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 من جملة العني صدى طيب يف نفـوس األخـوة، سـواء يف      ٣٥كان لصدور العدد    
وكان املؤمل أن يصدر هذا العدد يف شهر        .  الداخل أو يف اخلارج، فلله احلمد واملّنة      

 عـن إخراجـه يف      رمضان املبارك، إال أن ذوق العبادة، وااللتزامات الدعوية شغلتنا        
  .وقته

   
أن تـدور   وكنت أود، وحنن نقبل على خطوب جسيمة اهللا أعلم بآثارها وأبعادها،            

مواضيع هذا العدد يف هذا اجملال، ولكن يظهر أن أساتذتنا وعلماءنا الزالوا منشغلني             
بالتربية والتأصيل الدعوي، ولعلهم يتفرغون لذلك يف العدد القادم إن شاء اهللا، ولكن             

 أن تكون رحى احلرب قد دارت، ولن يبقى عندها إال البكاء والنحيب على              أخشى
 فيصـل   لشيخ لفضيلة ا  ىفتومن أجل ذلك قررت أن أدرج يف هذا العدد          .  العراق

  .مقتبسة من صفحة إسالم أون الينمولوي حفظه اهللا يف هذا الباب 
  

أسـباب تـأخري    الزلت أشكو قلة املشاركني من أساتذتنا الكرام، وهذا أيضاً أحد           
كما أعتذر عن انشغايل عن تفعيل الربيـد اإللكتـروين          .  إصدار هذا العدد يف وقته    

الذي وعدت به، فلعل بعض األخوة قد حاول االتصال فلم يفلح، إالّ أن بريد اجمللة 
  .اآلن يعمل فيمكنكم مراسلتنا عليه

   
 ذلك فاحتة خـري     قال متعلق بالنساء، فلعل   مب يف هذا العدد إحدى األخوات       شاركْت

  .لعمل ركن خاص هبن مستقبال، فجزاها اهللا خرياً وأكثر من أمثاهلا
  

وأكرر مرة أخرى رجائي يف أن ترسل املقاالت مطبوعة على اآللة احلاسـبة حـىت               
خيفف عين جهد إعادة طباعتها، فلست ممن حيسن الطباعة السريعة، ويصعب علي أن             

        .  تودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه هذا وأس.أجد من جييدها يف بالد الغرب
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  يبدؤه مؤمن يحكميبدؤه مؤمن يحكم                                              

  
مستنبط من حتليل جمرى احلياة و مشاهدة الطبيعة املودعة يف اخللق، فإن             :أصل ومبتدأ حق املسلم يف السلطة       

دع  فيهـا اخلـري،      ُأويف النفس اإلنسانية كما      دع  ُأور الذي   االختالف بني البشر صفة الزمة، بسبب الفجو      
والفجور يظهر يف صور من التحاسد و البخل وحب الذّات، مثل الذي ظهر يف قابيل حني غلب احلسد فيـه                    

، وكـان   ميكن أن ُتنظّم حياة الناس بال قائد       جانب اخلري، فقتل هابيل الذي غلب خريه فكّف يده، ولذلك ال          
 أحق بأن يكون هو الذي      يصري: أحد عباده بالوحي  دمي يف زمن النبوات يقوم على أن اهللا إذا أيد           األمر يف الق  

نتقل احلق من بعده إىل أقـرب متمسـك         أ: حيكم ويقود، فلما انتهى الوحي وختمت الرساالت مبحمد         
ألمثل، واألقرب فاألقرب،   بالوحي الذي نزل عليه وأمتّهم، إذا منحه اهللا قوة، مث هو إذا استوىل يولّي األمثل فا               

تكون تولية القوّي املتمسك بالوحّي هي نقطة بداية احليـاة          وبذلك   التوثيق واستكفاء اُألمناء،     قواعدوفق  
خـرى االجتماعيـة و     ألالسياسية، وحمور حركتها، وممارسته السياسّية هي اليت تصوغ جوانب احليـاة ا           

  .االقتصادية و املعرفّية
  

ق الذي فهمه فقهاء اإلسالم يف كيفّية حتريك احلياة مبوازين اإلسالم، وصرحوا بلـزوم              هذا التسلسل هو املنط   
أن اهللا  ( إلمساك بالزمام،  ومن هذه القناعة انطلق القاضي ابن العريب املالكي يصف كيف              انقطة البدء هذه، و   

ال . ون يف لّف احلطـام إسـرافاً      يتقاطعون تدابراً واختالفا، ويتنافس     )١( سبحانه خلق اخللق يف اِجلبلة أخيافاً       
 يأمترون فيه برشد اعترافاً، فأمرهم اهللا سبحانه وتعاىل باخلالفة، وجعل فيهم اململكـة،              يبتغون فيه إنصافاً، وال   

مورهم إىل تدبري واحٍد َيَزُعهم عن التنازع، وحيملهم على التألُف من التقاطع، ويردع الظـامل عـن          ُأوصرف  
وقع يف قلوهبم صدق     أ ، و اويل عليه حقاً، ويسوسهم يف أحواهلم لطفاً ورفق       تلى ما تس  املظلوم، ويقرر كل يٍد ع    

 ال ذلك وصوابه، وأراهم باملعاينة و التجربة صالح ذلك  يف ابتداء األمر ومآله، ولقد يزع اهللا بالسلطان مـا                  
داً أقل أذّيةً من كـون      ملك، وَجْور السلطان عاماً واح    ـِ لنفي ال  كملـُفالرياسة للسياسة، وال   .يزع بالقرآن 

لما بان خليفة   ـ اهللا  اخلليقة هلذه الفائدة واملصلحة على امللوك واخللفاء، ك          أنشأالناس فوضى حلظة واحدةً، ف    
مور ويكـف   ألخلفه آخر، وكلما هلك ملكُُ ملََك بعده غْيُره، ليستتب به التدبري، وجتري على مقتضى رأيه ا               

                                           
  مختلفين : الطبيعة ، وأخيافًا : الجبلة    ( ١ )

 بقلم

  حممد أمحد الراشد
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 َصْغُوه بعث نبّياً سّخر اهللا سبحانه له امللك يف وقته إن كان ضعيفاً، فكان               فإذا. اهللا سبحانه به عادية اجلمهور    
يّسر له االستيالء على الزمان وأهله، وأعـرى        : وياًـه ق ـوإنْ بعث . إليه وعْونه معه، كما فعل بدانيال وأمثاله      

ى أرض السلطان عن وأعر:  قوله )٢( .)أرض السلطان عن ظلّه، وجعل األمر يف الدين وأهله، كما فعل مبوسى
حيكم باإلسالم أو ظل اهللا الذي هو تأييده، فيجعـل أرض             أي َعَزلَه ، وظله هو ظل السلطان الذي ال        : ظلِّه

أي جعل احلكم والسياسة علـى      :  األمر يف الدين وأهله      وجعل  : وقوله  .اهل   اهللا  السلطان عارية عن رعاية   
  .الدين، ويتحول التأييد هلم  وحتوطهم رعاية اهللاموجب أمر الدين، بالشكل الذي ميارسه أهل هذا 

  
فهذه هي املقدمات اإلميانية يف الفكر السياسي، وهي املوازين اليت تأمر بتأسيس العدل عن طريق وضـع                 

 نقطـة بـدء     "اخلليفـة   " امت تقريرات القرطيب أيضاً، وجعل      ـ ق ومبثل هذا املنطق  ،  السلطة يف يٍد مؤمنة   
ق على سليقة اآلدمية، مـن التحاسـد والتنـافس و        ـلـ اهللا سبحانه خلق اخل    أن( اإلصالح، وشرح كيف    

 ّف ٍ كامن  مة اإلهلية واملشيئة األولية     ـالتقاطع والتدابر، والسلب والغارة والقتل والثأر، فلم يكن بدُُ يف احلك          
مـن  :  البقـرة  ( " ِليفَـةً  ِإنِّي َجاِعلٌ ِفي الْأَْرِض خَ     "قال تعاىل   . مد معه املآل  ـيدوم معه احلال، ووازع ُيح    

مورهم إىل واحد يزعهم عن التنازع، وحيملهم على التآلف         ُأ فأمرهم اهللا سبحانه باخلالفة، وجعل       ،) ٣٠اآلية
  .من التقاطع، ويرد الظامل عن املظلوم، ويقرر كل يد على ما تستويل عليه

  
ما يزع اإلمام أكثر مما يزع      : يقولروى ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كان               

وجور السلطان عاماً واحداً أقل أذية من كون الناس فوضى حلظة واحـدة،          . أبو عمر رمحه اهللا    هذكر .القرآن
 . )٣( .)ور، ويكف اهللا بـه عاديـة اجلمهـور        أمدة، لتجري على رأيه الُ    ـفائـذه ال ـهـة ل ف اهللا اخللي  أنشأف

  . ."  املسار " والغزايل من قبل وقوله منقول يف
  

دعوى االستخالف ومنح احلق يف السلطة ليد مؤمنة إمنا هو احتكار وانفراد وإمهال             : وسيقول الفاجر والكافر  
  .لآلخرين 

     

                                           
    ٢/٦٩٤ :أحكام القرآن   ( ٢ )
    ٦/٢١٠: تفسير القرطبي   ( ٣ )
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ونقول نعم، حيتكرها املؤمن، لكن ليس واحداً مسمًى، فتعال وكن مؤمناً حقاً نكسبك احلق أيضـاً، وهـذه                  
اسي اإلسالمي والفكر الدميقراطي الذي يهدر أثر اإلميان ويزعم سواسـية           نقطة افتراق أساسية بني الفكر السي     

   . اجلميع
  

  الكون املتناسقمنظومة والية املسلم جزء من  
  

ما جاء عن نظر عقلّي وتصاعد عاطفي ليسهل دفعه مبثلـها،           : هذا الركن املتضمن هلذا احلق واحتكاره ملؤمن      
 العنيـف   َحْشُرُج نفس العلماين    ـَوب جيالً بعد جيل ، لذلك ت      وإمنا صدع به وحي له قوة استيالء على القل        

  أهل  زوراً أننا معشر   فريمينا  لما مسعه، ويظل يبلع ريقه عشراً، وما هو بواجد حالً لورطته،            ـكاملنكر للوحي   
قَُه ـ َنفْ ُب َما ـَيا ُشَعيْ ( : قوم شعيب عليه السالم يوم قالوا له      . له يف ذلك سلف     و  اإلميان ال حنسن السياسة،   

: ويف أحد تأويالت اآلية أهنم يتهمونه بأنـه        ).٩١من اآلية : هود( )رياً ِممَّا َتقُولُ َوِإنَّا لََنَراَك ِفيَنا َضِعيفاً        ـكَِث
 وكل أحد من الناس يراقب ذلك ويسمع، فالذي يف تكوينـه             )٤( )قليل املعرفة مبصاحل الدنيا وسياسة أهلها       (

سينحاز لإلميان فوراً، ألنه يعلم كذب ذلك وأن ورثة شعيب أطهر           : ن ذرية هابيل  ُ اخلري وهو م    النفسي غلبة 
  .أمة من هذا الدعيوأخلص لقضايا الُ

  
نه خيوض حرباً غري متكافئة، فهو يعتمد كذباً تروجه وسائل إعالمه، بينما املسلم             أوتلك هي ورطة العلماين،     

، مما  حبكم الفطرة ر، فيكون االحنياز إىل اجلانب اإلسالمي       يرتكز على طبيعة يف النفس خلقها اهللا، فيها خري وش         
بصوت واحد،   %  ٥٠يعين حسم القضية لصاحل املسلم يف امليزان الدميقراطي الذي مينح السلطة ملن زاد على               

وهذا هو موطن عدم التكافؤ يف حرب العلماين، إذ حنـن           كما يف قضية فوز الرئيس األمريكي بوش االبن،         
ليل حركة احلياة وطبيعة اخللقة اليت خلقها اهللا، وبذلك يكون حسم املعركة            ـ حت إىلندين  ـتـاألكفأ، مس 

، وقد تكفل اهللا تعاىل بغلبة اجلانب       " ال تبديل خللق اهللا       "لصاحلنا مضموناً دائما أبداً، ومنشي على ثقة إذ       
، ظاملفيحار ال  ،" فاختار الفطرة    "ومأ إىل ذلك مبيزان     أاخلريي يف النفس يف الظرف احليادي التام احلياد، وُ        

يلجأ إىل الظلم والتزوير والكذب اإلعالمي ليمنع املسلم، وبذلك تنهض الفلسفة الثورية الدميقراطيـة              ف
حـق مـن اهللا،     : ق الثورة والتمرد والتغيري ويكون صاحب حق مزدوج       ـ املسلم املظلوم ح   حنفسها لتمن 

  . فتنعكس األصداء ،صاحب احلقني تناميهما ، فيؤذّنوحق دميقراطي فلسفي من عباد  اهللا ، فينتظر 

                                           
    ٩/٦١ :تفسير القرطبي   ( ٤ )
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 اهلين رغم أنف اجلإهكذا تتحرك احلياة و 
  

 وهنا يكمن السر يف أن الصحوة اإلسالمية واالنتباهة اإلميانية تتصاعد ما بني دار املغـرب البيضـاء إىل                 
لكامنة يف املالحظـة     الفلبني اخلضراء، على وترية واحدة، وهذا هو أحد املعاين ا           مسلمي مراوي عاصمة 

هيأ : اإلميانية اليت اكتشفت وجود تناسق بديع بني اإلنسان و الكون، فإن اهللا تعاىل ملا حكر السلطة ملؤمن                
هلا أسباهبا بأن جعل الفطرة عامل ترجيح جلانب اخلري على جانب الشر يف النفس اإلنسانية املختلطة، ولن                 

م ظهر النافر، وينفتح مصـراع      ص جبار وأمضى جربوتاً، فيق    ُتغَّري هذه احلقيقة إال بكبت وجربوت، واهللا      
 .التمكني

  
وهكذا، فان من متام خطة الدعوة السياسية أن نثبت للناس أننا نعرف السياسة، فنحلل هلـم، ونرصـد،                  

فّرس هلم يف مستقبلهم، لنثبت هلم كذب ما أهتمنا به منافسونا كما اهتموا شعيباً              ـونكتشف األسرار، ونت  
، وإمنا يتكفل بذلك عمل إعالمي واسع متقن، تتعدد فنونه ويستجيب ملتطلبات ومنطق السـاعة               من قبل 

  . ُُ ذاكرة  جمموعةاوسعة امتداد الساحة، مستنداً إىل خلفيٍة حبثيٍة منهجية تتهجد هب
  

ة، وطـارئ   مألبتأويل السياسة وخرب النظام العاملي، ومصاحل ا      وأعرفهم  وكنا حبمد اهللا أوعى الناس مبا جيري،        
 عرب فصاحة احلـرب الناسـك       " قضايا دولية     "األحداث، والشاهد على ذلك كمِّ الوعي اهلائل املودع يف جملة         

 رمحه "العادل الليلي" عرب صراحة البدر " العني  "ويف جملة  و إرشاده لفريقه،"  الكمال اهللباوي  "امللَهم هباء   
  : أنبهمن قد طرب لتحليالت الرهطني فخاطاهللا وتعاون صحبه معه، وكأن الشاعر القدمي كا

  
  لمـــــوا ـيٍّ عـطُ حـم أوسـتـأن                          

    )٥( غري األمر أو إحدى الكَُبــــــر صب                                

  

  الطغيان يؤدي إىل التدمري 

                                           
   ٤/٧٩ : عن تفسير القرطبي  ( ٥ )



