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قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم:
ـيكم مـ ـ ــا ـ ـ ــا َ اللّ ـ ـ ـوُ أ ْن
«تكـ ـ ــو ُن النبُـ ـ ـ ـوةُ فـ ـ ـ ْ
فعه ـ ــا اللّـ ـ ـوُ إذا ـ ــا َ أ ْن ْيرفَـ َعه ـ ــا.
تك ـ ــون ر ـ ـ ّـم ْير ُ
رُـ ـ ـ ـ ـ ّم تك ـ ـ ـ ــو ُن ِخالفـ ـ ـ ـ ـةٌ عل ـ ـ ـ ــى ِمنه ـ ـ ـ ــاج النب ـ ـ ـ ــوة
فعه ـ ــا
فتك ـ ــو ُن م ـ ــا ـ ــا َ اللّـ ـ ـوُ أ ْن تك ـ ــون رُـ ـ ـ ّم ْير ُ
يرفعه ـ ــا .رُـ ـ ـ ّم تك ـ ــو ُن ُم ْلكـ ـ ـاً عا ّـ ـ ـاً
إذا ـ ــا َ أ ْن َ
يرفعهـ ـ ــا
فتكـ ـ ــو ُن مـ ـ ــا ـ ـ ــا َ اهلل أ ْن تكـ ـ ــو َن رُـ ـ ـ ّم ُ

يرفعهـ ـ ـ ــا .رُـ ـ ـ ـ ّم تكـ ـ ـ ــو ُن ُم ْلك ـ ـ ـ ـاً
إذا ـ ـ ـ ــا َ اهلل أ ْن َ
َجبري ـ ـ ـةً فتكـ ـ ــو ُن مـ ـ ــا ـ ـ ــا َ اهلل أ ْن تكـ ـ ــو َن رُـ ـ ـ ّم
يرفعهـ ـ ـ ـ ــا .رُـ ـ ـ ـ ـ ّم تكـ ـ ـ ـ ــو ُن
يرفعهـ ـ ـ ـ ــا إذا ـ ـ ـ ـ ــا َ أ ْن َ
ُ

ِخـالفـةً على ِمنهـاج

النـبُـوة».
ٖ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
يقذيت
ٓب يع اعبيل اغباضر على الدولة اإلسالمية الٍب تطبق اإلسالـ ،والذين
عاشوا ُب أواخر الدولة اإلسالمية (الدولة العثمانية) الٍب أجهز عليها الغرب،
إمبا رأوا بقايا دولة فيها بقايا حكم إسالمي؛ وؽبذا فإف من أصعب ما هبد
اؼبسلم تقريب صورة اغبكم اإلسالمي إٔب أذىاف يسيطر عليها الواقع ،وال
تستطيع أف تتصور اغبكم إالّ ُب مقياس ما ترى من األنظمة الديبقراطية
الفاسدة اؼبفروضة على البالد اإلسالمية فرضاً .وليست الصعوبة ُب ىذا وحده،
وإمبا أصعب الصعوبة ُب ربويل ىذه األذىاف (اؼبضبوعة) بالثقافة الغربية .لقد
كانت ىذه الثقافة الغربية سالحاً شهره الغرب ُب وجو الدولة اإلسالمية،
وطعنها بو طعنة قبالء أودت حبياهتا ،وضبل إٔب أبناء ىذه الدولة سالحو ىذا
يقطر من دماء أمهم القتيل ،وقاؿ ؽبم مفتخراً( :لقد قتلت أمكم العجوز الٍب
كانت تستحق القتل لسوء حضانتها لكم ،وقد مهدت لكم عندي حضانة
ت تذوقوف فيها اغبياة السعيدة والنعيم اؼبقيم) ومدوا أيديهم يصافحوف القاتل،
وما يزاؿ سالحو ىذا ـبضباً بدماء أمهم ،لقد فعل معهم فعل الضبع  -فيما
يرووف  -حينما ذبعل فريستها تذىل إالّ عن اللحاؽ هبا ،فال تصحو إالّ بضربة
يسيل ؽبا دمها ،أو تصل هبا الضبع إٔب قعر الوادي فتأكلها.
فمن ٕب بأصحاب ىذه األذىاف اؼبضبوعة أف يعرفوا أف ىذا السالح
اؼبسػموـ الذي قضى على دولتهم اإلسػالمية ،ىو نفسو الذي يقضي دائماً -
ٛ

