، اتج ادلين الس بيك، ت: حمود الطنايح، عبد الفتاح احل-41

حياء الكتب العربية/القاهرة.  دار ا 

 1421: 1كبري، حمد بن سعد، مكتبة اخلاجني/القاهرة، اجلزء السابع، طالطبقات ال -42

خة-43  عامثن بن عفان ذو النورين، عباس العقاد، املكتبة العرصية/بريوت، غري مؤرل

عبد  العمدة يف حماسن الشعر وأ دابه ونقده، ابن رش يق القريواين، ت.حمد حمّي ادلين-44

 2006: 1امحليد، دار الطالئع/القاهرة، ط

: 4معر بن عبد العزيز خشصيته وعرصه، د. عيل الصاليب، دار املعرفة/بريوت، ط-45

1430 

 1400غياث ال مم يف التياث الظمل، أ بو املعايل اجلويين، دار ادلعوة/اال سكندرية، -46

 1424فتح الباري برشح حصيح البخاري، ابن جحر العسقالين، دار احلديث/القاهرة، -47

ن يف الفتح القديس، حمد بن حامد )العامد( ال صفهاين، مطبوع بعنواالفتح القيس -48

 "حروب صالح ادلين" طبعة دار املنار/غري مؤرخة.

فتنة مقتل عامثن بن عفان ريض هللا عنه وأ رضاه، د.حمد عبد هللا الغبان، -49

 1419: 1العبياكن/الرايض، ط

ل يف امللل وال هواء والنحل، ابن حزم، دار -50  1416اجليل/بريوت، الف ص 

 2008: 3الفقه الس يايس اال ساليم، د.خادل الفهدوي، دار ال وائل/دمشق، ط-51

  1416: 1فقه النوازل، بكر أ بو زيد، الرساةل/بريوت، ط--52

 فلسفة التارخي، حنو تفسري ا ساليم للسنن الكونية والنواميس الاجامتعية، د.عبد-53

 1432 :1احللمي عويس، دار الصحوة/القاهرة، ط

 1414: 2الفوائد، ابن قمي اجلوزية، دار الكتاب العريب/بريوت، ط-54
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. قواعد ال حاكم يف ا صالح ال انم، عز ادلين بن عبد السالم، ت: د. نزيه حامد، د-55

 عامثن مضريية، دار القمل/دمشق، غري مؤرخة.

ية الشافعية واحلنف يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه عيل مذهب القوانني الفقهية -56

ي، ت: د. حمد بن س يدي حمد موال، حمد بن أ محد بن جزي الغرانطي املاليك، واحلنبلية

  "جمهوةل". 

ري، ت: د.حمد يوسف ادلقاق، د-57 ار الاكمل يف التارخي، أ بو احلسن ابن ال ثري اجلز 

 .1407: 1الكتب العلمية/بريوت، ط

بريوت، ل، عالء ادلين عيل الربهان فوري، الرساةل/كزن العامل يف سنن ال قوال وال فعا-58

 1405: 5ط

ما بعد الربيع العريب، جون أ ر براديل، ترمجة: ش اميء عبد احلكمي، مؤسسة -59

 2013: 1هنداوي/القاهرة، ط

  1412: 3مذكرات السلطان عبد امحليد، ترمجة: د.حمد حرب، دار القمل/دمشق، ط-60

: 2ًسا ملرص"، املكتب املرصي احلديث/القاهرة، طكنت رئي مذكرات حمد جنيب: "-61

1984 

م، برشح املسايرة يف عمل الالكم للكامل بن اهلام -للكامل بن أ يب رشيف -املسامرة- 62

  1317: 1ال مريية ببوالق/مرص، ط

ار داملسلمون يف معركة البقاء التحدايت اخلارجية وادلاخلية، د.عبد احللمي عويس، -63

 1431: 1ط اللكمة/القاهرة،

مام أ محد بن حنبل، ت: أ محد شاكر، ومحزة الزين، دار احلديث/القاهرة-64 ، املس ند لال 