 ٧

 :)الرباين  ( معاين  من   فكما أن    )نيني  ولكن كونوا ربا  : ( ه تعاىل ـوذلك ألن القرآن يأمرنا بالوعي، وهو قول      
إىل مع  ـوالرباين الذي جي  : ( قال. السياسي العامل  :صاحب العلم، واحلكيم التقي، فان من معانيه عند القرطيب        

، ورّبـاينّ   ّبإذا أصلحه وقام به، فهو را     : ُرّبهَيَربَّ أمر الناس     :العلم البصر بالسياسة، مأخوذ من قول العرب      
فنحن املرشحون للبصر بالسياسـة      مبا عندنا من إميان حبمد اهللا،      وحنن أهل صنعة الربانية،     )٦( . ) على التكثري 

  . اًذإ
  

وحه كيف أن طريق الكافر غامض يقود إىل املتاهة، كما وصفهم اهللا            ضو وانظر مبقابل استقامة طريق املؤمن و     
َعِمـَه  : وحكى أهل اللغـة . تحريين يف الكفرأْي يترددون م   :قال جماهد  ()وميّدهم يف طغياهنم يعمهون   (تعاىل  

وهل هناك أكثر من هذه احلرية اليت نـرى أهـل           )  ٧ (.)إذا حار  :ٌه وعام مٌهعمه ُعموهاً وَعَمَهاً فهو عَ    الرجل ي 
الضالل اليوم فيها، كلما هلجوا بفلسفة نقضوها، فهم يف تقلّب دائم وقلق فكري وجتريب من بعد ختريـب،                  

إبرام ونقض، مث ينتهون إىل الشيء، قد استبدت هبم احلرية، وبددت طاقتهم التقلبات،             بني إمضاٍء ونكوص، و   
  .زائهم على منهج واحد راسخ ثابت دائم مستقيم ليس فيه تعاريجإ اهللا بوالدعاة إىل

  
 ةـعـوهذا ما يقودنا ثانية إىل وجوب تأكيد اخلطة اإلعالمية اإلسالمية الواس 

  
عمـد إىل   : ، وذلك ألن الفاجر ملا وجد نفسه ضعيفاً بال حجة ومنطق          يإذ أهنا مدخل اإلصالح السياس    

سياسة جتهيل الناس وحجب صحيح األخبار عنهم وحتليل احملللني ودقائق النقد ووجوه الـرأي ، لـئالّ                 
يتكون رأٌي عام يؤثّر على قرار أصحاب القرار ، ألن الفرد العادي يف اجملتمع، والذي يغلب عليه الضعف                  

ورد، هو األكثر انشغاالً بالعقائد واملواقف، ومن انشغال هذا الصنف تتكون اآلراء الغالبة النافذة،              وقلة امل 
ال مثل كرباء الناس الذين متنعهم كربياؤهم عن ذلك، و ال يكون موقفهم أكثر من موقف الدفاع عـن                   

 سفيان عن أتبـاع     ل أبا أمكتسباهتم ومكانتهم، وهذه الظاهرة االجتماعية جلية يف جواب هرقل حني س          
هم أتبـاع   : (  إن كانوا هم األشراف أم الضعفاء وتقرير أيب سفيان أهنم الضعفاء ، فقال هرقل               النيب

  ).الرسل 
  

                                           
   ١/١٤٦ :تفسير القرطبي )  ٧  (  ( ٦ )



 ٨

إمنا كان ذلك الستيالء الرياسة على األشراف، وصعوبة اإلنفكاك عنها، واألنفة           : قال علماؤنا  ( :قال القرطيب 
، وهذا غالـب أحـوال أهـل        لك املوانع، فهو سريع اإلجابة واالنقياد     من االنقياد للغري، والفقري خلّي عن ت      

 هذا إذا كان خلياً عن تلك املوانع، بأن كان ميلك عقله ويفكّر وحياور من معه، لكن إذا أغراه                   .  )٨( ).الدنيا
 قـوم    كالذي كان من أمر عاد     الكرباء بالدعاية املكثّفة، وحجبوا عنه احلقائق، فإن الظاهرة تكون معاكسة،         

واجلبـار  . تبع سقاطُهم رؤساَءهم  أأي  ) ( بعوا أمر كل جبار عنيد    وأترهبم وعصوا رسله     جحدوا بآيات (هود  
   . )٩( . )الطاغي الذي ال يقبل احلق وال يذعن له: ، والعنيداملتكرب
  

جـة  وهذا ما جبعل الرد اإلعالمي اإلسالمي أوسع املداخل لتصحيح املعادلة املعاصرة بعد ازورارهـا نتي              
  .متويهات اإلعالم اجلاهلي

  
وتتضح يف حوار هرقل وأيب سفيان مرة أخرى مكانة علم حركة احلياة يف اسـتنباط  املعـىن اإلسـالمي و                     

  .التخطيط الدعوي، فهذه ظواهر حيوية يتم تسخريها لتكوين داللة فقهية ومنطق حتليلي
     

األبـواب،   فلحىت يتوارى دعاة اإلسالم خ     زاوية،واحلصر يف ال   سياسة التضييق، : مث اتبع الظلمة مع التجهيل    
 :جناة وحتاشيا ملزيد صدام مرهق واسترتاف مستطيل، وهي حالة وصفها الشاعر القدمي فقال

  
  الشرٌّ منتشٌر يلقاك عن ُعُرض                                                

   )١٠(    والصاحلات عليها ُمغلَقاً باُب                                                            

ت األمـر،   ـشتـح، وت ـصالـفسدت امل  (وذلك ما رصده القاضي ابن العريب حني طفق يتحدث كيف           
 والحظ لفظ التدمري، وكأنه راصد معاصر يرى         )١٣( )رقيع، وانتشر التدمري    ـات الت ـرُق، وف ـسع اخل ـتأو

  . واالقتصادي والسياسي الذي يعم العامل اإلسالميبأم عينه التدمري األخالقي والنفسي
  

 " الطغيان "وكل ذلك بسبب متهم جمرم امسه  

                                           
   ٩/١٧ :تفسير القرطبي     ( ٨ )
   ٩/٣٧ :تفسير القرطبي    ( ٩ )

   ٧/٦٥ :عن تفسير القرطبي  ( ١٠ )
   ٤٧٧:أحكام القرآن  ( ١٣ )



 ٩

  
سالمية يصـل   مة اإل أل أشار إليه القرطيب حني وصف الصورة اليت أوجزها ابن العريب، وبّين أنّ ضعف ا             

جة تصدر الطغـاة    عمره إىل قرون عديدة بسبب هذا الطغيان، وبسبب أخالق رديئة يف  املسلمني هي نتي              
  .الذين يعلمون الناس اخلنوع حىت يغدو معىن العزة منسياً

  
 فقـال يف  ،مة آنذاك، فوصفها بوصف من يصف حاهلا اليومألمام القرطيب يف تفسريه عن حال ا   فقد حتدث اإل  

اللَِّه َواللَُّه َمـَع      ِبِإذْنِ  كَِثَريةً ِفئَةً   غَلََبْت    قَِليلٍَة    ِفئٍَة ِمْن   كَْم  (وت  ـر مع طال  ـبـن ص ـول م ـري ق ـتفس
  ).قتداٌء مبن صدق ربهإاآلية حتريض على القتال، واستشعاٌر للصرب ، و: ( )٢٤٩من اآلية: البقرة( )الصَّاِبِريَن

  
لكن األعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حىت ينكسـر           ! هكذا جيب علينا حنن أن نفعل     ( :قال

وقال أبو  : ويف البخاري ! يسري من العدو كما شاهدناه غري مرة وذلك مبا كسبت أيدينا          العدد الكثري منا قّدام ال    
  ." هل ُترزقون وُتنصرون إال بضعفائكم "   مث روى قول النيب .)إمنا تقاتلون بأعمالكم: الدرداء
  

التقـوى  فاء ُمهملون ، والصرب قليل ، واالعتماد ضعيف ، و         ـدة ، والضع  ـاسـفاألعمال ف  ( :وعقب قائالً 
  .)زائلة

  
َوَعلَـى اللَّـِه    " :  وقال .)٢٠٠من اآلية : آل عمران  ("  اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبطُوا َواتَّقُوا اللََّه       ": قال اهللا تعاىل  

. )١٢٨:النحـل (  "ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسـُنونَ        " :  وقال .)٢٣من اآلية : املائدة(" فََتَوكَّلُوا  
ِإذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبُتوا َواذْكُُروا اللََّه كَـِثرياً        " :  وقال .)٤٠من اآلية : احلج("  َولََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه       " :وقال

  .)٤٥من اآلية: ألنفال( " لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ
  

ة فينا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون على ما أصابنا           موجود ريفهذه أسباب النصر وشروطه، وهي معدومة عندنا غ       
  !وحلّ بنا

  



 ١٠

 وقلـة الرشـاد،     " الطغيان   "بل مل يبق من اإلسالم إال ِذكره، وال من الدين إال رمسه، لظهور الفساد ولكثرة                
  .  )١٤( )حىت استوىل العدو شرقاً وغرباً، وعّمت الفنت وَعظُمت احملن، وال عاصم إال من ُرِحم 

  
   إىل خطة سواء تصحح املعادلةاحلاجة 

  
  .واهللا تعاىل ينذر الظامل أنه سيكون يف مقام شديد

َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه  * َوال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن َتفَرَّقُوا َواْخَتلَفُوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الَْبيَِّناُت َوأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم( 
آل ) (  أَكَفَْرُتْم َبْعَد ِإَمياِنكُْم فَذُوقُوا الَْعذَاَب ِبَما كُْنُتْم َتكْفُـُرونَ         :أَمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهمْ   َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فَ  

   .)١٠٥/١٠٦:عمران
  

  :قال القرطيب
ـ    .الظلمة املسرفون يف الظلم واجلور وطمس احلق وقتل أهله وإذالهلم          ( ون ـّواملعلنون بالكبـائر املستخف
   . )١٥( .)نوا باآلية ُع  كلٌ خياف عليهم أن يكونوا :ومجاعة أهل الزيغ واألهواء والبدع  .عاصيبامل

  ميت ؟ُأفلماذا تظلمين يا ابن 

   ملاذا نفترق وخنتلف من بعد ما جاءتنا معاً بينة القرآن؟

   وملاذا ترضى أن يكون وجهك غداً مسوداً؟

   أهو كفر بعد إميان وأنت ابن مسلم ومسلمة؟

وريب واألمريكي  ألبل األوىل أن تتفق معي على خطة سواء يف احلرية والشورى واالنتخاب  سبقنا هلا ال ا                
  .فقط، بل زجنّي يف ناميبيا وزائري، وعارية يف الفلبني وتايالند

  
  خطة ال ضيم فيهاُ  أروين                                                        

  ها السواُءـيـنا فـنـوي بيـسـ ي                                                                          

                                           
   ٣/١٦٧ :تفسير القرطبي  ( ١٤ )
   ٤/١٠٨ :تفسيره   ( ١٥ )



 ١١

ا نتعّنت فنطلـب شيئاً خاصاً     نولس. فلسنا نزيد على أننا نريد ميثاقاً فيه عدل وإنصاف وحتاكم إىل قانون             
  . فقط، فقط، فقط فقط، وأن حتكم بيننا أصوات الناخبني، هذا" احلرية  "و إمنا حنن نطلب بنا،

  أفنحن نظلمك هبذا، أم حنن وأنت يف احلق ســـــواء؟
  ؟تعلم من خرب احلياة طرفـــــــاًوملاذا متتنع؟ أألنك 

  .    إذا فاعلم طرفاً آخر، واعرف بأين عزيز أيضـــــــاً
  

   وت الـنيب  أيام م  ،قد لقي حكيماً من أهل اليمن امسه ذو عمرو           وكان جرير بن عبد اهللا الُبَجلي       
إنكـم معشـر    . إن لك علّي كرامة، وإين خمربك أمراً      :  يا جرير  ": ، فقال ذو عمر   واستخالف أيب بكر    

كانوا ملوكـاً،   : يفـت بالس ـانـفإذا ك . تأّمرمت يف آخر  : العرب لن تزالوا خبري ما كنتم إذا هلك أمري        
  .  )١٦( "  يغضبون غضب امللوك، ويرضون رضى امللوك

  
  .، أي الكتب السابقة)ال عن كتابمرو ال يكون إـه ذو عـالـما ق(ر عن ابن التني أن ونقل ابن حج

  
مال التآمر، أي تنصيب أمرينا عن مؤمتر ومشـورة، وإال          جلإمنا نعتصم جبمال املعىن والتحليل الذي ذكره        

ة، وهو النمط   مألبشهوة ويرضون بشهوة وحيتكرون احلق دون ا       فإهنا السياسة امللوكية الطغيانية، يغضبون    
فكر السياسـي   الصول  ُأوري أحد   شاملؤمتر ال صار  مة اخلريية، ومن هنا     ُأالذي أرهق وأخرج العرب عن      

ية يف تنصيب   و، ووصية ذي عمرو هي الوصية القدمية اجلديدة اليت نعتصم هبا، وصارت الشور            اإلسالمي
  . إلسالمياالفكر السياسي هذا  يف ركناإمام املسلمني 

     
  تشوار وجترد اجتهاد و 

  :  قال اجلويين
  )١٧( وحنن نرى لإلمام املستجمع خالل الكمال، البالغ مبلغ االستقالل، أال ُيْغِفل االستضـاءةَ يف اإليالـة               ( 

ق لالستمداد ـوأحكام الشرع بعقول الرجال، فإن صاحب االستبداد ال يأمن احلَْيَد عن َسَنِن السداد، ومن ُوف  

                                           
   ٩/١٣٩ :فتح الباري   ( ١٦ )

  سياسة الحكم : إصطالح یكثر الجویني إیراده ، وآذا الذین أّلفوا في السياسة الشرعية ، ومعناه : اإلیالة  )  ١٧ (



 ١٢

 بل أوجز اجلويين عنوان النظرية السياسية  )١٨( ) ولزوم طريق االقتصاد اً باالستداد،كان حري: من علوم العلماء
  : خلليفة املسلمني الذي يشاور فقالهاإلسالمية يف سطرين فقط من خالل وصف

واُم األمر باإلذعان واإلقرار لذي رأي ثابت ال يستبد وال ينفرد، بل يستضيء بعقول العقالء، ويستبني برأي                 ُق(
ئف احلكماء والعلماء، ويستثمر لُباَب األلباب، فيحصل من انفراده الفائدة العظمى يف قطع االخـتالف،               طوا

  . فجعل ذلك قوام األمر ونقطته الرئيسة)٢٠( ) استثمار عقول العقالء  )١٩( ويتحقق باستضائه
  

ية السياسـية اإلسـالمية     ويبلغ تصور الفقهاء ملسؤولية إمام املسلمني مداه األبعد األمسى، فيتوجون النظر          
  . بافتراض أن اإلمام يتحد مع رعيته كأهنم وكأنه قلب واحد

  
وقد صور اإلمام اجلويين ببالغته هذا املعىن الرفيع الذي تعجز عنه الزعامات العارية عن الدين، فقال يف تقرير                  

  :  باجلهاد وقيامه بهموجوب شغف اإلما
  ).ُ النظر فيه ني عليه إدامةوأما اجلهاد فموكول إىل اإلمام، مث يتع(