ما سبسكوا بو  -على حياهتم وكيػاهنم ،وأف ىذه األفكػار الٍب وبملوهنا  -من
القػومية وفصػل الديػن عن الدولة ومن آراء تطػعػن ُب اإلسػالـ  -ىي بعض
السػموـ الٍب ضبلتها ؽبم ىذه الثقافة ،وفصػل (الغػزو التبشػّبي) من كتاب
الدولة اإلسػالمية ىذا  -وكلو حقػائق وأرقاـ ناطقة  -يرينا القاتل اجملرـ ،ويقفنا
ويبصػرنا بالوسػائل الٍب توسػل
على السػبب الذي ضبػلو على ارتكاب اعبػريبةّ ،
هبا للقضػاء على القتيل ،وما كاف السبب إالّ قصػد ؿبػو اإلسػالـ ،وما كاف أىم
الوسػائل إالّ ىذه الثقافة الٍب جاءت مع الغزو التبشّبي.
لقد غفل اؼبسلموف عن خطر ىذه الثقافة ،وصاروا وباربوف اؼبستعمر
ويتناولوف منو ثقافتو ،مع أ ّهنا ىي سبب استعمارىم ،وهبا يَبكز االستعمار ُب
بالدىم ،ولينظروا بعد ىذا كم يكوف منظرىم متناقضاً تناقضاً مزرياً ومضحكاً
معاً ،وىم يديروف ظهورىم لألجنيب  -ي ّدعوف ؿباربتو  -ويبدوف إليو أيديهم من
خلف ليتناولوا بكلتا يديهم ظبومو القاتلة يتجرعوهنا ،فيسقطوف بْب يديو ىلكى،
وبسبهم اعباىل شهداء نزاؿ ،وما ىم إالّ صرعى غفلة وضالؿ.
ماذا يريدوف ؟ أيريدوف دولة على غّب أساس اإلسالـ ؟ أـ يريدوف دوالً
متعددة ُب بالد اإلسالـ ؟ لقد أعطاىم الغرب  -منذ صار األمر إليو  -دوالً
كثّبة ،ليتم خطتو ُب إبعاد اإلسالـ عن اغبكم ،وُب تقسيم بالد اؼبسلمْب،
وُب زبديرىم بالتافو من السلطاف ،وال يزاؿ يعطيهم كل حْب دولة ليمعن ُب
تضليلهم وليزيد ُب تقسيمهم ،وىو على استعداد ألف يعطيهم أكثر ما داموا
ألهنم تابعوف لو.
وبملوف مبدأه ومفاىيمو ّ
إف األمر ليس ُب قياـ دوؿ ،وإّمبا ىو ُب قياـ دولة واحدة ُب العآب
ٜ

اإلسالمي كلو ،وإف األمر ليس ُب قياـ دولة أية دولة ،وال ُب قياـ دولة تسمى
إسالمية وربكم بغّب ما أنزؿ اهلل ،بل وال ُب قياـ دولة تسمى إسالمية وربكم
بالقوانْب اإلسالمية اجملردة دوف أف ربمل اإلسالـ قيادة فكرية .إف األمر ليس
ُب قياـ دولة كذلك ،وإّمبا ىو ُب قياـ دولة تستأنف اغبياة اإلسالمية عن
عقيدة وتطبق اإلسالـ ُب اجملتمع ،بعد أف يكوف متغلغالً ُب النفوس متمكناً
من العقوؿ وربمل الدعوة اإلسالمية إٔب العآب.
ليست الدولة اإلسالمية خياالً يداعب األحالـ؛ أل ّهنا قد امتألت هبا
جوانب التاريخ ُب مدى ثالثة عشر قرناً ،فهي حقيقة .كانت كذلك ُب
اؼباضي ،وتكوف كذلك ُب اؼبستقبل القريب ،أل ّف عوامل وجودىا أقوى من أف
ينكرىا الزمن ،أو يقوى على مصارعتها ،وقد امتألت هبا اليوـ العقوؿ
اؼبستنّبة ،وىي أمنية األمة اإلسالمية اؼبتعطشة جملد اإلسالـ.
وليست الدولة اإلسالمية رغبة تستأثر بالنفوس عن ىوى ،بل ىي
فرض أوجبو اهلل على اؼبسلمْب ،وأمرىم أف يقوموا بو ،وحذرىم عذابو إف ىم
قصروا ُب أدائو .وكيف يرضوف رهبم والعزة ُب بالدىم ليست هلل وال لرسولو وال
للمؤمنْب ؟ وكيف ينجوف من عذابو وىم ال يقيموف دولة ذبهز اعبيوش وربمي
الثغور ،وتنفذ حدود اهلل ،وربكم دبا أنزؿ اهلل ؟!
لػ ػػذلك كػ ػػاف لزام ػ ػاً علػ ػػى اؼبسػ ػػلمْب أف يقيم ػ ػوا الدولػ ػػة اإلسػ ػػالمية ،ألنّػ ػػو
ال وج ػ ػ ػػود لدس ػ ػ ػػالـ وج ػ ػ ػػوداً م ػ ػ ػػؤثراً إالّ بالدول ػ ػ ػػة ،وأل ّف بالدى ػ ػ ػػم ال تعتػ ػ ػ ػ دار
إسالـ إالّ إذا حكمتها دولة اإلسالـ.
وليست الدولة اإلسالمية  -مع ىذا  -من السهولة حبيث يستوزر
ٓٔ

اؼبستوزروف  -أفراداً كانوا أو حزباً  -فيصبحوف وزراء يَببعوف ُب دس ِ
ت اغبكم.
َْ
إف طريقها مفروشة باألشواؾ ،ؿبفوفة باؼبخاطر ،فبلوءة بالعقبات واؼبصاعب.
وناىيك بالثقافة غّب اإلسالمية صعوبة ،وبالتفكّب السطحي عقبة،
وباغبكومات اػباضعة للغرب خطورة.
إف الذين يسلكوف طريق الدعوة اإلسالمية إلهباد الدولة اإلسالمية ،إّمبا
يعملوف للوصوؿ إٔب اغبكم ليجعلوه طريقة الستنناؼ اغبياة اإلسالمية ُب
البالد اإلسالمية ،وضبل الدعوة اإلسالمية إٔب العآب ،ولذلك تراىم ال يقبلوف
اغبكم اجملزأ مهما تنوعت وسائل اإلغراء ،وال يقبلوف اغبكم الكامل إالّ إذا
سبكنوا بو من تطبيق اإلسالـ تطبيقاً انقالبيا.
وبعد ،فإف كتاب (الدولة اإلسالمية) ىذا ال يقصد بو أف يؤرخ للدولة
اإلسالمية ،وإّمبا يقصد بو أف يشاىد النّاس كيف أقاـ الرسوؿ  الدولة
اإلسالمية ،وكيف ىدـ الكافر اؼبستعمر الدولة اإلسالمية ،وكيف يقيم
اؼبسػلموف الدولة اإلسػالمية؛ ليعػود للعػآب الػنػور الذي يضيء لو طريق اؽبدى ُب
حالك الظلمات.
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بسم اهلل الرضبن الرحيم