 1416: 1ط

معجم ال دابء، ايقوت امحلوي، ت: د.ا حسان عباس، دار الغرب اال ساليم/بريوت، -65

  1993: 1ط

 سناملغين، ملوفق ادلين بن قدامة رشح خمترص اخلريق، ت: د.عبد هللا بن عبد احمل -66

  1417: 3الرتيك، ود. عبد الفتاح احللو، دار عامل الكتب/الرايض، ط
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بريوت، مغين احملتاج ا يل معرفة معاين أ لفاظ املهناج، اخلطيب الرشبيين، دار املعرفة/-67

  1418: 1ط

تبة مقدمة ابن خدلون، ت: عيل عبد الواحد وايف، الهيئة املرصية العامة للكتاب، مك -68

     .2، ط2006ال رسة: 

 1406: 1مهناج الس نة النبوية، البن تميية، ت: حمدرشاد سامل، قرطبة، ط-69

 1997مواقف حامسة يف اترخي اال سالم، حمد عبد هللا عنان، مكتبة ال رسة/مرص، -70

موسوعة اترخي اال مرباطورية العامثنية الس يايس والعسكري واحلضاري، "يلامز -71

 1431: 1ن، ادلار العربية للموسوعات/بريوت، طأ وزتوان"، ترمجة: عدانن حمود سلام

النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، أ يب احملاسن بن تغري بردي، وزارة -72

 الثقافة/مرص، مصورة عن طبعة دار الكتب املرصية.

 1388نفح الطيب من غصن ال ندلس الرطيب، املقلري التلمساين، صادر/بريوت، -73

أ صول احلمك، حمد اخلرض حسني، املطبعة السلفية/القاهرة، نقض كتاب اال سالم و -74

1344 

 وادلي السلطان عبد امحليد الثاين، مذكرات ال مرية عائشة عامثن أ وغيل، ترمجة:-75

 1411: 1د.صاحل السعداوي، دار البشري/ال ردن، ط

 

 

 

۞   ۞   ۞ 
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 ملحق كواشف البحث:

https://www.youtube.com/watch?v=lu1Bb9c7x_U-1  

http://www.alukah.net/culture/0/51656-2 

ttp://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042014&idh

b957900dacc6-927d-46b2-a5f7-76dffe25= 

https://www.youtube.com/watch?v=v7xEPxip5JI&t=598s-4 

https://www.youtube.com/watch?v=zCL2HjooQrk -5 

https://www.youtube.com/watch?v=rcy3Vi5KjI4ٌ-6ٌ

https://www.youtube.com/watch?v=nwtCRDSA01Uٌ-7ٌ

 0https://www.youtube.com/watch?v=UTzaz2coapٌ-8ٌ

http://www.albawabhnews.com/24259ٌ-9ٌ

IECi_8-https://www.youtube.com/watch?v=UpBQ –10 

0QU-https://www.youtube.com/watch?v=N5Ni8w5 -11 

   https://www.youtube.com/watch?v=i8DeRvAfCyg -12 

https://ikhwanpost.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8)13(

-2%D8%AF

-D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%

https://www.youtube.com/watch?v=lu1Bb9c7x_U-1
http://www.alukah.net/culture/0/51656
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042014&id=76dffe25-a5f7-46b2-927d-b957900dacc6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042014&id=76dffe25-a5f7-46b2-927d-b957900dacc6
https://www.youtube.com/watch?v=v7xEPxip5JI&t=598s-4
https://www.youtube.com/watch?v=zCL2HjooQrk
https://www.youtube.com/watch?v=rcy3Vi5KjI4
https://www.youtube.com/watch?v=nwtCRDSA01U
https://www.youtube.com/watch?v=UTzaz2coap0
http://www.albawabhnews.com/24259
https://www.youtube.com/watch?v=UpBQ-IECi_8
https://www.youtube.com/watch?v=N5Ni8w5-0QU
https://www.youtube.com/watch?v=i8DeRvAfCyg
https://ikhwanpost.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ikhwanpost.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ikhwanpost.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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-D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9D9%84%D9%82%%

D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%

%86 

 

 

  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ikhwanpost.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ikhwanpost.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ikhwanpost.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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: وعات  هرس الموض 
 ف 

 مقدميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

 

6 

 : حمطيييييييييييات الرحييييييييييييل ا يل "معيييييييييييامل التفكيييييييييييري"متهييييييييييييد

 

12 

 الفصييييييييييييييييل ال ول: معييييييييييييييييامل نصييييييييييييييييف ربيييييييييييييييييع أ ول

 

20 
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