  
ار مع احتاد   صأمور املسلمني، و  ُفيصري أمر اجلهاد يف حقه مبثابة فرائض األعيان، والسبب فيه أنه تطّوق             : (قال

شخصه كأنه املسلمون بأمجعهم، فمن حيث انتاط جر اجلنود وعقد األلوية والبنود باإلمام ـ وهو نائب عن  
  . )٢١( .)قيمهايه هبا على أقصى اإلمكان به كصالته املفروضة اليت صار قيام: كافة أهل اإلسالم ـ 

     
وفقهنا هبذا يتحدى النظريات السياسية اُألخرى أن تبلغ مبلغه يف هذا التصور املثايل  العفيف اجلـاد ملهمـة                   

بالضـرورات  به أو استبداده وتسويغ القمع      عاخلالفة ، ولن يعدو قدر العلمانيات غري نية حتايل الرئيس على ش           
  .الثورية

       
  ترشيح أنفسنا بدل العلماينوهذا ما جيعلنا نعتقد وجوب 

  

                                           
   ٨٦: الغياثي )   ١٨ (
  باستشارته : وفي نسخة  )   ١٩ (
   ١٧٣: الغياثي )   ٢٠ (
   ٢١٠ :الغياثي )   ٢١ (



 ١٣

فإن ميزة السياسة اإلسالمية أهنا توجب على القادر أن يتصدى لإلمامة إن مل يسد أحد َمَسدَّه، ويعتـرب                  
  .فاسقًا إن زهد هبا، حىت لو انصرف للعبادة

  
  : يقول اجلويين

اق جيب عليه أن يتعرض للدعاء إىل نفسه، والتسبب إىل حتصيل الطاعة، واالنتهاض             إن الذي تفرََّد باالستحق   (
ملنصب اإلمامة، فإن مل يعَدم َمن ُيطيُعُه، وآثر التقاعد، واالستخالء لعبادة اهللا عز وجل، مع علمه بأنه ال َيُسدُّ                   

كان : نّ أن انصرافه واحنرافه سالمةٌ    كان ذلك عندي من أكرب الكبائر وأعظم اجلرائر، وإن ظََن ظا          : أحٌد َمَسدَّهُ 
  .ما حسبه باطالً قاطًعا

  
: يف حكم فرض الكفاية، فإن استقل به واحـد        : ٌ فاةـاس كُ ـظيم إذا كان يف الن    ـوالقيام هبذا اخلطب الع   

وقد كرر اجلويين هذا    .   )٢٢( .)صار القيام به فرض عني      : سقط الفرض عن الباقني، وإذا َتَوحََّد َمن يصلح له        
  .املعىن ِمرارا

  
شرط بلوغ إمام املسـلمني يف علـم        : لذلك كان من الشروط الرئيسة يف نظرية اإلسالم السياسية          

، إذ علمانيات أيضا عن أن جتارينا فيـه  وهو شرط تعجز ال،الشريعة مبلغ االجتهاد واالستقالل يف النظر   
غلـب علـى   وإمنـا  ، جال السياسة اليوم صاحب علم من ر     ينُدر أن يصعد إىل رئاسة الدول الدميقراطية      

، حىت لنرى غرائب يف تقدمي      س يف فلسفة احلكم مثالً والقانون     ، ولي ء الرباعة يف املناورات السياسية    الرؤسا
 .لعراة عن العلم متاماا

  
م جمتهداً بالًغا مبلغ اجملتهدين، مستجمًعا صفات املُفـتني، ومل يـؤثر يف             فالشرط أن يكون اإلما   : (قال اجلويين 

  .)٢٣( )راط ذلك خالفاشت
   

ـ   راجعة العلماء يف تفاصيل الوقائع    فلو مل يكن اإلمام مستقال بعلم الشريعة الحتاج مل        ( : مث قال  تت ، وذلك يش
  .)رأيه، وخيرجه عن رتبة االستقالل

  

                                           
   ٣٢٤ :الغياثي    ) ٢٢ (
   ٨٤ :الغياثي    ) ٢٣ (
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وال ُمنافاة بـني    (طب اجلسيم ال ينفي وجوب االجتهاد،       وكون أن الراشدين كانوا يشاورون إذا نزل هبم اخل        
، ومجُعها على   استتباُع اآلراء : وسر اإلمامة ( ) التناظُر والتشاُور يف املعضالت     الرتبة العليا يف العلوم وبني     بلوغ

  .استقالل اإلمام: ئب، ومن ضرورة ذلكرأي صا
  

الف ، ولكن اخت  َتلَقّي الفوائِد والزوائِد منها، فِإنَّ يف كل عقٍل َمِزّية        مث هو حمثوث على استفادة مزايا القراِئح وَ       
 ، ونقـدها بالسـربِ    ٌم جمتهد وعرضها على علمه الغزير     ، فإذا حبث عن اآلراء إما     مورلُأٌ إلمضاء ا   اآلراء مفسدة 

 عنـهم غاِئلـةَ التبـاين       ، وداِفًعـا  ِلًبا إىل املسلمني مثرات العقول    كان جا : والفكِر األصوب من وجوه الرأي    
  . )٢٤( )ِن تدبريه وفحصهبنظر اإلمام وُحس، فكأن املسلمني َيتَِّحدون واالختالف

  
، ، والنظر يف َمَغّبات العواقـب     أمورتوقد الرأي يف عظائم الُ    (وهذا ال يكون إال بعقل كبري، وال بد لإلمام من           

، والغرض األعظم من اإلمامة مجُع شتات        ويهذهبا التدرب يف طريق التجارب     ،هذه الصفة ُينِتُجها حنيزة العقل    و
   . )اخللِق على تفاوت إرادهتمأصناَف الرأي واستتباع رجٍل 

  
  

       
اتفق مع بـذل اجملهـود يف ذلـك فقـراء حمتـاجون مل تـف الزكـوات حباجتـهم، فحـق علـى اإلمـام أن جيعـل                 فإن  (

 اإلعتناء هبم من أهم أمر يف باله، فالدنيا حبذافريها ال تعدل تضـرر فقـري مـن فقـراء املسـلمني يف ضـر، فـإن                 
ا شـرحنا إن شـاء اهلل عـز    هـ انتهى نظر اإلمام إليهم، رم ما اسـرتم مـن أحـواهلم مـن اجلهـات الـيت سـيأتي علي                

وجل، فإن مل يبلغهم نظر اإلمام وجب على ذوي اليسار واالقتدار البدار إىل رفع الضرار عنـهم، وإن ضـاع                    
  )كان اهلل طليبهم وحسيبهمفقري بني ظهراني موسرين حرجوا من عند آخرهم، وباءوا بأعظم املآثم، و

 ١٧٤ :الغياثي

  
  

                                           
   ٨٧ :الغياثي    ) ٢٤ (
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  أبو خالد. بقلم د
  

اطلعت على وثيقة هامة من وثائق اإلخوان املسلمني يف العراق قبل أكثر من نصف قرن حتمل بـني طياهتـا                    
: تلكم الوثيقة هـي  . إلرشادات حنن اليوم بأشد احلاجة إليها وإىل تطبيقها       جمموعة من النصائح والتوجيهات وا    

البيان الصادر عن مؤمتر مجعية األخوة اإلسالمية املنعقد يف بغداد يف املركز العام للجمعية يف اليوم الثالث مـن                   
  .ية م، تتضمن تسعة مباحث يف غاية من األمه١٩٥٢ هـ، املوافق ١٣٧١عيد األضحى املبارك لعام 

  :وحنن هنا حناول أن نعلق عليها بعض التعليقات واخلواطر، تاركني بقية النصوص لفهم األخوة القراء، وهي
  
 ركّزت الوثيقة يف مقدمتها على الفهم الصحيح لإلسالم باعتباره منهج احلياة الشامل، وعلـى وضـع                 :أوالً

على ربط اإلخوان بالفكرة أوالً وبالداعني إليها       األهداف اإلستراتيجية واملرحلية هلذه الدعوة، مث العمل اجلاد         
  . ثانياً ما داموا على طريق االستقامة

هذه املقدمة أو املدخل يف غاية من األمهية حيث توضح اهلدف املنشود من عمل اجلماعة، وتضـعهم علـى                   
سالم مث بالـداعني    بصرية من األمر، وتبني هلم بأن األهم هو الربط الفكري والعاطفي والعملي والتطبيقي باإل             

وهذه املسألة يف اعتقادي يف غاية من األمهية، إذ ال يكتفي يف الواقع جبمال الفكرة وعظمتـها، وإمنـا                   .  إليه
يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون، كرب مقتاً عنـد اهللا أن              (األساس هو التنفيذ العملي، فقد قال تعاىل        

  ).تقولوا ماال تفعلون
  
لتركيز على املنهجية ومنهاج العمل والربنامج التطبيقي من خالل التدرج وعـدم االسـتعجال، إذ أن                 ا :ثانياً

معظم مشاكل اجلماعات إىل اليوم هي التسّرع واالستعجال يف قطف الثمار قبل نضجها، وحينئذ تصـيبهم                
 من استعجل الشيء قبـل      :النكسة فيضعف إمياهنم وتضطرب أفكارهم، تطبيقاً للقاعدة الفقهية القاضية يف أنّ          

  .أوانه عوقب حبرمانه
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 التركيز على عدم املبالغة، وعدم إظهار اجلماعة على غري حقيقتها، فألن نعرف ضعفاء وحنن أقوياء خري                 :ثالثاً
  .من أن نعرف أقوياء وحنن ضعفاء

  
خالص والتضحية باعتبارها    التأكيد على التربية على الطاعة والنظام، وعلى الطاعة املنبثقة من الفهم واإل            :رابعاً

فهذه التربية املتوازنة هي اليت جتمع بني أمهية السمع والطاعة، واحلفاظ على شخصـية              . شروطاً سابقة للعمل  
املطيع وحقه يف النقاش واحلوار، وهذه تتطلب فعالً جهوداً مضنية لتحقيق هذا التوازن وجتسيد تلك املعادلـة                 

  .ناك إفراطاً وتفريطاً يف جمال الطاعة عند بعض اجلماعاتالصعبة على أرض الواقع، وذلك ألن ه
ومما يرتبط هبذا املقام أن النصوص الشرعية الواردة خبصوص طاعة ويل األمر ال ميكن ترتيلها جبميع تفاصـيلها                  
وخصوصياهتا على أمراء اجلماعات، بل حتتاج إىل تفصيل وتأصيل النصوص، ولذلك وقع بسبب هذا الفهم يف                

 على الرغم من أهنم أكرب      – بعض اجلماعات اإلسالمية، يف حني يركز األخوان املسلمون على أهنم            خطأ كبري 
 ليسوا مجاعة املسلمني، وأن مرشدهم ليس خليفة املسـلمني، ولـذلك            –التوجهات واجلماعات اإلسالمية    

واملسألة حتتاج  .  لشاملتسعهم خمالفة الغري، ويقبلون كل اجلماعات اإلسالمية األخرى يف إطار دين اإلسالم ا            
  .إىل تفصيل وتأصيل ليس هذا جمال حبثها

  
 تأصيل العالقة مع مجيع الناس وبنائها على الود والصفاء دون طعن فيهم بسـبب عـدم انتمـائهم                   :خامساً

  .لدعوتنا، وأن عالقتنا مع اجلماعات اإلسالمية عالقة سلمية قائمة على ترك التجريح والطعن فيها
لى هذه العالقة ينم عن فهم عميق لروح اإلسالم ولسياسته الشرعية، ولدعوته املباركة القائمـة               هذا التأكيد ع  

على احملبة، والرمحة، واملودة، وحرمة الغيبة والطعن لألفراد واملؤسسات، وإمنا العمل على بناء اجلسور وغرس               
يف رمحتـه ودعوتـه     ) ص(الرسول  وذلك جيسد اإلقتداء ب   .  بذور الرمحة واهلداية، وعدم االنشغال باآلخرين     

على الرغم مما فعلوه من إيذاء له، فنحن أمة الـدعوة           ) اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون     (هلداية الناس أمجعني    
  .والرمحة واخلري، ولسنا أمة الشقاء والعذاب

  
م فحينئذ وقفنا    املوقف من األحزاب السياسية جتنب مدحها وذمها إالّ إذا صدر منها ما خيالف اإلسال              :سادساً

هذا املوقف إذا نظرنا إىل بعده الزماين والتارخيي فهو موقف جيد، ولكنه حيتاج إىل تطوير كفل                .  للدفاع عنه 
به الزمن فيما بعد، كما هو احلال بالنسبة للحزب اإلسالمي العراقي اليوم الذي يقيم عالقات جيدة ومتوازنة                 
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واملقارنة بني األمس واليوم أشبه مبواقف املسلمني قبل وبعد صلح          مع األحزاب العراقية بصورة مؤصلة شرعاً،       
  .احلديبية

  
 العناية بصفات الداعية، حيث ذكرت الوثيقة عشر صفات، كما ذكرت عشر صفات أخرى إلبقـاء                :سابعاً

  .روابط اإلخاء وتقويتها
  
ب العلمية والتدرج، فذكرت الوثيقة      التركيز يف التربية على مالحظة الطبائع والعادات وتعديلها باألسالي         :ثامناً

  .يف هذا اجملال تسع مالحظات يف غاية من األمهية
  

 قّدمت الوثيقة اثنني وثالثني توجيهاً لإلخوان يف ذلك الوقت، لو نظرت إليها نظرة متعمقة لوجـدت                 :تاسعاً
  .فيها أبعاداً متقدمة يف جماالت التنظيم واإلدارة

  
سؤوليات املناطة يف عنق اإلخوان، وكيـف        هذه التوجيهات يتضح لك حجم امل       من النظرة الثاقبة إىل    :عاشراً

نذر األخ ماله ووقته لنصرة هذه الدعوة املباركة، وحق على كل أخ اليوم أن يقارن نفسـه بـأخ البارحـة                     
  .  ليستدرك ما قّصر يف حق دعوته

  
نة بينها وبني واقعنا املعاصر داعيا اهللا تعاىل        هذه الوثيقة أضعها أمام إخواين وأخوايت لالستفادة منها، بل واملقار         

  .أن ينفعنا هبا واهللا ويل التوفيق

   
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  اهللا أكرب                                وهللا احلمد
  مجعية األخوة اإلسالمية

   بغداد-املركز العام 
وان إال على الظاملني، والصالة والسالم على خري خلقه أمجعني احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عد

  .سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إىل يوم الدين، وبعد
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فهذه مقررات مؤمتر مجعية األخوة اإلسالمية املنعقد يف بغداد يف املركز العام للجمعية يف اليوم الثالث والرابع                 
  .م، واليت أقرها املؤمترون للعمل مبوجبها وتنفيذها١٩٥٢هـ ١٣٧١من عيد األضحى املبارك املوافق 

  
، واإلسالم نظام احلياة الشامل لكل مظاهرها وشؤوهنا، وجوهر هذه الدعوة هـو             دعوتنا إسالمية  .١

وما خلقت اجلن واإلنس    (عبادة اهللا وحده وتزكية النفس هبذه العبادة والزهادة يف الدنيا زهادة قلبية             
 .لعمل على تفهيم اإلخوان هذا اهلدف ليكون فهمهم للدعوة فهما موحداوا) إال ليعبدون

  
 .ربط األخوان بالفكرة أوالً وبالداعني إليها ثانياً ما داموا على طريق االستقامة .٢
 
 :منهاج العمل .٣

 .التدرج وترك الطفرة  -أ 
تفهيم األخوان هذا األصل يف منهاج الدعوة وعدم السماح ألي قول خيالفه لئال تضـطرب                 -ب 