َـقـطـت االبـتـذاء
حْب بعث  دعا زوجو خدهبة فآمنت بوٍ ،بّ دعا ابن عمو علياً
فآمن بو ،ودعا مواله زيداً فآمن بو ،ودعا صديقو أبا بكر فآمن بوٍ ،بّ صار
يدعو النّاس ،فآمن بو من آمن وكفر بو من كفر .وؼبا أسلم أبو بكر 
أظهر إسالمو ؼبن وثق بو ،ودعا إٔب اهلل وإٔب رسولو .وكاف أبو بكر رجالً َمأْلَفاً
لقومو ؿببباً سهالً ،وكاف رجاؿ قومو يأتوف إليو ويألفونو لغّب واحد من األمر،
لعلمو وذبارتو وحسن ؾبالستو ،فأسلم على يده عثماف بن عفاف ،والزبّب بن
العواـ ،وعبد الرضبن بن عوؼ ،وسعد بن أيب وقاص ،وطلحة بن عبيد اهلل،
ّ
وجاء هبم إٔب رسوؿ اهلل  حْب استجابوا لو فأسلموا وصلواٍ ،بّ أسلم أبو
عبيدة واظبو عامر بن اعبراح ،وأبو سلمة واظبو عبد اهلل بن عبد األسد ،واألرقم
بن أيب األرقم ،وعثماف بن مظعوف ،وغّبىمٍ ،بّ دخل النّاس ُب اإلسالـ
أرساالً من الرجاؿ والنساء حٌب فشا ذكر اإلسالـ دبكة وربدث النّاس بو.
وكاف  يطوؼ على النّاس ُب أوؿ أمره ُب منازؽبم ،ويقوؿ إف اهلل يأمركم أف
تعبدوه وال تشركوا بو شيناً ،وكاف يدعو النّاس لدسالـ ُب مكة جهراً امتثاالً
ألمر اهلل ،قاؿ تعأب ،       :وكاف يتصل بالناس
يعرض عليهم دينو ويكتلهم حولو على أساس ىذا الدين سراً ،وكاف أصحاب
ٕٔ