فكار األخوان ويضعف إمياهنم هبذا املبدأ اإلسالمي فيتعجلون األمور قبل أواهنـا فتصـيبهم        أ
 .النكسة وتصدم الدعوة

 .الثقة بنصر اهللا لنا ولدعوتنا مع تبيني وعورة الطريق وكثرة العقبات وطول الوقت  -ج 
ء العمل بصمت وسكون وترك ما يظهرنا على غري حقيقتنا، وألن نعرف ضعفاء وحنن أقويا               -د 

 .خري لنا من أن نعرف أقوياء وحنن ضعفاء
 

 :التنظيم .٤
التأكيد على النظام والطاعة وتربية اإلخوان عليهما حىت يكون ذلك سجية فـيهم يف كـل                  -أ 

حركاهتم وسكناهتم والعمل على مترين اإلخوان وترويضهم على الطاعة الصادقة لرؤسائهم           
باعتبارها طاعة هللا بغض النظر عـن       املسؤولني طاعة منبثقة عن الفهم واإلخالص والتضحية        

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعـوا الرسـول وأويل           (شخصية املطاع عمالً بقوله تعاىل      
األمر منكم، فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر                

 ).ذلك خري وأحسن تأويال
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ود األخ العامل واألخ املسؤول وتوزيع العمل علـى         توضيح وبيان حقوق وواجبات وحد      -ب 
 . األخوان

 .االعتماد على األسر يف تدريس األخوان  -ج 
 

  :عالقاتنا مع الناس يف .٥
عالقتنا مع الناس مجيعاً عالقة الود والصفاء وال نطعن فيهم لعدم انتمائهم لدعوتنا فنوصـد                 -أ 

 .باب الدعوة يف وجوههم
قة سلمية، وترك التجريح والطعن فيها مع االعتقاد بـأن          عالقتنا مع اجلمعيات اإلسالمية عال      -ب 

طريقتنا هي األحق باإلتباع، وإعذار املخالف لنا والثناء عليه والدعاء له مـع االستمسـاك               
 .بدعوتنا وبطريقتنا بالعمل

موقفنا من الشيوعية واإلحلاد والكفر موقف احملاربة اإلجيابية والعداء السافر وعدم فسح اجملال         -ج 
باتة لإلخوان مجيعاً من االتصال هبم أو جمادلتهم ولو على سبيل الرجاء جبلبـهم إىل               بصورة  

 .١الدعوة، فاحلذر احلذر من هذه الطوائف املرتدة
موقفنا من احلكومة ورجاهلا النصح هلا ولرجاهلا عن طريق املركز العام، وتنبيهها إىل لـزوم                 -د 

 .نكراتالعمل بأحكام اإلسالم والقضاء على ما خيالفه من م
موقفنا من األحزاب السياسية االبتعاد عن األحزاب وعدم االنتماء إليها وجتنب مـدحها أو                -ه 

ذمها، فإذا صدر عنها أو عن غريها ما خيالف اإلسالم وقفنا للدفاع عنه وخماصمة من هاجم                
 .اإلسالم وعدم حضور اجتماعاهتم مهما كانت

 
  :يف الداعية واملسؤول .٦

  صفات الداعية
 .ومقتدياً هبا) ص( فهماً واضحاً بّيناً مستنرياً بسرية الرسول فهم الدعوة  -أ 
 .تقوية روحه بالعبادة السيما التهجد الليلي  -ب 
أن يكون منوذجاً ممتازاً من حيث النظام والطاعة واآلداب واخللق اإلسـالمي الرفيـع مـع                  -ج 

 .اإلخوان وغريهم

                                           
ربما آان هذا الموقف بسبب الحرب الشعواء التي شنتها هذه الطوائف على اإلسالم والمسلمين والعلماء منهم خاصة في ذلك الوقت ورفضهم  ١

 . للحریات والحياة الدیمقراطية
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بة مع إعطاء اجملالس حقهـا  االهتمام بكثرة االجتماعات مع اإلخوان، السيما يف مركز الشع    -د 
 .من ذكر اهللا

أن يسلك مع اإلخوان املسلك الرفيع اهلني ويبتعد عن اخلشونة يف مجيع األحـوال بصـورة                  -ه 
 .عامة

 .أن يروض نفسه على الصرب وطهارة القلب واحللم والوقار  -و 
 .أن يتدرج مع اجلدد من اإلخوان  -ز 
م ال على أسـاس األمـر والنـهي         أن يثبت عالقته معهم على أساس املودة والثقة واالحترا          -ح 

 .اجملردين
 . أن يقلل استعمال حقه يف األمر والنهي حىت يكون ألمره قيمة واعتبار  -ط 
 .أن يفهمهم واجباهتم وحدودهم بصورة واضحة بّينة  - ي 

 
  :يف إبقاء روابط اإلخاء وتقويتها .٧

 .ترك ما جيرح شعور األخ ولو باملزاح فلكل كرامته ومقامه  -أ 
 .قطعياً ال من املسؤول وال من غريهعدم االستهزاء باألخ   -ب 
 .تقليل املزاح وال مزاح إال حبق  -ج 
 .إشاعة حسن الظن بينهم وتعويدهم على تأويل كالم األخ وحركته وعمله تأويالً حسناً  -د 
التزاور يف البيوت على قدر اإلمكان، أما يف املناسبات كاألعياد أو إصابة أحـد اإلخـوان                  -ه 

 .وانهمبرض فالزيارة تصبح واجبة على إخ
 .تناول الطعام سوية يف األسبوع ولو مرة واحدة واالشتراك يف إعداده يف السفرات  -و 
تذكري اإلخوان دائماً حبقوق األخ على األخ وواجب األخ على األخ وبيان ما هلـم ومـا                   -ز 

 .عليهم
 .ترك اجلدل ولو باحلق  -ح 
 بصـورة عامـة     التناصح وتنبيه اإلخوان على أخطائهم سراً ال علناً أو باستعمال الكنايات            -ط 

 . وعدم ذكر اسم املخطئ إال إذا صدرت منه خمالفة تستحق العقاب ولِزم ذكر امسه
 .حتذير اإلخوان من نقل كالمهم بعضهم لبعض ولو بقصد حسن  - ي 

 
  :بعض ما جيب مالحظته يف تربية اإلخوان .٨
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 .مالحظة طبائع وعادات اإلخوان وتعديلها عملياً دون أن يشعروا  -أ 
 .لس السوء واملنكرات من قبل املسؤولنيحتذير اإلخوان من جما  -ب 
 .العمل على تنمية ملكات اإلخوان واستعداداهتم الكتابية واخلطابية والرياضية وغريها  -ج 
 .احلرص على أوقات اإلخوان وقضاؤها مبا يفيد الدعوة والدعاة  -د 
أعداء الدعوة كثريون، لذا جيب على اإلخوان أن ال يلتفتوا إىل مقالة السوء عـن الـدعوة                   -ه 

 .الدعاةو
ترك شؤون سياسة الدعوة للمسؤولني وعدم اخلوض فيها واالعتراض عليها من قبل عامـة                -و 

 .اإلخوان
 .التأكيد على كتمان السر بني اإلخوان حىت يكون األخ كاجلندي يف احلرب  -ز 
أن يتمثل اإلخوان باآلداب واألخالق اإلسالمية الرفيعة بصورة عملية ليكون جمتمع اإلخوان              -ح 

 .مياً يلفت األنظار ويكون مظهرهم خري دعاية لدعوهتمجمتمعاً إسال
ليعلم كل أخ ينوي التربية واإلصالح أنه ال يعاجل حجارة صّماء ينحتها كيف يشاء، وإمنـا                  -ط 

 .يعاجل نفوساً بشرية سريعة التقلب والتأثر، فليصلحها برفق ودراية وصرب وأناة
  

  :مواد متفرقة
ل والعقبات احمللية والعمل على التغلب عليها باحلكمـة         على مجيع الفروع والشعب مالحظة املشاك      •

  .والسداد، كالعنصرية والطائفية واإلقليمية
 .العمل على إشراك أكرب عدد ممكن من احملبني للدعوة عن طريق مؤازرهتا باالشتراكات الشهرية •
 .إقامة دعوات يف مناسبات للتعارف مع أولياء أمور اإلخوان واملنتسبني واملؤازرين •
القتصاد التام يف النفقات وتقليل املظاهر وإعمار  املكتبات بالكتب النافعة وإعداد قسم من الرسائل               ا •

 . لإلهداء
 .تبادل الزيارات بني الشعب والفروع بصورة فردية أو مجاعية على أن تكون مستمرة ومنتظمة •
 .إرسال التقارير الشهرية من الشعب والفروع بصورة منتظمة •
 .جام واالمتزاج بني املسؤولني وعدم ظهورهم بأي مظهر يدل على خالف ذلكاحلرص على االنس •
التعهد بتنفيذ ما يبلغهم به املركز العام من أوامر وتعليمات ولو كانت شاقة ما دامت غـري خمالفـة                    •

 .لقواعد اإلسالم
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 .التعهد بالطاعة واإلخالص للدعوة •
 . اإلخوان من آراء النصيحة واملصارحة التامة وعرض كل ما خيتلج يف نفوس •
 . التعهد بإبالغ املركز العام عن مجيع املشاكل واخلالفات اليت قد تقع للشعب والفروع •
 . أن الدعوة حتتاج إىل جهود املؤمترين وأوقاهتم وأمواهلم فليكونوا على استعداد لتنفيذ ما يطلب منهم •
واحد قلبه يف بغداد وأعضاؤه يف       أن يشعروا متام الشعور بأهنم أفراد أسرة واحدة، بل أعضاء جلسد             •

 .مجيع أحناء العراق، واالعتصام بالوحدة واالرتباط جبماعة اإلخوان ارتباطاً تاماً ظاهراً وباطناً
ليحيطوا علماً بأصول الدعوة    ) ص( توصية اإلخوان باإلكثار من دراسة كتب الدعوة وسرية الرسول           •

 .وفروعها، وليدعوا الناس على بصرية
 جملة الفكرة اإلسالمية بأمسى معانيها وأرقى أساليبها، وهي خري معني لإلخـوان علـى               "املسلمون " •

تفهم أرقى املوضوعات اإلسالمية، وعليه يوصي املركز العام بالعناية هبا واالشتراك السـنوي فيهـا               
 .وعلى نشرها خارج حدود اإلخوان لتعم فائدهتا الناس أمجعني

تمع الذي تعيش فيه ومعرفة علله وأمراضه لتقدمي العالج الناجع           دراسة الشعب والفروع ألحوال اجمل     •
 .له

 مضاعفة النشاط يف بث الدعوة يف ربوع العراق، خصوصاً األماكن اليت مل تصل إليها الدعوة بعـد                  •
وحماولة فتح مكتبات فيها واإلكثار من أيفاد الوفود من املركز العام إىل هذه املناطق، على أن تكون                 

 .ل على املركز املرِسل، وإعداد كتاب يف التربية اإلسالميةنفقة املرَس
 فتح قسم ملكافحة األمية يف كل فرع من لزوم دفع املصاريف املقتضية من قبل الفرع نفسـه، مـع                    •

 .االهتمام بتغذية الطالب العقيدة الدينية ومكافحة جهلهم باإلسالم زيادة على القراءة والكتابة
رة صبغ االجتماعات واجللسات بالصبغة اإلخوانيـة وتـرك التكلـف            لفت نظر اإلخوان إىل ضرو     •

 .والرمسيات
 . حتديد صالحيات رئيس الشعبة والفرع •
 . إعداد تنظيم خاص للناشئة •
 .فتح دورات صيفية لتعليم األميني من قبل املتربعني من اإلخوان واستغالهلا لغرض الدعوة •
 . لتربية اإلخوان واستغالهلا لغرض الدعوةإقامة خميم لإلخوان يف الصيف القادم إن شاء اهللا •
 .إصدار جملة يف أقرب وقت ممكن •
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االهتمام بقضية املرأة وتعليمها أمور دينها وإيصال الدعوة إليها والعمل على إعـداد دار لألخـوات                 •
 .املسلمات ليباشرن نشاطهن فيها

 .االستعانة باإلخوان األطباء مبداواة األخوان •
 أجمد الزهاوي رئيس اجلمعية ومن فضيلة األستاذ الصواف بإلقاء دروس على            الطلب من مساحة الشيخ    •

رؤساء األسر وتنظيم زيارات األستاذ الصواف وبعض اإلخوان الذين يعتمدهم املركز العام لزيـارة              
 .الشعب والفروع بصورة مستمرة ومنتظمة

 ).املركز العام(م اجلمعية السعي للحصول على وكالة لرسائل اإلخوان وجملة الدعوة واملسلمون باس •
تزويد من يقوم مبحاسبة وتفتيش الشعب والفروع بكتاب من املركز العـام يـربزه إىل املسـؤولني                  •

 .لتسهيل مهمته
 .االتصال بأساتذة املدارس القريبني من الفكرة اإلسالمية جللبهم للدعوة •
 .حتديد الشبهات الشيوعية وغريها وحترير الردود اإلسالمية عليها •
 .اسبة الشعب والفروع عن مدى تطبيق هذه القراراتحم •

  
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  واهللا أكرب         وهللا احلمد
  تواقيع املؤمترين

     
  

          
 وأعلـى مـن فنـون القربـات مـن        ثم الذي أراه أن القيام مبا هو من فروض الكفايات أحرى باحراز الدرجات،            

فرائض األعيان، فإن ما تعيّن على املتعبد املكلف لو تركه ومل يقابل أمر الشارع فيه باإلرتسام اختص املـأثم                   
ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم املأثم على الكافة على اختالف             . به، ولو أقامه فهو املثاب    

 .سه وكافة املخاطبني احلرج والعقاب، وآمل أفضل الثوابالرتب والدرجات، والقائم به كافٍ نف

  ٢٣٧: الغياثي
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   فيصل مولويمساحة املستشار

  نائب رئيس اجمللس األوربي للبحوث واإلفتاء
  

  :نص السؤال
مريكا أو بريطانيا إلسـقاط  التعاون مع أ نود أن نعرف احلكم الشرعي ملا تفعله املعارضة العراقية اآلن من

  األمر على مستوى العراق واألمة العربية واإلسالمية؟ نظام صدام هل جيوز هذا ؟ وما هي خطورة هذا
  

  :نص اإلجابة
  ..بسم اهللا، واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد

 العراقية ال جيوز شرعا، فظلم      وعلى هذا فما تفعله املعارضة     ال جيوز أن يكون خطأ احلاكم مربرا للعمالة،       
النظام احلاكم يف العراق ال يبيح أبدا االستعانة بغري املسلمني للقضاء على دابر شعب أعزل حبجة إقامـة                  

  !نظام يقوم على العدل فأي عدالة تلك اليت تقوم على أشالء األبرياء؟
   

يعترب  نظام الرئيس صدام حسني،      إن تعاون بعض أطراف املعارضة العراقية مع أمريكا وبريطانيا إلسقاط         
واهللا تعاىل ينهانا عن تويل أعدائنا ضـد        . يف رأينا حراماً من الناحية الشرعية وخيانة من الناحية الوطنية         

ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني، ومن يفعل ذلك فلـيس مـن اهللا يف              : (إخواننا فيقول 
َبشر املنافقني بـأن    (عترب أن الذين يقومون مبثل هذا العمل منافقون         وي. ٢٥سورة آل عمران اآلية     ) شيء