استخفوا بصالهتم من قومهم.
رسوؿ اهلل  إذا صلوا ذىبوا ُب الشعاب و
ْ
وكاف الرسوؿ  يرسل ؼبن يدخل اإلسالـ جديداً من يعلمو القرآف فبن
ت يعلم فاطمة
بن األ ََر ّ
أسلموا من قبل وفقهوا ُب الدين ،فقد أرسل َخػبّ َ
اب َ
بنت اػبطاب وزوجها سعيداً القرآف ،وحْب فاجأىم عمر بن اػبطاب كانوا ُب
بيت سعيد يقرئهم خباب القرآف ،وأسلم عمر على يد ىذه الػ َح ْل َقة .وٓب
يكتف الرسوؿ بذلك بل ازبذ لو داراً يعلم فيها اؼبسلمْب اإلسالـ وهبعلها مركزاً
ؽبذه الكتلة اؼبؤمنة ،ومدرسة ؽبذه الدعوة اعبديدة ،تلك الدار ىي دار األرقم
بن أيب األرقم ،فقد كاف هبمع فيها اؼبسلمْب يقرئهم القرآف ،ويبينو ؽبم،
ويأمرىم باستظهاره وفهمو ،وكلما أسلم شخص ضمو إٔب دار األرقم .ومكث
ثالث سنْب وىو يثقف ىؤالء اؼبسلمْب ،ويصلى هبم ويتهجد ليالً فيتهجدوف،
فيبعث فيهم الروحانية بالصالة والتالوة ،ويثّب فيهم الفكر بالتأمل ُب آيات اهلل
والتدبر ُب ـبلوقاتو ،ويثقف عقوؽبم دبعا٘ب القرآف وألفاظو ،ومفاىيم اإلسالـ
وأفكاره ،ويأخذىم بالص على األذى ،ويروضهم على الطاعة واالنقياد ،حٌب
خلصوا هلل العلي القدير .وظل النيب مستخفياً ىو واؼبسلموف ُب دار األرقم بن
أيب األرقم حٌب نزؿ قولو تعأب      :
. 
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تكتم انصحـببت
وكاف عليو الصالة والسالـ ُب أوؿ أمره يدعو من آنس فيو االستعداد
لقبوؿ ىذه الدعوة بغض النظر عن سنو ومكانتو ،وبغض النظر عن جنسو
وأصلو .وٓب يكن ىبتار النّاس الذين يدعوىم إٔب اإلسالـ اختياراً ،بل كاف
يدعو صبيع النّاس ،ويتحرى استعدادىم للقبوؿ ،وقد أسلم كثّبوف .وكاف
وبرص على أف يثقف صبيع الذين يعتنقوف اإلسالـ بأحكاـ الدين ووبفظهم
القرآف .فتكتل ىؤالء وضبلوا ىم الدعوة( ،وقد بلغ عددىم منذ بعثة الرسوؿ 
حٌب أمر بػإظهار أمره نيفاً وأربعْب شخصاً) ما بْب رجل وامرأة من ـبتلف
البينات واألعمار ،أكثرىم من صغار الشباب ،وكاف فيهم الضعيف والقوي
والغِب والفقّب .وقد آمن بو  والزمو ودأب على الدعوة معو كل من)ٔ( :
علي بن أيب طالب وكاف عمره شبا٘ب سنوات (ٕ) والزبّب بن العواـ وعمره شبا٘ب
سنوات (ٖ) وطلحة بن عبيد اهلل وكاف ابن إحدى عشرة سنة (ٗ) واألرقم بن
أيب األرقم وىو ابن اثنٍب عشرة سنة (٘) وعبد اهلل بن مسعود وىو ابن أربع
عشرة سنة ( )ٙوسعيد بن زيد وىو دوف العشرين ( )ٚوسعد بن أيب وقاص
وىو ابن سبع عشرة سنة ( )ٛومسعود بن ربيعة وىو ابن سبع عشرة سنة ()ٜ
وجعفر بن أيب طالب وىو ابن شبا٘ب عشرة سنة (ٓٔ) وصهيب الرومي وىو
دوف العشرين (ٔٔ) وزيد بن حارثة وىو ُب حدود العشرين (ٕٔ) وعثماف بن
عفاف ُب حدود العشرين (ٖٔ) وطليب بن عمّب وىو ُب حدود العشرين
(ٗٔ) وخباب بن األرت وىو ُب حدود العشرين (٘ٔ) وعامر بن فهّبة وىو
ابن ثالث وعشرين سنة ( )ٔٙومصعب بن عمّب وىو ابن أربع وعشرين سنة
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( )ٔٚواؼبقداد بن األسود وىو ابن أربع وعشرين سنة ( )ٔٛوعبد اهلل بن
جحش وىو ابن طبس وعشرين سنة ( )ٜٔوعمر بن اػبطاب وىو ابن ست
وعشرين سنة (ٕٓ) وأبو عبيدة بن اعبراح وىو ابن سبع وعشرين سنة (ٕٔ)
وعتبة بن غزواف وىو ابن سبع وعشرين سنة (ٕٕ) وأبو حذيفة بن عتبة ُب
حدود الثالثْب (ٖٕ) وبالؿ بن رباح ُب حدود الثالثْب (ٕٗ) وعياش بن
ربيعة وىو ُب حدود الثالثْب (ٕ٘) وعامر بن ربيعة وىو ُب حدود الثالثْب
( )ٕٙونعيم بن عبد اهلل وىو ُب حدود الثالثْب ( )ٕٚوعثماف ( )ٕٛوعبد
اهلل ( )ٕٜوقدامة (ٖٓ) والسائب أبناء مظعوف بن حبيب ،وكاف عمر عثماف
ُب حدود الثالثْب ،وعبد اهلل سبع عشرة سنة وقدامة تسع عشرة سنة،
والسائب ُب حدود العشرين )ٖٔ( ،وأبو سلمة عبد اهلل بن عبد األسد
اؼبخزومي وعمره ُب حدود الثالثْب (ٕٖ) وعبد الرضبن بن عوؼ ُب حدود
الثالثْب (ٖٖ) وعمار بن ياسر فيما بْب الثالثْب واألربعْب (ٖٗ) وأبو بكر
الصديق وىو ابن سبع وثالثْب سنة (ٖ٘) وضبزة بن عبد اؼبطلب وعمره اثنتاف
وأربعوف سنة ( )ٖٙوعبيدة بن اغبارث وعمره طبسوف سنة .كما آمن عدد من
النساء .وؼبا نضج ىؤالء الصحابة ُب ثقافتهم ،وتكونت عقليتهم عقلية
إسالمية وأصبحت نفسيتهم نفسية إسالمية ُب م ّدة ثالث سػنوات اطمأف
الرسػوؿ  عليهم ،وأيقن بنضػجهم ُب عقوؽبم ،وبسموىم ُب نفسياهتم ورأى
إدراكهم لصلتهم باهلل بارزة آثاره ُب أعماؽبم ،فارتاحت نفسو لذلك كثّباً ،إذ
صارت كتلة اؼبسلمْب قوية قادرة على ؾباهبة اجملتمع كلو فأظهرىا حْب أمره
اهلل.
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اَطـالق انـذعـىة
كاف أمر الدعوة اإلسالمية ظاىراً من أوؿ يوـ بعث بو  ، وكاف
النّاس ُب مكة يعرفوف أف ؿبمداً يدعو لدين جديد ،ويعرفوف أنو أسلم معو
كثّبوف ،ويعرفوف أف ؿبمداً يكتل أصحابو ويسهر عليهم ،ويعرفوف أف
اؼبسلمْب يستخفوف عن النّاس ُب تكتلهم وُب اعتناقهم الدين اعبديد ،وكانت
ىذه اؼبعرفة تشعر أف النّاس كانوا وبسوف بالدعوة اعبديدة ،ووبسوف بوجود
مؤمنْب هبا ،وإف كانوا ال يعرفوف أين هبتمعوف ومن ىم ىؤالء الذين هبتمعوف
من اؼبؤمنْب ،ولذلك ٓب يكن إعالف الرسوؿ  لدسالـ شيناً جديداً على
كفار مكة ،وإمبا كاف الشيء اعبديد ظهور ىذه الكتلة اؼبؤمنة للناس .فقد
أسلم ضبزة بن عبد اؼبطلب ٍبّ أسلم عمر بن اػبطاب بعد إسالـ ضبزة بثالثة
أياـ فاشتد ساعد اؼبسلمْب ونزؿ على الرسوؿ  قولو تعأب  :
         

 ،         فصدع 

بأمر اهلل ،وأظهر أمر التكتل علناً للناس صبيعاً ،وإف كاف قد بقى بعض
اؼبسلمْب مستخفْب ،ومنهم من بقي مستخفياً حٌب فتح مكة .وكاف أسلوب
إظهار الرسوؿ  ألمر ىذا التكتل أنو خرج ُب أصحابو ُب صفْب اثنْب كاف
على رأس أحدنبا ضبزة بن عبد اؼبطلب ،وعلى رأس الصف الثا٘ب عمر بن
اػبطاب ،وذىب هبم الرسوؿ  إٔب الكعبة ُب نظاـ دقيق ٓب تعهده العرب
دور
من قبل فطاؼ هبم الكعبة ،وانتقل الرسوؿ  بذلك ُب أصحابو من ْ
دور اإلعالف ،ومن دور االتصاؿ دبن يأنس فيهم االستعداد إٔب
االستخفاء إٔب ْ
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دور ـباطبة النّاس صبيعاً ،فبدأ االصطداـ بْب اإليباف والكفر ُب اجملتمع وبدأ
االحتكاؾ بْب األفكار الصحيحة واألفكار الفاسدة ،وبدأت اؼبرحلة الثانية
وىي مرحلة التفاعل والكفاح .وبدأ الك ّفار يقاوموف الدعوة ويؤذوف الرسوؿ
 وأصحابو جبميع أنواع األذى .وىذه الفَبة فَبة التفاعل والكفاح ىي أشد
ما عرؼ روعة ُب العصور صبيعها ،فقد كاف منػزؿ الرسوؿ  يرجم ،وكانت
أـ صبيل زوجة أيب ؽبب تلقي النجس أماـ بيتو ،فكاف يكتفي بأف يزيلو ،وكاف
أبو جهل يلقي عليو رحم الشاة مذبوحة ضحية لألصناـ فيحتمل األذى
ويذىب إٔب ابنتو فاطمة لتعيد إليو نظافتو وطهارتو ،فال يزيده ذلك كلّو إالّ
ص اً وإمعاناً ُب الدعوة ،وكاف اؼبسلموف يهدَّدوف ويؤذَ ْوف ،فقد وثبت كل قبيلة
على من فيها من اؼبسلمْب يعذبوهنم ويفتنوهنم عن دينهم ،حٌب ألقى أحدىم
عبده اغببشي بالالً على الرمل ربت الشمس احملرقة ووضع حجراً على صدره
وتركو ليموت ال لشيء إالّ ألنو أصر على اإلسالـ ،وٓب يزد بالؿ وىو ُب ىذه
اغباؿ على أف يكرر كلمة أحد أحد ؿبتمالً ىذا العذاب ُب سبيل ربو.
وعذبت امرأة حٌب ماتت ألهنا ٓب ترض أف ترجع عن اإلسالـ إٔب دين آبائها،
ضربوف وتوجو إليهم أشد صور اؼبهانة فكانوا يص وف
وكاف اؼبسلموف باعبملة يُ َ
على كل ذلك ابتغاء رضواف اهلل تعأب.
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يقـبويـت انـذعــىة
حْب بعث  باإلسالـ ربدث النّاس عنو وعن دعوتو ،وكانت قريش
عنوا بو أوؿ أمره وظنوا أف حديثو لن يزيد على حديث
أقلهم حديثاً؛ أل ّهنم ٓب يُ ْ
الرىباف واغبكماء ،وأف النّاس عائدوف إٔب دين آبائهم وأجدادىم ،ولذلك ٓب
مر عليهم ُب ؾبالسهم يقولوف ىذا ابن
ينفروا منو وٓب ينكروا عليو ،وكاف إذا ّ
عبد اؼبطلب يكلَّم من السماء ،واستمر على ذلك .إالّ اهنم بعد أف مضت
م ّدة قصّبة على دعوتو وبدأوا وبسوف خبطورة ىذه الدعوة أصبعوا على خالفو
بادي الرأي أف وباربوه باغبط من شأنو
وعلى عداوتو وؿباربتو ،وقد رأوا َ
وبتكذيبو فيما يزعم من نبوتوٍ ،بّ تقدموا إليو يسألونو عن معجزاتو الٍب يثبت
هبا رسالتو ،ويقولوف ما باؿ ؿبمد ال وبيل الصفا واؼبروة ذىباً ،وال ينزؿ عليو
الكتاب الذي يتحدث عنو ـبطوطاً من السماء ،وٓب ال يبدو ؽبم ج يل الذي
سّب اعبباؿ حٌب ال تظل
يطوؿ حديث ؿبمد عنو ،وٓب ال وبيي اؼبوتى ،وال يُ ّ
مكة حبيسة بينها ،وٓب ال يفجر ينبوعاً أعذب من ماء زمزـ وىو أعلم حباجة
أىل بلده إٔب اؼباء ،وٓب ال يوحي إليو ربو أشباف السلع حٌب يضاربوا على
اؼبستقبل .وىكذا صاروا يهاصبوف الرسوؿ ودعوتو بأسلوب هتكمي الذع،
وطاؿ هبم اللجاج ،ولكن ذلك ٓب يثنو  عن دعوتو بل استمر يدعو النّاس
إٔب دين اهلل ويذكر األصناـ ويعيبها ويطعن فيها ويسفو عقوؿ عبدهتا وحلوـ
مقدسيها ،فعظم األمر عليهم فاسػتعملوا صبيع الوسػائل إلرجػاعو عن دعوتو
فلم يفلحوا ،وكاف من أىم الوسائل الٍب ازبذوىا ؼبقاومة ىذه الدعوة وسائل
ثالث:
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ٔ  -التعذيب.
ٕ  -الدعاوة الداخلية واػبارجية.
ٖ  -اؼبقاطعة.
أما التعذيب فقد كاف يقع على النيب صلوات اهلل وسالمو عليو رغم
اعتصامو بقومو ،وعلى أتباعو اؼبسلمْب صبيعاً ،وقد تفننوا ُب إيقاع األذى
واستعملوا صبيع صنوفو ،وقد عُذب آؿ ياسر صبيعهم تعذيباً شديداً ليَبكوا
مر هبم الرسوؿ وىم يعذبوف فقاؿ
دينهم فما زادىم ذلك إالّ ثباتاً وإيباناً ،وقد ّ
ؽبم« :صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة إني ال أملك لكم من اهلل يئاً» .فما
كاف من ظبية زوجة ياسر إالّ أف قالت حْب قاؿ ؽبم إف موعدكم اعبنة« :إ٘ب
أراىا ظاىرة يا رسػوؿ اهلل» وىكذا اسػتم-رت قريش ُب تعذيب النيب
وأصحابو.
وؼبا رأت قريش أف ذلك ٓب يفدىا عبأت إٔب سالح آخر ىو سالح
الدعاوة ضد اإلسالـ وضد اؼبسلمْب ُب كل مكافُ ،ب مكة ُب الداخل ،وُب
اغببشة ُب اػبارج ،واستعملت الدعاوة بكل نواحيها وبكل ما تنطوي عليو من
ؾبادلة وحجج ومهاترة وترويج إشاعات ،واستعملت الدعاوة ضد العقيدة
اإلسالمية نفسها ،وضد صاحب العقيدة ،واهتامو فيها واهتامها لذاهتا ،وأخذوا
يكذبوف على الرسوؿ ،وأخذوا يهينوف كل كالـ يريدوف الدعاوة بو ضد ؿبمد
ُب مكة وُب خارج مكة ،وخاصة الدعاوة ُب موسم اغبج ،وقد بلغ من اىتماـ
قريش بالدعاوة ضد الرسوؿ أف اجتمع نفر من قريش إٔب الوليد بن اؼبغّبة
يتشاوروف ماذا عسى أف يقولوا ُب شأف ؿبمد للعرب القادمْب إٔب مكة ُب
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موسم اغبج ،فاقَبح بعضهم أف يقولوا عنو إنو كاىن ،فرد الوليد ىذا الرأي بأف
ما يقولو ؿبمد ليس بزمزمة الكاىن وال هبمهمتو وال بسجعو .واقَبح بعضهم
اآلخر أف يزعموا أف ؿبمداً ؾبنوف ،فرد الوليد ىذا الرأي أيضاً ألنّو ال تظهر
على ؿبمد أية ظاىرة تدؿ على جنونو ،ورأى آخروف أف يتهموا ؿبمداً بالسحر
فرد الوليد ذلك بأف ؿبمداً ال ينفث ُب العقد وال يأٌب من عمل السحرة شيناً.
وبعد جداؿ ومناقشات اتفقوا على اهتاـ ؿبمد  بسحر البياف
وانفضواٍ ،بّ انطلقوا بْب وفود اغبج من العرب وبذروهنم االستماع إٔب ؿبمد
 ألنّو ساحر البياف وما يقولو سحر يفرؽ فيو بْب اؼبرء وأخيو وأمو وأبيو،
وزوجو وعشّبتو ،وىبشى على من يستمع إليو أف يسحره فيفرؽ بينو وبْب
أىلو .ولكن ىذه الدعاوة ٓب تنفع ،وٓب ربل بْب النّاس وبْب دعوة اإلسالـ.
فذىبوا إٔب النضر بن اغبارث وضبلوه على الدعاوة ضد الرسوؿ  ،فأخذ
النضر كلّما جلس الرسوؿ ُ ب ؾبلس يدعو إٔب دين اهللَ ،خلَ َفوُ ُب ؾبلسو،
وصار يقص حديث فارس ودينها ،ويقوؿ :دباذا يكوف ؿبمد احسن حديثاً
مِب .أليس يتلو من أساطّب األولْب ما أتلو ؟ وكانت قريش تأخذ ىذه
األحاديث وتذيعها بْب النّاس ،كما كانت تذيع أف ما يقولو ؿبمد إّمبا يعلمو
إياه غالـ نصرا٘ب اظبو ج  ،وأنو ليس من عند اهلل ،وروجت ؽبذه الشائعة كثّباً
رد اهلل عليهم فقػاؿ         :
حٌب ّ
.         
وىكذا استمرت دعاوة قريش داخل اعبزيرة .وٓب ت ْك ِ
تف بذلك بل إ ّهنا حْب
ظبعت أف اؼبسلمْب ىاجروا إٔب اغببشة أرسلت رسولْب ؽبا لينشرا دعاوة ضد
اؼبسلمْب عند النجاشي حٌب ىبرجهم من بالده .وكاف الرسوالف نبا عمرو بن
ٕٓ