هلم عذاباً أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني، أيبتغون عندهم العزة؟ فـإن العـزة هللا                  
  ..).مجيعاً

   
وحىت . وخطورة هذا األمر على العراق، أنه قد يؤدي إىل متزيقه دويالت بني الشمال والوسط واجلنوب              

لو مل يقع ذلك فإن الغزو األمريكي للعراق سيؤدي إىل هتدمي ما تبقى منه، وبالتايل سيمنع أي تطـور يف                    
 رغم مـا    -تبدال النظام القائم  املستقبل وسيعيدنا مئات السنني إىل اخللف، فضالً عن أنه قد يؤدي إىل اس            
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 بنظام عميل خاضع متاماً لسياسة األمـريكيني كالنظـام القـائم يف             -قد يكون لنا من مالحظات عليه     
  .أفغانستان

   
أما على مستوى األمة العربية واإلسالمية، فهو سيؤدي إىل مزيد من التمزق، وإىل مزيد مـن التسـلط                  

ا والضغط عليها للتراجع عن دعمها لصمود الشعب الفلسطيين         األمريكي على بالدنا، وإىل حماصرة سوري     
  .وهو أمر خطري يؤثر بشكل سليب على االنتفاضة املباركة
  

  واهللا أعلم
٢٠٠٢/١٢/٢١  

  
           

ني علـى املسـلمني أن خيفـوا        فأما إذا وطئ الكفار ديار اإلسالم، فقد اتفق محلة الشريعة قاطبة على أنـه يـتع               
ــة طاعــة الســادة،          ــد ينســلّون عــن ربق ــهوا إىل أن العبي ــى انت ــات ووحــدانا حت ــهم زراف ويطــريوا إىل مدافعت
ويبادرون اجلهاد على االستبداد، وإن كان هذا دين األمـة ومـذهب األئمـة، فـأي مقـدار األمـوال يف هجـوم                 

لـدنيا لـو قوبلـت بقطـرة دم مل تعـدهلا ومل توازهـا، فـإذا                 أمثال هذه األهـوال لـو مسّـت إليهـا احلاجـة، وأمـوال ا              
وتعني يف حماولة املدافعـة التـهاوي علـى ورطـات الـردى، ومصـادمة               ) أي اهلالك (وجب تعريض املهج للتوى     

أي (العدى، ومن أبدى يف ذلك مترداً فقد ظلـم واعتـدى، فـإذا كانـت الـدماء تسـيل علـى حـدود الظبـات                        
  .هذا املقام من املستحقراتفاألموال يف ) حدود السيوف

 ١٨٨: الغياثي
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.  لإلمام أيب املعايل اجلويين، إمام احلرمني، فتاوى عجيبة تدل على سعة علمه وتفقهه يف الدين وبعـد نظـره                  
اليت سبق هبا زمانه    " العصرية"املشهور بالغّياثي مملوء مبثل هذه الفتاوى       " غياث األمم يف التياث الظلم    "وكتابه  

، ورمبا استغرهبا معاصروه، ولكنها جديدة بالنسبة لنا ونعيش وقائعها يف بعدوتنبأ فيها بأمور مل تكن قد وقعت      
  .  أيامنا هذه

  
  فهو   –  وقد رجع عنها يف آخر أيامه         –ومهما قيل يف أيب املعايل الشتغاله يف علم الكالم وقوله يف الصفات             

 اإلمام الذهيب باإلمام الكبري، شيخ الشافعية، إمام احلرمني، ونقـل قـول أيب سـعيد                مام عصره، فقد وصفه   إ
كان أبو املعايل، إمام األئمة على اإلطالق، جممعاً على إمامته شرقاً وغرباً، مل تـر               : "الّسمعاين فيه حيث يصفه   

 ، سنة غري ُمزاحم وال ُمدافَع     فدًرس بنظامية نيسابور، واستقام األمر، وبقي على ذلك ثالثني        ..... العيون مثله   
مسلّماً له احملراب، وحضر درسه األكابر واجلمع العظيم من الطلبة، كان يعقُد بني يديه حنو من ثالث مائـة،                   

  . إمام احلرمنيويعترب كتاباه الغّياثي والرسالة النظامية من أروع ما كتب.  ١"وتفقه به أئمة
  

وكلماته الصعبة الغريبة  هل من غّياث يغيثنا من أسلوبه املتكَلّف      : يوعندما شرعت بقراءة الغياثي قلت يف نفس      
فيهذبه لنا ويوجز لنا معانيه واسراره باسلوب جزيل فتعم الفائدة؟ وملا انتهيت من قراءته أعلمين أحد إخواين                 

 يصلين الكتاب   ومل. أن أستاذنا حممد أمحد الراشد حفظه اهللا قد قام هبذه املهمة وأخرج لنا كتاباً هبذا الوصف               
  .بعد، فرحم اهللا اإلمام اجلويين وجزى اهللا أستاذنا الراشد كل اجلزاء وكتب اهللا ذلك يف ميزان حسناته

  
أما الفتوى اليت اخترهتا ألحبائي قّراء العني فهي مستلّة من كتاب الغّياثي، وأعتذر للقارئ على أسلوب اجلويين                 

لراشد لعلي أجد فيه هذه الفتوى وقد كتبت بأسلوب أيسـر،           رمحه اهللا، وكم متنيت أن يكون عندي كتاب ا        
وملّخص هذه الفتوى أنه وصل إىل أمسـاع        .  فقد حيتاج القارئ إىل إعادة قراءهتا أكثر من مرة ليدرك معانيها          

وقد يكـون حـج     (قد استعد لزيارة بيت اهللا احلرام للحج        ) اخلليفة أو السلطان  (اإلمام اجلويين أن إمام زمانه      
اليت تطري إليها قلـوب  " الطيبة"، فانظر أخي القارئ رد اإلمام اجلويين على هذه املبادرة ) ال حج فريضة   تطّوع

  .املؤمنني اليوم إذا صدرت من حاكم من حكّامنا
                                           

 ١٨/٤٦٨ سير أعالم النبالء  ١
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:  
ويظهـر  .  ومما يتعّين اآلن إيضاحه قضّية ناجزة يؤول أثر ضريها وخريها إىل اخلالئق على تفاوت مناصـبها               (

.  وهي أنه شاع يف بالد اإلسالم تشّوف صدر األنام إىل بيت اهللا احلـرام             .  شارق األرض ومغارهبا  وقعها يف م  
وقد طّوق اهللا هذا الداعي من معرفة احلالل واحلرام ما يوجب عليه إيضاح الكالم يف هذا املـرام وكشـف                    

إلسـالم عليـه الـرأي      إن كان ما صمم صدر ا     : أسباب االستبهام واالستعجام فأقول وبفضل اهللا االعتصام      
فهو حمرم على   ) أي اهلروب من التبعات   (واالعتزام من ابتغايتك املشاعر العظام متضمناً قطع نظره عن اخلليقة           

وأنا أوّضح املسلك يف ذلك وأبّين طريقه، فليست األعمال قرباً ألعياهنا وذواهتا، وليست عبادات ملا               . احلقيقة
قع طاعة من حيث توافق قضايا أمر اهللا تعاىل يف أوقاهتـا، فالصـالة              وإمنا ت .  هي عليها من خصائص صفاهتا    

على العبد لو أتى هبا على أبلغ وجه يف اخلضوع واالستكانة واخلشوع قبل أواهنـا مل                ) أي املفروضة (املوظفة  
 تقع موقع االعتداد، والصالة ممن هو أهلها من أفضل القربات، ولو أقدم عليها ُمحِدث كان ما جاء به مـن                   
املنكرات، فاحلج إحرام ووقوف وإفاضة وطواف ببيت مشّيد من أحجار سود، وتردد بني جبلني على طوري                
املشي والسعي، وحالق إىل هيئات وآداب، وإمنا تقع هذه األفعال قرباً من حيث توافق أمر اهللا وتقّدس، وقد                  

ىل تعرضه أو تعرض طوائف مـن       أمجع املسلمون قاطبة على أن من غلب على الظن إفضاء خروجه إىل احلج إ             
املسلمني للغرر واخلطر، مل جيز له أن يغرر له بنفسه وبذويه ومن يتصل به ويليه، وبل يتعّين عليه تـأخري مـا                      

  .ينتحيه إىل أن يتحقق متام االستكمان فيه، وهذا يف آحاد الناس، ومن خيتص أمره به وبأخصه
  

ره معاقد الدين، وظل لإلسالم كافالً ومالذاً وكهفاً ومعاذاً، ولو          فأما من ناط اهللا به أمور املسلمني، وربط بنظ        
قطع عن استصالح العاملني، ومنع الغامشني ودفع الظاملني، وقمع النامجني نظره، الرتبـك العبـاد والرعايـا                 

ضارة واألجناد يف مهاوي العبث والفساد واستطال املبتدعة الزائغون، وثار يف أطراف اخلطة النابغون، وزالت ن              
السنة وهبجتها، ودرست أعالمها وَمَحّجتها، فكيف حيل ملن حيل يف دين اهللا هذا احملل، وقد أحال اهللا عليـه                   
العقد واحلل، وأناط بإقباله وإعراضه العز والذل، وعلّق مبنحه ومنعه الكثر والقل، وربط بلحاظـه وتوقيعاتـه      

، أن يقّدم نسكاً حيضه على القيام مبناظم اإلسـالم          وألفاظه الرفع واخلفض، واإلبرام والنقض والبسط والقبض      
   .انتهى كالم اجلويين........) وأّية َحجة تعدل هذه اخلطوب اجلسام، واألمور العظام حبجةومصاحل األنام، 

  :مث يرد على هذه املبادرة بصيغة فتوى فيقول
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وبعد فالذي يليق هبذا املوقف     .  اللهم يسر جبودك وكرمك منهج الصواب، وجّنبين غوائل التعمق واإلطناب         (
إن أرجحن رأي موالنا إىل توطئة الطرق       : العلي واملنصب الَسين يف أمر احلج، وما أنا واصفه وكاشفه، فأقول          

إىل بيت اهللا املعظم وِحماه احملرم، ومال اعتزامه إىل تقريب املسالك ومتهيدها وتذليلها وتعبيدها، ونفضها عن                
اد، وقاطعي الطرق على العباد، وما أهون حتصيل هذا املراد عن من اسـتمر حتـت                الساعني يف األرض بالفس   

االنقياد إلمرة كل متوج صعب القياد، وكيف وقد أطافت بأكناف الربية خطة اململكة يف األغوار واألجنـاد،                 
 وبرجال البأس   واستدارت على أطرافها من رقعة امللك القرى والبالد، وأما الكوفة فإهنا بنجدة الدولة منكوفة،             

حمفوظة، وأما بالد الشام، فقد احتوى عليها أقوام منتفضون عن حواشي اجلند املعقود مـع اإلقـرار مللـك                   
اإلسالم واالستكانة واالستسالم، وأما احلرم فقد استمر فيه الوفاق واستتم، وعربان الربية من أضعف اخلليقة               

هم إىل صدمات مبرية، وكتائب هّجامـة مغـرية، بـل           والربية وال حاجة يف استئصال شأفتهم واقتالع كافت       
وليست كفاية غائلهم بالعسرية، ولـوال حـذار        ) أي الطعام (يكفيهم أن يقطع عنهم من أطراف البالد املرية         

مث إذا متهدت السـبل وانزاحـت       ........ اإلطالة لبست يف ذلك القالة، وموالنا أخرب بطرق اإليالة ال حمالة          
) أي اإلبـل  (علـى البخـايت     ) أي حنـت  (لت من األمنة على الطارقني الظلل، وأطت        العوائق والعلل، وأظ  

احملتجبات والكلل، وسفرت احلياض ومحيت على احلجيج الرياض والغياض، وعمرت األميال وأقيمت علـى              
واألطالل وتفقدت اآلبار وتعهدت األعـالم واآلثـار،        ) أي األعالم من احلجارة املنصوبة    (املتاهات الصوى   

فإذ ذاك ينتهض صدر الزمـان      ،  تب على املياه العدة، ذوو النجدة والعدة، ومتادت على أطراد األمن املدة           ور
، مكفوفاً بأنعمه وكاليته، والسعادة حدينه، والُيمن قرينه، ويف كتيبة باسلة ترتج هلا             حمفوظاً حبفظ اهللا ورعايته   

هذه النهضة هي اليت    ......  لنجدهتا النواصي  األداين واألقاصي، ويتطامن لوقع سناكبها الصياصي، ويستكني      
فأما مبادرة املناسك ومسارعة املدارك قبل استمرار املسـالك         تليق بسدته املنيفة، وساحته السامية الشريفة،       

، ومن جل يف الدين خطره، دق يف مراتب الديانات نظره، فهذه تراجم منبهة علـى                فمحذور حمرم وحمظور  
ا جاحد وال يأباها إالّ معاند، مل أوردها تشدقاً ومل أتكلفها تعمقاً ولكـين رأيـت                مناظم املقاصد، ال جيحده   

  .١)إيضاحها يف دين اهللا حمتوماً، وكشفها فرضاً متعيناً جمزوماً، فإن تعّديت مراسم األدب فالصدق قصدت
  

 مـن األعـداء     وخالصة هذه الفتوى أن اإلمام إذا استتبت عنده األوضاع وصلحت يف أيامه البالد ومل خيف              
واملردة والقطّاع، وأصلحت السبل والطرقات، وقد أوكل من بعده من يعتمد عليـه يف النظـر يف العبـاد،                   

                                           
  ٢٣٩ غّياث األمم في التياث الظلم  ١
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ومن كان أمره غري ذلك والبالد مهددة، والعباد يف خطر وأحـواهلم غـري              . فليتوكل على اهللا وحيج بيت اهللا     
  .من يف البالدمنظور فيها، فيحرم عليه احلج حىت يصلح أمر األمة ويستتب األ

  
وقد أطنب اجلويين رمحه اهللا بذكر باملهام اليت جيب على اإلمام قضاؤها وال حيل له تركها وإمهاهلا، فأين حنـن        
اليوم من حكامنا الذين يتركون البالد والعباد إلشباع غرائزهم ونزواهتم، إما اعتزاالً يف قصورهم املشـيدة يف                 

  .اجم وحتت تصرفه املاليني من الدوالراتكل البالد، وإما سياحة يف بالد األع
  

وأين علماؤنا يف الرد على هذه التصرفات وإصدار الفتاوى الرادعة للسلطان بعد أن انتهك حمـارم اإلسـالم                  
وحالف حزب الشيطان للصد عن سبيل اهللا، أين هم؟ وانظر كيف يعترب اإلمام اجلويين أن إيضاح هذه املسألة                  

  .فال حول وال قوة إال باهللا.  فرض متعني جمزوممن الدين حمتوم وأن كشفها
  
  

)       (  
مثان وعشـرون غـزوة خـالل سـبع سـنوات، أوهلـا غـزوة ودّان يف صـفر مـن                     ) ص(عدد غزوات رسول اهلل     

  .السنة الثانية، وآخرها تبوك يف رجب من السنة التاسعة
ع وأربـون سـرية خـالل تسـع سـنوات، أوهلـا العـيص يف رمضـان مـن السـنة األوىل                وأما السرايا فعـددها سـب     

  ).رض(، وآخرها مَذحج يف رمضان من السنة العاشرة بقيادة علي )رض(بقيادة محزة 
سبعة وأربعون قائداً، منـهم واحـد وعشـرون بـدرياً، وواحـد منـهم فقـط مـن                   ) ص(وعدد قادة رسول اهلل     