العاص وعبد اهلل بن ربيعة .فقد وصال إٔب اغببشة وق ّدما لبطارقة النجاشي
رد اؼبسلمْب إٔب مكةٍ ،بّ اجتمعا إٔب النجاشي
ىدايا كي يساعدونبا على ّ
وقاال لو« :أيها اؼبلك إنو قد ضوى إٔب بلدؾ منا غلماف سفهاء ،فارقوا دين
قومهم وٓب يدخلوا ُب دينك ،وجاءوا بدين ابتدعوه ،ال نعرفو كبن وال أنت،
وقد بػَ َعثَنا إليك فيهم أشراؼ قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرىم لَبدىم
إليهم فهم أعلى هبم عيناً ،وأعلم دبا عابوا عليهم» .فطلب النجاشي أف يسمع
من اؼبسلمْب ما يقولوف ُب ذلك ،وبعث ُب طلبهم فلما جاءوا سأؽبم :ما ىذا
الدين الذي فارقتم فيو قومكم وٓب تدخلوا بو ُب ديِب وال ُب دين أحد من ىذه
اؼبلل ؟ فأجابو جعفر بن أيب طالب ،مبيناً حاؽبم أياـ اعباىلية وما كانوا عليو
من صفاتٍ ،بّ ّبْب ما جاء بو اإلسالـ من ىداية ،وما صارت إليو حاؽبم بعد
إسالمهمٍ ،ب ّبْب تعذيب قريش ؽبم (فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا
بيننا وبْب ديننا خرجنا إٔب بالدؾ ،واخَبناؾ على سواؾ ورغبنا ُب جوارؾ،
ورجونا أال نظلم عندؾ) فقاؿ النجاشي عبعفر :ىل معك فبا جاء بو رسولكم
عن اهلل من شيء تقرؤه علي .قاؿ جعفر نعم .وتال عليو سورة مرٙب من أوؽبا
إٔب قولو تعأب           :
           
           
           

    فلما ظبع البطارقة ىذا القوؿ ،قالوا :ىذه كلمات تصدر
من النبع الذي صدرت منو كلمات سيدنا يسوع اؼبسيح .وقاؿ النجاشي :إف
وٕب
ىذا والذي جاء بو عيسى ليخرج من مشكاة واحدةٍ .بّ التفت إٔب رسػ ْ
قريش وقاؿ ؽبما :انطلقا ،واهلل ال أسلمهم إليكما .غّب أف الرسػولْب انصػرفا من
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ؾبلس النجػاشي وأخذا يفكراف بطريقة أخرى ،حٌب إذا كاف اليوـ الثا٘ب عاد
عمرو بن العاص إٔب النجاشي وقاؿ لو :إف اؼبسلمْب ليقولوف ُب عيسى بن
مرٙب قوالً فظيعاً فأرسل إليهم وسلهم عما يقولوف فيو .فأرسل إليهم
واستخ ىم ،فقاؿ جعفر :نقوؿ فيو الذي جاء بو نبينا ،يقوؿ :عبد اهلل
ورسولو ،وروحو ،وكلمتو ألقاىا إٔب مرٙب العذراء البتوؿ .فأخذ النجاشي عوداً
وخط بو على األرض وقاؿ عبعفر :ليس بْب دينكم وديننا أكثر من ىذا
خبفي ُحنْب.
اػبط ،وصرؼ الرسولْب القرشيْب فرجعا ْ
وىكذا أخفقت صبيع أساليب الدعاوة وكانت قوة اغبق الذي يدعو إليو
الرسوؿ عليو الصالة والسالـ ُب الصورة الواضحة الٍب تتجلى على لسانو تعلو
على صبيع الدعاوات ،وكاف نور اإلسالـ حْب يشرؽ يبدد صبيع اإلشاعات
والدعاوات .فلجأت قريش إٔب السالح الثالث وىو سالح اؼبقاطعة ،واتفقوا
صبيعهم على مقاطعة الرسوؿ  وأقاربو وكتبوا كتاباً تعاقدوا فيو على مقاطعة
بِب ىاشم وبِب عبد اؼبطلب مقاطعة تامة فال ينكحوا إليهم ،وال ينكحوىم،
وال يبيعوىم شيناً ،وال يبتاعوا منهم .وعلقوا صحيفة ىذا العقد ُب جوؼ
الكعبة ،توكيداً ؽبا وتسجيالً ،واعتقدوا أف ىذه السياسة سياسة اؼبقاطعة
ستكوف أفعل أثراً من التعذيب والدعاوة .وأقاموا على ىذا اغبصار ثالث
سنْب ،وكانوا ينتظروف أف يَبؾ بنو ىاشم وبنو عبد اؼبطلب ؿبمداً  ،وأف
يَبؾ اؼبسلموف إسالمهم ،فيصبح ؿبمد  وحيداً ،وىو إما أف يرجع عن
دعوتو ،وإما أف ال يبقى لدعوتو أي خطر على قريش وال على ديانتها ،إالّ أف
ذلك ٓب يزد الرسوؿ  إالّ اعتصاماً حببل اهلل وسبسكاً بدين اهلل ،وضباسة ُب
سبيل الدعوة إٔب اهلل ،وٓب يزد الذين آمنوا معو إال صالبة وقوة ،وٓب وبل دوف
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انتشار الدعوة إٔب اإلسالـ ُب مكة وُب خارج مكة ،وبلغ خ حصار قريش
حملمد العرب خارج مكة فذاع أمر الدعوة بْب القبائل ،وصار ذكر اإلسالـ
يفشو ُب اعبزيرة .وتتحدث بو الركباف .إالّ أف اؼبقاطعة استمرت والتجويع ظل
سارياً ،وظلت الصحيفة الٍب تعاقدت قريش فيها على اؼبقاطعة نافذة .واحتمى
ِّعب بظاىر مكة ،يعانوف آالـ اعبوع واغبرماف وألواف
الرسوؿ  وأىلو ُب الش ْ
الفاقة والعوز .وال هبدوف ُب كثّب من األحياف ما يسدوف بو رمقهم ،كما أنو ٓب
يكن يتاح ؽبم أف ىبتلطوا بالناس ويتحدثوا إليهم ،إالّ ُب األشهر اغبرـ حيث
كاف ينزؿ الرسوؿ  إٔب الكعبة ،يدعو العرب إٔب دين اهلل ويبشرىم بثوابو
ِّعب .وكاف ذلك يثّب عطف العرب
وينذرىم عذابو وعقابوٍ ،بّ يرجع إٔب الش ْ
عليهم فكاف منهم من يقبل على دعوتو ،ومنهم من كاف يرسل ؽبم الطعاـ
والشراب خلسة ،وكاف ىشاـ بن عمرو يأٌب بالبعّب  -وقد ضبلو الطعاـ وال -
ويسّب بو ُب جوؼ الليل حٌب يصل إٔب الشعب ،وىناؾ ىبلع خطاموٍ ،بّ
يضربو على جنبو ،حٌب يذىب إٔب الشعب ،فيأخذه اؼبسلموف ويقتاتوف حبملو،
ويذحبونو ويأكلوف غبمو ،وظلوا على ىذه اغباؿ م ّدة ثالث سنوات متتابعة،
حٌب ضاقت عليهم الدنيا إٔب أف أرسل اهلل الفرج وفك اغبصار .وذلك أف
طبسة من شباب قريش ىم زىّب بن أيب أمية ،وىشاـ بن عمرو ،واؼبطعم بن
عدي ،وأبو البخَبي بن ىشاـ وزمعة بن األسود اجتمعوا وتذاكروا بأمر
الصحيفة وأمر اؼبقاطعة ،وتذمروا منها ،وأظهروا سخطهم عنها لبعضهم،
وأصبعوا أمرىم وتعاىدوا على القياـ بأمر يؤدي إٔب نقض الصحيفة وسبزيقها،
وُب اليوـ التإب ذىبوا إٔب الكعبة فجاء زىّب وطاؼ بالبيت سبعاً ٍبّ نادى ُب
النّاس :يا أىل مكة أنأكل الطعاـ ،ونلبس الثياب ،وبنو ىاشم ىلكى ال يُباع
وال يُيتاع منهم ،واهلل ال أقعد حٌب تشق ىذه الصحيفة القاطعة الظاؼبة .وما
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كاد أبو جهل يسمعو حٌب صاح بو :كذبت واهلل ال تشق ،فتصايح من
جوانب البيت زمعة وأبو البخَبي واؼبطعم وىشاـ وكلهم يكذبوف أبا جهل،
ويؤيدوف زىّباً .فأدرؾ أبو جهل أف األمر قضى بليل ،وأف القوـ قد اتفقوا
عليو ،وأف ـبالفتهم قد تثّب شراً فأوجس ُب نفسو خيفة وتراجع ،وقاـ اؼبطعم
ليشق الصحيفة ،فوجد األرضة قد أكلتها إالّ فاربتها (باظبك اللهم) وبذلك
ِّعب إٔب مكة ،وأف يفك عنهم
أتيح للرسوؿ  وأصحابو أف يعودوا من الش ْ
اغبصار ،فعادوا واستمر  على دعوتو ،حٌب ازداد عدد اؼبسلمْب وىكذا
أخفقت وسائل قريش ُب التعذيب والدعاوة واؼبقاطعة ،وٓب تستطع أف تفًب
اؼبسلمْب عن دينهم ،وال أف ترجع الرسوؿ عن دعوتو ،حٌب أظهرىا اهلل تعأب
رغم كل الصعاب والعقبات.