 كُــرز بــن جــابر الفهــري ألنــه كــان حيســن املطــاردة، واستشــهد منــهم اثنــان الــذين أســلموا بعــد اهلجــرة وهــو
  .وعشرون قائدا

  اهللا حملمود شيت خطّاب رمحه")ص(قادة النيب "ملخص عن كتاب 
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يـع   ركزت مج  ،  املرأة ذلك الكائن البشري صانعة الرجال ومربية األجيال وبانية اجملتمعات ألمهيتها يف البناء            
واملرآة كنفس بشـرية حاهلـا      . اجملتمعات على االهتمام هبا وصبت كل وسائلها لتحقيق ما تريد من أهداف           

ونفس وما  ( حيث قال املوىل اخلالق جلت عظمته        ،كحال الرجل يف اخللق من ناحية إهلامها التقوى والفجور        
   .١)قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها,سواها فأهلمها فجورها وتقواها

  
  .وقد ذكر القران الكرمي أمثلة من الرقي وأمثلة من االحنالل واالحنطاط

كما ذكر تعـاىل أمثلـة مـن        . من أمثلة الرقي ذكر سبحانه وتعاىل مرمي عليها السالم وآسية زوجة فرعون           
ـ           . االحنطاط واخليانة امرأة نوح وامرأة لوط      اة ومنذ قدمي الزمان شاركت املرأة الرجل يف مجيع مراحـل احلي

ونظـرة  . االجتماعية واالقتصادية والسياسية ولقد مشلتها االنتكاسات اليت مرت هبا األمم يف الشرق والغرب            
سريعة إىل تاريخ املرأة يف املاضي واحلاضر نرى أهنا مرت يف فترات من الظلم واالضطهاد حيث هضمت فيها                  

ـ  ذلك يف فترات الظـالم البع      حقوقها وديست فيها كرامتها وعوملت كما يعامل العبد  الرقيق ومت           د عـن   ي
فقد ،  قرنا١٣ومل حتظ املرأة حبقوقها ومكانتها مثلما حظيت يف فترة بزوغ نور اإلسالم الذي استمر                 .اإلسالم

هتم هبا كطفلة وزوجة    اها مع الرجل يف احلقوق والواجبات و      ا وساو  كاملة  حقوقها وأُعطيتسعدت املرأة فيه    
  .سلمة كما وصل أخوها الرجل إىل أرفع مستوى من مستويات اإلنسانفوصلت املرأة امل– . وأم وجدة

  
، أول شهيدة يف اإلسـالم  ) ة أم عمار  مسي(وضرب التاريخ اإلسالمي أمسى صور البطولة والشجاعة مثل بطولة          

رض اهللا  ) خدجية الكربى ( ومن أمثلة رجاحة العقل وطهارة القلب        ،وأم عمارة وأم سليم ودورمها يف احلروب      
هتزت له السماء واألرض نبأ النبوة الذي بدد ظالم اجلاهلية بنور اإلسالم العظيم             اا وهي تستقبل أكرب نبأ      عنه

  ".ال واهللا الخيزيك اهللا أبدا" ):ص(وهي اليت قالت كلمتها املشهورة لنيب األمة 
        

أمساء بنت أيب بكـر     (لبطلة  ز التاريخ دور ا   كما برّ . اليت أعطت رأيها السديد يوم احلديبية     ) رضي(وأم سلمة   
  .يف اهلجرة إىل املدينة )رضي(

                                           
  ١٠ - ٧اآلیات : شمس سورة ال ١
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 بني ابن يف السبعني من عمره وأم قاربت املائة مـن            ،خلد التاريخ اإلسالمي موقف الطاعة ومساع النصحية      و
يها ومشورهتا  أيأخذ ر ) رضي(عندما جاء   ) رضي(وأمساء بنت أيب بكر     ) رضي( بني عبد اهللا بن الزبري       ،عمرها

 اليت مسـع اهللا     )حكيموقيل بنت   (ثعلبة   ومل ينس التاريخ الصحابية املشهورة خولة بنت         .ع احلجاج يف حربه م  
قد مسع اهللا قول الـيت جتادلـك يف زوجهـا           (شكواها من فوق سبع مساوات فأنزل يف حقها سورة اجملادلة           

نة املرأة العظيمة ودورهـا     وهناك الكثري من اآلمثلة اليت ذكرها التاريخ اإلسالمي عن مكا         ).  اهللا إىلوتشتكي  
  .يسعنا الوقت لذكرهاالالكبري يف بناء اجملتمعات  

  
وذلك بسقوط الدولـة    ،  مث مرت الفترة اخلرية اليت انتعشت فيها املرأة وحظيت حبقوقها ومساواهتا مع الرجل            

ا حقوقها  العثمانية وكانت الدول الغربية حني ذاك تعيش يف ظالم وفساد ومشل ذلك املرأة حيث هضمت فيه               
أو زوجة فهي تكدح وتتعب حىت      ،   فكانت وهي بنت تتقاذفها أيدي الذئاب البشرية        .واحنطت فيها مكانتها  

  أو أم ترمى يف النهاية يف      . تشارك الرجل يف أمور احلياة املعاشية من دفع اإلجيار أو سد فاتورة املاء والكهرباء             
 لذا كان من حقها أن تـدافع عـن          ،تذلة من قبل الرجل    فهذه املرأة الغربية مظلومة مب      .أحدى دور العجزة  

 بينها وبني الرجل من ناحيـة دفـع         باإلنصافتطالب الشركات   وحقوقها املبتذلة فتطالب الرجل باحترامها      
 مبرور الـزمن املطالبـة حبقهـا إىل         ت فتطور ،جور حيث تتقاضى هي نصف ما يتقاضاه الرجل من اآلجر         ألا

مث حق املرأة يف أن هتـب       ) ختيار شريك حياهتا    احق الفساد وحق املرأة يف      ( املساواة مع الرجل يف كل شئ     
  .نفسها ملن تشاء

  
ن ضعفت ولكن كما قال األستاذ      إوجد هلا قضية املطالبة حبقوقها فال زالت هلا حقوق و         تأما املرأة املسلمة فال     
ها برجاهلا ونسائها وأطفاهلا وحكامها ا قضية األمة اإلسالمية كل    هنإ" :)قضية حترير املرأة  ( حممد قطب يف كتاب   

وما ) التخلف العقيدي ( وعلمائها وكل فرد فيها وهي قضية احنراف هذا اجملتمع عن حقيقة اإلسالم مما مسيناه             
هانتها وعدم إعطائها وضعها    وإ حتقري املرأة    مننتج عن هذا التخلف العقيدي من ختلف يف مجيع جماالت احلياة            

  ).اإلنساين الكرمي
  
، اإلسالمية فبدأ ببالد النيل مبصـر     د ظهرت حركة مقابلة ملا يف الدول الغربية تطالب حبقوق املرأة يف دولنا              وق

وقد   . داعيا إىل السفور ونزع احلجاب     ،بعد عودته من فرنسا داعيا لتحرير املرأة      ) قاسم أمني (قام هبا الشاب    
قى تأييدا من آخـرين     اليف البداية ولكن     ضة عنيفة وقد أثار هذا الكتاب معار    ) حترير املرأة (كتب كتابا مساه    
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كما  ينادي املرأة املصرية بأن تصنع    ) املرأة اجلديدة (كتب كتابا آخر مساه      و .وشجعوه على األستمرار يف نشره    
  . صنعت أختها الفرنسية كي تتقدم وتتحرر ويتقدم اجملتمع كله

  
فتبىن هذه القضية   .  قضية يف الدول العربية األخرى     وانتشرت هذه ال   ،قضية تطالب هبا  املسلمة  للمرأة   وأصبح

 مث تطورت قضية حترير املرأة إىل قضية العمل علـى اضـالل   ،)هدى شعراوي(فريق من النسوة على رأسهن  
 كما أن العامل    ،أصبح عمال منظما ربط بعجلة النظام العاملي اجلديد وعوملت منوذج احلياة الغربية            املرأة إىل أن  

 جناح جمتمعات العامل الثالث يف مقاومته يعود إىل متاسكها الذي يعود إىل وجود بناء أسـري                 أن الغريب أدرك   
  .  والذي يؤدي بدوره إىل التصدي لعملية العوملة، قوي ميكنهم من االعتزاز هبويتهم وقيمهم وتارخيهم وثقافتهم

  
 فمن هنا يأيت تركيـز  ،ة األساسية يف األسرةن األم هي اللبنإوملا كانت األسرة هي اللبنة األساسية يف اجملتمع ف       

  . النظام العاملي اجلديد على قضايا األنثى
  

 وأصـبح ) باملوضـة   ( فانصاعت املرأة يف لباسها ومظهرها إىل ما يسـمى           ،لقد متت عملية تفكيك تدرجيية    
ل فصـل مـن     ن للمرأة يف بالدنا ماذا تلبس يف ك       و األزياء وتسرحيات الشعر يف باريس ولندن يقرر       ومصمم

 واصبحت املرأة عبدة     . مفاتنها وإبرازن تسرحية الشعر وكم ميكن أن تعري من جسدها          وفصول السنة ويقرر  
الذي جيلب الكثري من    ) ملكات اجلمال   ( عوملة جسد املرأة مت يف الغرب ما يعرف مبسابقة           إطار ويف   .للموضة

 سيجلب ملنظميها األرباح اليت سيحصلون عليها        باهضة لتذاكر الدخول وبالتايل    اًاحلضور الذين يدفعون مبالغ   
  .  وحماولة نشر هذه الظاهرة يف بلدان العامل ومن ضمنها بلدان العامل الثالث، والصور واجملالتاإلعالناتمن 

  
وقد نشأت عدة صناعات رؤوس أمواهلا باليني الدوالرات  مثل شركات مستحضرات التجميل اليت ركزت               

 مل  إن بأهنـا  اليت تعطي احساسـا للمـرأة        اإلعالنات هلا من خالل     أساسيالتها هدفا   بالذات على املرأة وجع   
وحاولت الصناعات تغيري املساحيق كل عام      .  املساحيق والعطور تفقد جاذبيتها وتصبح قبيحة      آالفتستخدم  

    . متجددةتصبح املرأة سوقاًل
  
  مثل   األصليةىل حترير املرأة من أدوارها        إرة و جاءت إىل تفكيك األس   " املؤمترات الدولية "ن  إ إىل ذلك ف   ةضافإ
ن وثيقة مؤمتر املرأة العاملي السابع ومؤمتر املرأة إو.  فتتكلم عن املرأة وعن حتديد النسل  وحترير املرأة،"األمومة"



 ٣٣

 وهـو مـا مستـه    "غـري مـربح  "يعرب فيها عن عمل املرأة يف بيتها كزوجـة وأم بأنـه عمـل            ) كان(يف  
)unremunerated .(  
  

وعلى الرغم من ضخامة العمل الذي تقوم به الدول الغربية لتفكيك األسر وجعـل املـرأة عبـدة  منقـادة              
 إسالمية قويـة ضـد تيـار    صحوة هناك جبانبها    ، الكثري من النساء الغربيات والعربيات     وإضالل ،لإلعالنات

 من املعني الصايف الذي وضـعه  ،ا القوميوهنضة إسالمية تستمد مبادئها من دينن.. االحنراف والعوملة اجلسدية     
 والذي جعل هناك مرجعا ال يتغري لكل من يريد اهلداية ولكل امرأة تبحـث عـن                 ،اخلالق الذي أدرى خبلقه   

  .جيالأ وقوانني حتفظ كرامتها وحقوقها كانسان سوي وكصانعة  ،حقيقة خلقها

        
  

  
حتـاج إليـه    ستغنى عنه، وطبقة كالـدواء ال يُ      طبقة كالغذاء اليُ  : اإلخوان ثالث طبقات  : قال املأمون 

  .حتاج إليه أبداإال أحيانا، وطبقة كالداء ال يُ
  ٣/٥: عيون األخبار

: قـال طليحـة   .  ال يُحبـك قلـيب    ! قتلـت عُكّاشـة بـن حمصَـن       : لطليحة األسـدي  ) رض( قال عمر   
  .الناس يتعاشرون على البغضاءفمعاشرة مجيلة يا أمري املؤمنني، فإن 

  ٣/١٣: عيون األخبار
الـذي يغفـر زللـي، ويقبـلُ عِللـي، ويسُـدّ            : أي إخوانـك أحـب إليـك؟ قـال        : قيل خلالـد بـن صـفوان      

  .خَلَلي
 ٣/٢٣: عيون األخبار

  



 ٣٤

      
  

  :روى اإلمام البخاري رمحه اهللا يف صحيحه، قال
اِعيلُ قَالَ َحدَّثَِني َماِلٌك َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم َعْن أَِبيِه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه اْسـَتْعَملَ                   َحدَّثََنا ِإْسمَ (

 الَْمظْلُوِم فَِإنَّ َدْعـَوةَ     َمْولًى لَُه ُيْدَعى ُهَنيا َعلَى الِْحَمى فَقَالَ َيا ُهَنيُّ اْضُمْم َجَناَحَك َعْن الُْمْسِلِمَني َواتَِّق َدْعَوةَ              
الَْمظْلُوِم ُمْسَتَجاَبةٌ َوأَْدِخلْ َربَّ الصَُّرْيَمِة َوَربَّ الُْغَنْيَمِة َوِإيَّاَي َوَنَعَم اْبِن َعْوٍف َوَنَعَم اْبِن َعفَّانَ فَِإنَُّهَما ِإنْ َتْهِلْك                 

 َيـا   :الصَُّرْيَمِة َوَربَّ الُْغَنْيَمِة ِإنْ َتْهِلْك َماِشَيُتُهَما َيأِْتِني ِبَبِنيِه فََيقُولُ        َماِشَيُتُهَما َيْرِجَعا ِإلَى َنْخٍل َوَزْرٍع َوِإنَّ َربَّ        
َرْونَ أَنِّـي   أَْيَسُر َعلَيَّ ِمْن الذََّهِب َوالَْوِرِق َواْيُم اللَِّه ِإنَُّهْم لَيَ ُأل أََبا لََك فَالَْماُء َوالْكَ    ال أَفََتاِركُُهْم أََنا    ،أَِمَري الُْمْؤِمِننيَ 

 الَْمـالُ  الِم َوالَِّذي َنفِْسي ِبَيِدِه لَْوالْسإلُدُهْم فَقَاَتلُوا َعلَْيَها ِفي الَْجاِهِليَِّة َوأَْسلَُموا َعلَْيَها ِفي ا    القَْد ظَلَْمُتُهْم ِإنََّها لَبِ   
  .)ِهْم ِشْبًراِدالالَِّذي أَْحِملُ َعلَْيِه ِفي َسِبيِل اللَِّه َما َحَمْيُت َعلَْيِهْم ِمْن ِب

  
هذا احلديث أورده اإلمام البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، وهو من مفرداته رمحه اهللا، ومل يـرد يف كتـب                  

واحلـديث مشـهور يف     .  السنن األربعة وال يف مسند اإلمام أمحد، وهو يف املوطأ ويف مسند اإلمام الشافعي             
.   هذا احلديث واألحاديث األخرى اليت سنورد بعضـها        كتب الفقه ألنه أصل يف فهم معىن احلمى املذكور يف         

ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة علـى            - كما يقول ابن حجر رمحه اهللا        -ويف هذا احلديث    
  .١املسلمني

  
   

:  يف ترمجته  يقول ابن حجر رمحه اهللا    .  ويقرأ بدون مهز وأحياناً هبمز    ) رض( هو موىل لعمر بن اخلطاب       :ُهَني
وقد وجدت له رواية عن أيب بكر وعمر وعمـرو بـن            ،  وهذا املوىل مل أر من ذكره يف الصحابة مع إدراكه         "

  وشهد صفني مع معاوية مث حتول إىل علي ملا قتـل             ، روى عنه ابنه عمري وشيخ من األنصار وغريمها        ،العاص
  ولوال أنه    ،يف مهدان وهم مواىل آل عمر       مث وجدت يف كتاب مكة لعمر بن شبة أن آل هين ينتسبون               ،عمار

  .٢"كان من الفضالء النبهاء املوثوق هبم ملا استعمله عمر

                                           
  ٦/١٧٦ :  فتح الباري ١

  ٦/١٧٦:  فتح الباري ٢ 



 ٣٥

َحِمَي محاه حيميه محاية دفع عنه، وهذا شيء ِحمى أي حمظور ال ُيقرب، وأَْحَمْيُت املكـان جعلتـه                   ":اِحلمى
 فهو مصدر مبعىن املفعول وهو خـالف        مبعىن احملمي  واحلمى.  "١"ِحمى، ويف احلديث ال محى إالَ هللا ورسوله       

املباح وتثنيته  وأصل احلمى مث العرب أن الرئيس منهم كان إذا انزل مرتال خمصبا استعوى كلبا على مكـان                    
عال فحيث انتهى صوته محاه من كل جانب فال يرعى فيه غريه ويرعى هو مع غريه فيما سواه  وأما احلمـى                   

 يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة إىل ذلك إما للخيـل الـيت               الشرعي فهو أن حيمي اإلمام موضعا ال      
وقد وردت كلمة احلمى يف عدد من األحاديث، منها حـديث      .  ٢"حيمل عليها الناس للغزو أو ملاشية الصدقة      

ث وقد جاءت األحادي).  أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى اهللا حمارمه(الشبهات املشهور املتفق عليه وفيه    
  .الصحيحة الصرحية بتحرمي إختاذ احلمى من قبل اإلمام والوالة ألنفسهم كما سنبينه الحقا

  
" اضمم جناحك للناس    " اإلمام مالك  ويف رواية    ،  أي اكفف يدك عن ظلمهم     :اضمم جناحك عن املسلمني   

  .٣ وهو كناية عن الرمحة والشفقة،وعلى هذا فمعناه استرهم جبناحك
  

 أي صاحب اإلبل القليلة وصاحب الغنم القليلة، قيل دون الثالثني وقيل أكثر من              :نيمةرمية ورب الغُ  رب الصُ 
  . يعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على موارد هذه املاشيةممنأرباب املواشي القليلة بذلك واملراد .  ذلك وأقل

  
عز، كما يف قوله تعـاىل يف سـورة         اإلبل والبقر والضأن وامل   : والَنَعْم : ونعم ابن عفان   م ابن عوف  َع ونَ وإياَي
  وهو شـاذ  ،فيه حتذير املتكلم نفسه" : وإياي). ومن قتله منكم متعمداً فجزاٌء مثل ما قتل من النعم    : (املائدة

 ، وإال فاملراد يف التحقيق إمنا هو حتـذير املخاطـب          ، والذي يظهر أن الشذوذ يف لفظه      ، كذا قيل  ،عند النحاة 
وابـن  .  ٤" وحنوه هنى املرء نفسه ومراده هني من خياطبه،بطريق األوىل فيكون أبلغ وكأنه بتحذير نفسه حذره     

وإمنا ذكرا هنـا    ).  رض(عوف وابن عفان مها الصحابيان اجلليالن عبد الرمحن ابن عوف وعثمان بن عفان              
أمثال عثمـان   على سبيل املثال ال احلصر، واملقصود هبذا التحذير أن ال ُيدخل يف احلمى مواشي املوسرين من                 

  ).رض(بن عفان وعبد الرمحن بن عوف 
  

                                           
 ١/٦٦  مختار الصحاح  ١
 ٦/٨:  مواهب الجليل بتصرف ٢
  ٦/١٧٦:  فتح الباري بتصرف ٣
  ٦/١٧٦:  فتح الباري ٤



 ٣٦

كمـا يف   وتعظيمـه   ، ويراد به هتويل األمر        لكنه على جمازه ال على حقيقته       ،وظاهره الدعاء عليه   :ال أبا لك  
  .قولك ثكلتك أمك

  
   

اسة احلمى الذي   استعمل هنيا وهو أحد مواليه، ملا رأى فيه من األمانة والقوة، حلر           ) رض(أن عمر بن اخلطاب     
وقد روي عن اإلمام مالك     .  اختذه عمر لرعي نعم الصدقة والدواب اليت اختذها حلمل اجملاهدين يف سبيل اهللا            

واألصل يف احلمى هو  .   ١" كان حيمل يف كل عام على أربعني ألفا من الظهر وقال مرة من اخليل              ") رض(أنه  
لشائعة اليت فيها املاء والعشب لرعي ماشيته ومينعهـا عـن           ما يستقطعه امللك أو الرئيس لنفسه من األراضي ا        

عن ذلك واستثىن من ذلك ما محى اهللا ورسوله للحديث الصحيح الـذي             ) ص(الناس،  وقد هنى رسول اهللا       
ال محـى إالَ  : (قال) ص(إن رسول اهللا : قال) رض(أن الصعب بن َجثّامة ) رض(أورده األئمة عن ابن عباس     

أحـدمها   : "شيئني) حديث ابن عباس  (حيتمل معىن احلديث    ): رمحه اهللا (ل اإلمام الشافعي    ، وقا ٢)هللا ولرسوله 
 واآلخر معناه إال على مثل ما محاه عليه         ،ليس ألحد أن حيمي للمسلمني إال ما محاه النيب صلى اهللا عليه وسلم            

 الثاين خيتص   احلمى   مبن          وعلى ، فعلى األول ليس ألحد من الوالة بعده أن حيمي         .النيب صلى اهللا عليه وسلم    
واجلمهور على املعىن الثاين وإن كان املعـىن        .  ٣"قام مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو اخلليفة خاصة          
اختذ احلمى كما هو مبني يف احلديث الذي        ) رض(األول أقرب إىل ظاهر اللفظ، وذلك ألن عمر بن اخلطاب           

). محى النَّقيع، وأن عمر محى السََّرَف والرََّبـذَة       ) ص(أن النيب   (بق  حنن بصدده، وتتمة حديث ابن عباس السا      
على احلمى الشخصـي    ) ص(عنه للحمى يدل على أنه محل النهي الذي أراده رسول اهللا            ) رض(ومحي عمر   

  .  واحلمى الذي فيه ضرر للمسلمني
  

يت حيق ملن أحياها أن يتملكها      واألرض احملمية هي أرض شائعة ليست ملكاً ألحد، وهي غري األرض املوات ال            
، ٤)من أحيا أرضاً ميتتة فهي لـه      : (قال) ص(كما جاء يف حديث الترمذي عن سعيد بن زيد أن رسول اهللا             

أما احلمى ففي   .  فاألرض املوات أرض ال ماء فيها وال عشب فيحييها املرء حبفر اآلبار أو مد الترع فيصلحها               
 فيها ماشية عموم الناس مث يستقطعها اإلمام ملنافع املسلمني ومينعهـا  الغالب  أهنا أرض فيها ماء وعشب ترعى     

  .إمنا كانت مواتاً فأحياها مث محاها) رض(وقد قيل أن األرض اليت محاها عمر . عن الناس
                                           

  ١/٤٢٧:  في فقه اإلمام الشافعي المهذب ١
  رواه البخاري، باب المساقاة، وأحمد وغيرهما ٢
 ٥/٤٤ي  فتح البار ٣
 )ص(ویروى عن عمرو بن عوف عن النبي : وقال) رض( وقد روى البخاري هذا الحدیث في معلقاته آقول لعمر  ٤



 ٣٧

 األول  :وحلديث ابن عباس اآلنف اشترط بعض الفقاء شروطاً أربعة لألرض اليت حيق لإلمام أن حيميها وهـي                
 الثاين أن يكون ذلك احلمى ،)ومنهم من جعل ذلك من حق اإلمام وحده   (ي هو اإلمام أو نائبه    أن يكون احلام  

 قـال   ،حمتاجا إليه أي ملصلحة املسلمني إما خليل اجملاهدين واإلبل اليت حيمل عليها للغزو أو ملاشية الصـدقة                
وهو ما فعله اخلليفة     ،منه األغنياء الشافعية وجيوز لإلمام أن حيمي للضعفاء من املسلمني لترعاه مواشيهم ومينع            

 الرابع أن يكون يف املواضع      ،الثالث أن يكون ذلك قليال ال يضيق على الناس        الراشد عمر رضي اهللا تعاىل عنه،       
 إىل هذه الشروط القاسية، وقارن ذلك مبا يفعلـه          – رعاك اهللا    – فانظر    .١اليت ال عمارة فيها بغرس وال بناء      

  .اغتصاب أفضل األراضي من أهلها وختصيصها ألنفسهم وألقارهبم وألصدقائهمالسفهاء من حكامنا من 
  

وينبغي للوايل إذا محى أن جيعل للحمى حافظا مينع أهل القوة من الرعي فيه ويأذن للضـعيف                 " :قال الشافعية 
اً بالنـاس،  كما ينبغي للحافظ أن يكون أميناً حليماً رفيق. ٢"والعاجز فإن دخله أحد من أهل القوة ورعى منع     

 :وحيذره من دعـوة املظلـوم     ) اْضُمْم َجَناَحَك َعْن الُْمْسِلِمنيَ   : (هلُّين رمحه اهللا  ) رض(وهذا ما أوصى به عمر      
وقد وردت أحاديث كثرية يف اتقاء دعوة املظلوم واحلذر         ).  َواتَِّق َدْعَوةَ الَْمظْلُوِم فَِإنَّ َدْعَوةَ الَْمظْلُوِم ُمْسَتَجاَبةٌ      (

ملعاذ ) ص(  قال رسول  : قال )رض (ِن عباس اب نعد أخرج اإلمامان البخاري ومسلم يف صحيحيهما        فقمنها،  
 الِإنََّك َسَتأِْتي قَْوًما أَْهلَ ِكَتاٍب فَِإذَا ِجئَْتُهْم فَاْدُعُهْم ِإلَى أَنْ َيْشَهُدوا أَنْ             ( :حني بعثه إىل اليمن   ) رض(بن جبل   

ا َرُسولُ اللَِّه فَِإنْ ُهْم أَطَاُعوا لََك ِبذَِلَك فَأَْخِبْرُهْم أَنَّ اللََّه قَْد فََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواٍت                 اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمَّدً   الِّإلََه إِ 
 ِمْن أَغِْنَياِئِهْم فَُتَردُّ    ِفي كُلِّ َيْوٍم َولَْيلٍَة فَِإنْ ُهْم أَطَاُعوا لََك ِبذَِلَك فَأَْخِبْرُهْم أَنَّ اللََّه قَْد فََرَض َعلَْيِهْم َصَدقَةً ُتْؤَخذُ                

َعلَى فُقََراِئِهْم فَِإنْ ُهْم أَطَاُعوا لََك ِبذَِلَك فَِإيَّاَك َوكََراِئَم أَْمَواِلِهْم َواتَِّق َدْعَوةَ الَْمظْلُوِم فَِإنَُّه لَْيَس َبْيَنُه َوَبـْيَن اللَّـِه             
ـ  ( ):ص (رسـول اللَّـه    قال   :قال) رض( ويف الترمذي وأمحد عن أيب هريرة        ). ِحَجاٌب ثُ َدَعـَواٍت   ال ثَ

ُمْسَتَجاَباٌت َدْعَوةُ الَْمظْلُوِم َوَدْعَوةُ الُْمَساِفِر َوَدْعَوةُ الَْواِلِد َعلَى َولَِدِه َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر َحدَّثََنا ِإْسَمِعيلُ ْبـُن                 
 َشكَّ ِفـيِهنَّ    الْسَناِد َنْحَوُه َوَزاَد ِفيِه ُمْسَتَجاَباٌت      ِإلِبي كَِثٍري ِبَهذَا ا   ِإْبَراِهيَم َعْن ِهَشاٍم الدَّْسُتَواِئيِّ َعْن َيْحَيى ْبِن أَ       

 فإهنا   املظلومِ عوةَاتقوا دَ (رفعه  ووللطرباين وصححه الضياء عن ابن ثابت       ). قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسنٌ     
اتقوا ( وللحاكم عن ابن عمر مرفوعا       ).  حني عَد بَ ْوك ولَ نََّرُصاليل ألنْ يت وجَ  وعزَّ  اهللاُ  يقولُ ماِم على الغَ  لَُمْحُت
 وألمحد وأيب يعلى وصححه الضياء عن أنـس مرفوعـا           ).رارةها شَ  كأنّ ماِء إىل السَّ  ُدَعْصها تَ  فإنّ  املظلومِ ةََوْعَد
  ).  حجاب دونُه ليَسُه فإّن كافراً كانَ وإنْ املظلوِموةَْعاتقوا َد(

                                           
 ١٠ -٦/٦:  في الفقه المالكيملخص عن مواهب الجليل ١
 ٦/٨: مواهب الجليل ٢



 ٣٨

 اجتنب الظلم لئال يدعو عليك من تظلمه وذلك مستلزم لتجنب مجيع أنواع الظلـم               واتق دعوة املظلوم أي   "
على أبلغ درجة وأوجز إشارة وأفصح عبارة كأنه إذا اتقى دعاء املظلوم مل يظلم فهو أبلغ من أن لو قـال ال                      

دعوة (رفوعا  فإن دعوة املظلوم جمابة أي مقبولة وإن كان عاصيا كما يف حديث أيب هريرة وعند أمحد م                 ،تظلم
  . كما مر يف خرب أنس     )وإن كان كافرا  ( وإسناده حسن    )املظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه       

 سورة غافر اآلية فذاك يف دعائهم للنجاة من نار اآلخرة أما            )وما دعاء الكافرين إال يف ضالل     (وأما قوله تعاىل    
  .١"يف احلديث فال تنافيه اآليةدعاؤهم لطلب االنتصاف ممن ظلمهم يف الدنيا كما 

  
ملواشي الصدقة واجلهاد، إال أنه مل مينعها عن فقراء املسلمني مـن            ) رض(ومع أن تلك احلمى قد محاها عمر        

أرباب الصرمية وأرباب الغنيمة، وإمنا منعها عن مياسري الصحابة أمثال عبد الرمحن ابن عوف وعثمان بن عفان             
 ألن ماهلما من غـري      ،ال خياف عليهما الضياع وال احلاجة بذهاب ماشيتهما       لكوهنما من األغنياء ف   "،  )رض(

 ألهنا مجيع ماله فيأتيه ببنيه فيكرر مسألته له يا أمري املؤمنني            ،املاشية كثري والفقري تلحقه احلاجة بذهاب ماشيته      
. ٢" ه اهللا مـن أمـرهم     عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه تركهم ميوتون جوعا ملا قلد          ليا أمري املؤمنني وال ميكن      

استفهام إنكار معناه ال أتركهم حمتاجني وال أجوز ذلك فال بد يل مـن إعطـاء                "أفتاركهم أنا   ) رض(وقوله  
وقد ال يكون يف بيت املال ما يكفي فيكون احلـرج           .  ٣"الذهب والفضة هلم بدل املاء والكأل من بيت املال        

، وهي نظرة اقتصادية بليغة وبعد نظـر        )من الذهب والورق  فاملاء والكأل أيسر علي     ): (رض(عندئذ، لذا قال    
بالذكر من دون غريمها فيه حتذير هلَُنّي من أن يتهاون          ) رض(وعندي أن يف خصه عثمان وعبد الرمحن        .  ثاقب

وفيه ما كـان    "قال ابن عبد الرب       .فخصهما بالذكر ) رض(يف شأهنما ويأخذه احلياء منهما لقرهبما من عمر         
 التقى وأنه ال خياف يف اهللا لومة الئم ألنه مل يداهن عثمان وال عبد الرمحن وال آثـر الضـعفاء                     عليه عمر من  

  .٤" يعين إبل الصدقة)ال محى إال هللا ورسوله( :واملساكني وبني وجه ذلك وامتثل قوله صلى اهللا عليه وسلم
  

ظور فتصيبه دعوة مظلـوم،     لنفسه خشية أن يقع يف احمل     ) رض(ومع كل هذه اإلحتياطات اليت احتاطها عمر        
َواْيُم اللَِّه ِإنَُّهْم لََيَرْونَ أَنِّي قَـْد ظَلَْمـُتُهْم ِإنََّهـا           ): (رض(يعلل ما فعله ويبينه للناس بأنه مضطر لذلك، فيقول          

 الَْمالُ الَِّذي أَْحِملُ َعلَْيِه     الِسي ِبَيِدِه لَوْ  ِم َوالَِّذي َنفْ  الْسإلُدُهْم فَقَاَتلُوا َعلَْيَها ِفي الَْجاِهِليَِّة َوأَْسلَُموا َعلَْيَها ِفي ا        اللَِب
واألصـل أن أرض املدينـة      .  اخليل واإلبل : ، ويقصد باملال  )ِدِهْم ِشْبًرا الِفي َسِبيِل اللَِّه َما َحَمْيُت َعلَْيِهْم ِمْن بِ       
                                           

 ٤/٥٥٤  : على الموطأ شرح الزرقاني ١
 :  للباجيالمنتقيى شرح موطأ مالك ٢
 ٤/٥٥٥:  شرح الزرقاني ٣
 ٤/٥٥٥:  شرح الزرقاني ٤



 ٣٩

ا أهلها فهـي هلـم،      الشريفة كلها ألهلها ال ُيحمى منها عليهم شيء، إذ أهنا مل تفتح عنوة ولكن أسلم عليه               
).  إالّ هللا ورسـوله ): (ص(ولكن الضرورة هي اليت أباحت ذلك وبالشروط اليت حددها حديث رسـول اهللا            

قـد  ف"،  إمنا قال ذلك لشكوى مسعها من أحدهم يعترض فيها على ما محاه من أرض             ) رض(ويذكر أن عمر    
 عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أخرج بن سعد يف الطبقات عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم             

أبيه أن عمر أتاه رجل من أهل البادية فقال يا أمري املؤمنني بالدنا قاتلنا عليها يف اجلاهلية وأسلمنا عليهـا يف                     
 وأخرجه الدارقطين يف غرائب مالك من طريـق بـن           ،حمى علينا فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه      اإلسالم مث تُ  

 املال مال اهللا والعباد عباد اهللا : عليه فلما أكثر عليه قالفلما رأى الرجل ذلك أحلّوهب عن مالك بنحوه وزاد   
  .٢)ميت ملال اهللابالد اهللا ُح: (، وقيل أنه قال١"ما أنا بفاعل

   
   

على جتهيز اجليوش وتوفري اخليل واإلبل لفقراء املسلمني ممن يرغبـون يف            ) رض( حرص عمر    :الدرس األول 
احلمى لتلك الدواب اليت بلغت أربعني ألفاً أو أكثر كما تقدم           ) رض( ميلكون ظهراً وال ماال، فحمى       الغزو وال 

وقد أدخل احلمى خيل الغزاة يف      : "لشافعي رمحه اهللا   لإلمام ا  اهللا، ويف كتاب األم   من رواية اإلمام مالك رمحه      
 ." تركه أهله وحيملون عليها يف سبيل اهللا       سبيل اهللا فلم يكن ما محي ليحمل عليه أوىل مبا عنده من احلمى مما             

فاستثىن عمر هذا احلمى من احلمى الذي هنـى عنـه   ) رض(وما ذلك إالّ ألمهية اجلهاد وأولويته يف نظر عمر       
املال مال اهللا والعباد عباد     : (، وملا أحلّ عليه األعرايب بالكف عن محي األرض رفض عمر وقال           )ص(رسول اهللا   

فانظر إىل حالنا اليوم وكيف هـي       .  يات اإلسالم، كيف ال واجلهاد ذروة سنام اإلسالم       وهذا من أجبد  ). اهللا
 ولكن حلماية ما تبقى من أرض اإلسالم، فها هي          – فقد صرنا أبعد ما نكون عن ذلك         –استعداداتنا ال للغزو    

  . ديد أهلناطائرات الصليبيني قابعة فوق أرض احلرمني ال منلك أن مننعها من التحلق فوق أراضينا وهت
  

على املسلمني وحرصه على عدم ضياعهم وعالتـهم، وهـذا          ) رض( شفقة أمري املؤمنني عمر      :الدرس الثاين 
، فقد  )رض(، ومن سريته    )افتاركهم أنا ال أبا لك    (، وقوله   )اضمم جناحك عن املسلمني   (ظاهر من قوله هلّين     

َرأَْيُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّاِب    ( :و ْبِن َمْيُموٍن قال   ن َعْمرِ ع) رض(أورد اإلمام البخاري يف صحيحه يف مناقب عمر         
 وكان عاملـه    -َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَْبلَ أَنْ ُيَصاَب ِبأَيَّاٍم ِبالَْمِديَنِة َوقََف َعلَى ُحذَْيفَةَ ْبِن الَْيَماِن َوُعثَْمانَ ْبِن ُحَنْيٍف                 

                                           
 ٦/١٧٦ :فتح الباري ١
 ٦/١٠: مواهب الجليل ٢



 ٤٠

 َحمَّلَْناَها أَْمـًرا    :ال ُتِطيُق قَا  الْرَض َما   ألاِن أَنْ َتكُوَنا قَْد َحمَّلُْتَما ا      كَْيَف فََعلُْتَما أََتَخافَ   :قَالَ -على خراج العراق  
 : فَقَالَ ُعَمرُ  ال، :ال قَا : قَالَ ، ُتِطيقُ الْرَض َما   أل اْنظَُرا أَنْ َتكُوَنا َحمَّلُْتَما ا     : قَالَ ،ِهَي لَُه ُمِطيقَةٌ َما ِفيَها كَِبُري فَْضلٍ      

 َراِبَعةٌ َحتَّى   الّ فََما أََتْت َعلَْيِه إِ    : قَالَ ، َيْحَتْجَن ِإلَى َرُجٍل َبْعِدي أََبًدا     الَدَعنَّ أََراِملَ أَْهِل الِْعَراِق     َأللَُّه  لَِئْن َسلََّمِني ال  
، فانظر إىل حرصه على أرامل العراق ووعده بأن ال يتركهم عالة على أحد بعده مث قارن ذلـك مبـا                     )أُِصيَب

وحرص عمر هذا ليس غريبا على من ختـرج مـن    .  ن تثكيل أبناء العراق وترميل نسائه     يفعله سفيه العراق م   
يؤثر أصحاب الُصفّة واألرامل على     ) ص(وهنل من مشكاة النبّوة، فها هو رسول اهللا         ) ص(مدرسة املصطفى   

 الُْخُمَس ِلَنَواِئِب َرُسوِل    َباب الدَِّليِل َعلَى أَنَّ   : (نفسه وعياله، فقد بّوب اإلمام البخاري باباً يف صحيحه بعنوان         
َراِملَ ِحَني َسأَلَْتُه فَاِطَمةُ    َألاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَْمَساِكِني َوِإيثَاِر النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْهلَ الصُّفَِّة َوا              

، وكما أورد أبو داود يف كتاب البيـوع        )َها ِمْن السَّْبِي فََوكَلََها ِإلَى اللَّهِ     َوَشكَْت ِإلَْيِه الطَّْحَن َوالرََّحى أَنْ ُيْخِدمَ     
 ُيَصلِّي َعلَى َرُجٍل َماَت َوَعلَْيِه َدْيٌن فَأُِتَي ِبَميٍِّت الكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم     ( : قال )رض (عن جابر 
 ُهَما َعلَيَّ َيا َرُسولَ     :ْنَصاِريُّألََ َصلُّوا َعلَى َصاِحِبكُْم فَقَالَ أَُبو قََتاَدةَ ا       : َنَعْم ِديَناَراِن قَالَ   :وا قَالُ ؟ أََعلَْيِه َدْينٌ  :فَقَالَ

 :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فََصلَّى َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا فََتَح اللَُّه َعلَى َرُسوِل اللَِّه َصلَّ      :اللَِّه قَالَ 
ويف البخاري ومسلم عن أيب     )  فَِلَوَرثَِتهِ الًأََنا أَْولَى ِبكُلِّ ُمْؤِمٍن ِمْن َنفِْسِه فََمْن َتَرَك َدْيًنا فََعلَيَّ قََضاُؤُه َوَمْن َتَرَك َما             

 َوأََنا أَْولَى النَّاِس ِبِه ِفي      الّ َما ِمْن ُمْؤِمٍن إِ    :َسلََّم قَالَ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه وَ     : (واللفظ للبخاري ) رض(هريرة  
 فَلَْيِرثُْه َعَصـَبُتُه َمـْن      الً فَأَيَُّما ُمْؤِمٍن َتَرَك َما    "النَِّبيُّ أَْولَى ِبالُْمْؤِمِنَني ِمْن أَْنفُِسِهمْ    "ِخَرِة اقَْرُءوا ِإنْ ِشئُْتْم     آلالدُّْنَيا َوا 

  .)ُهالَرَك َدْيًنا أَْو َضَياًعا فَلَْيأِْتِني فَأََنا َمْوكَاُنوا فَِإنْ َت
  

 املسؤولية الكربى اليت يشعر هبا عمر باحملافظة على حقوق الناس اليت ائتمنه اهللا عليها من زكاة        :الدرس الثالث 
ـ   ف"،  وصدقات فحمى للماشية احلمى حفاظاً عليها من الضياع أو اهلالك          حيح قد روى بن أيب شيبة بإسناد ص

 حىت ُيعرف   ٢"وأدخل فيها إبل الضوال ألهنا قليل     "،  ١"عن نافع عن بن عمر أن عمر محى الربذة لنعم الصدقة          
أخربين عمي حممد بن علـي      ( :وبلغ من حرصه رضي اهللا عنه مارواه اإلمام الشافعي رحه اهللا قال           .  أصحاهبا

ن عفان رضي اهللا عنه قال بينا أنـا مـع           عن الثقة أحسبه حممد بن علي بن حسني أو غريه عن موىل لعثمان ب             
 ما  :عثمان يف ماله بالعالية يف يوم صائف إذ رأى رجال يسوق بكرين وعلى األرض مثل باحلق من احلر فقال                  

 رجال معمما بردائـه  : انظر من هذا فقلت أنا: مث دنا الرجل فقال،على هذا لو أقام باملدينة حىت يربد مث يروح    
نني فقام عثمـان    م هذا أمري املؤ   : انظر فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب فقلت       :جل فقال  مث دنا الر   ،يسوق بكرين 

                                           
 ٥/٤٤ : فتح الباري ١
 ٤/٤٨ : األم ٢



 ٤١

 : فقـال  ؟ ما أخرجك هذه السـاعة     :فأخرج رأسه من الباب فأذاه لفح السموم فأعاد رأسه حىت حاذاه فقال           
 بكران من إبل الصدقة ختلفا وقد مضى بإبل الصدقة فأردت أن أحلقهما باحلمى وخشيت أن يضيعا فيسـألين                 

ـ   : عد إىل ظلك فقلت    : يا أمري املؤمنني هلم إىل املاء والظل ونكفيك فقال         : فقال عثمان  ،اهللا عنهم   ن عندنا م
 من أحب أن ينظر إىل القوي األمني فلينظر إىل هذا فعاد إلينا           : عد إىل ظلك فمضى فقال عثمان      :يكفيك فقال 

، فتح  )رض( األمني فلينظر إىل عمر اخلطاب       نعم من أراد أن ينظر إىل القوي      .  ١)فألقى نفسه  - أي عثمان    –
  .البلدان وأغىن العباد، وحكامنا ضّيعوا البالد والعباد

  
وإذا .   ليس ألحد أن حيمي احلمى لنفسه، وإذا محي ملصلحة املسلمني فبالشروط اليت ذكرناها             :الدرس الرابع 

فإذا طّبقنا هذه القائـدة     .  ن املسلمني كانت األرض مواتاً فليس من حق اإلمام أو عامله أن يستأثر هبا من دو             
فمن أين جاء والة أمورنا هبذه الديار واحلمى واألموال؟ أهي أموال ورثوها كابراً عن كابر؟ أم هي حق العباد               

  .سلبوه، وأخرى باعوها لألجنيب وأكلوا مثنها؟ فيا وحيهم
  

 واستنباطه احلكم واملقاصد مـن  –  يف غري العبادات–يف تعليله لألحكام  ) رض( ذكاء عمر    :الدرس اخلامس 
 مع  خالف النصوص يوهم  يف خالفته واليت ظاهرها     ) رض(ولو مجعت األحكام اليت قضى هبا عمر        .  النصوص
عليها، فإنه كان أكثر الناس استشارة ألصـحابه يف         ) ص( وقد أقّره صحابة رسول اهللا       . لبلغت جملداً  شروحها

ن هذه األقضية قليل واحلق معه يف غالبـها،  ويف هـذا احلـديث    زمنه، وخمالفة بعض الصحابة له يف شيء م       
اليت تظهر فيها عبقريته وبعد نظره عدم       ) رض(ومن أقضيته   .  أكرب دليل على ما نقول    ) حديث زيد بن أسلم   (

خيرب، فقد روى البخـاري     ) ص(تقسيمه أرض السواد اليت افتتحت عنوة على الفاحتني مثلما قّسم رسول اهللا             
لوال آخر الناس ما فََتْحُت قريـة إالّ  : (قال) رض(يد بن أسلم عن أبيه أيضاً أن عمر بن اخلطاب من حديث ز  

أتريدون أن يأيت آخر الناس     : (، ويف رواية أخرى قال    )قّسمتها كما قّسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم خيرب         
بينهم، وقـد فسـر بعـض    ممن اعترض على عمر لعدم تقسيمه األرض   ) رض(وكان بالل   ) ليس هلم شيء؟  

الفقهاء حكم األرض املفتوحة عنَوة أن األمر بيد اإلمام إن رأى يف الفاحتني فاقة وحاجة جعل األرض غنيمـة                   
، وإن رأى غري ذلك جعلها فيئاً وتركها بيد أصحاهبا وأخذ خراجها            )ص(ووزعها عليهم كما فعل رسول اهللا       

لى من مجد على ظاهر النصوص يف املعـامالت مـن دون            ويف مثل هذا أبلغ الرد ع     .  ٢)رض(كما فعل عمر    
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.  النظر إىل العلل واملقاصد

                                           
  مسند اإلمام الشافعي ١
 ٦٢ انظر آتاب األموال ألبي عبيد صفحة  ٢