ٕٗ

تفـبعـم انـذعـىة
كاف اصطداـ قريش بالدعوة اإلسالمية أمراً طبيعياً؛ ألنو  ضبل
الدعوة واظهر الكتلة الٍب ربمل معو الدعوة سافرة متحدية ،وفوؽ ذلك فقد
كانت ىذه الدعوة بذاهتا تتضمن كفاح قريش واجملتمع ُب مكة ألهنا كانت
تدعو لتوحيد اهلل وعبادتو وحده ،وإٔب ترؾ عبادة األصناـ واإلقالع عن النظاـ
الفاسد الذي يعيشوف عليو ،فاصطدمت بقريش اصطداماً كلياً ،وىل يبكن أف
ال يصطدـ الرسوؿ  بقريش وىو يسفو أحالمهم ووبقر آؽبتهم ويندد
حبياهتم الرخيصة ،وينعي عليهم وسائل عيشهم الظاؼبة .ينزؿ عليو القرآف
فيهاصبهم ويقوؿ ؽبم بصراحة       :
ٍ ،  بّ يهاجم الربا الذي يعيشوف عليو مهاصبة عنيفة من
أصولو قاؿ تعأب ُب سورة الروـ        :
 ،     ويتوعد الذين يطففوف الكيل واؼبيزاف قاؿ
تعأب           :
      وهبذا أخذوا يقفوف ُب وجهو ،ويؤذونو
ىو وأصحابو بالتعذيب تارة ،وباؼبقاطعة أخرى ،وبالدعاوة ضده وضد دينو.
غّب أنو ظل يهاصبهم ،واستمر على كفاح اآلراء اػباطنة ،وىدـ العقائد
الفاسدة ،واجملاىدة ُب سبيل نشر الدعوة .وكاف يدعو لدسالـ بكل صراحة،
ال يكِب ،وال يلوح ،وال يلْب ،وال يستكْب ،وال وبايب ،وال يداىن ،رغم ما
القاه من قريش من صنوؼ األذى .ورغم ما يصيبو من مشقات .ومع أنو فرد
أعزؿ ال معْب لو وال نصّب ،وال عدة معو وال سالح ،فإنو جاء سافراً متحدياً،
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يدعو لدين اهلل بقوة وإيباف ،ال يتطرؽ إليو أي ضعف عن احتماؿ تكاليف
الدعوة ،والقياـ باألعباء اعبساـ من أجلها ،فكاف لذلك كلو األثر ُب التغلب
على الصعوبات الٍب كانت تضعها قريش ُب وجهو لتحػوؿ بينو وبْب الػنّاس.
وقد اسػتطاع الرسػوؿ  أف يصػل إٔب النّاس ويبلغهم ،فاقبلوا على دين اهلل،
وأخذت قوة اغبق تعلو على الباطل ،وأخذ نور اإلسالـ يزداد كل يوـ انتشاراً
بْب العرب ،فأسلم الكثّبوف من عباد األصناـ ،ومن النصارى ،بل أخذ زعماء
قريش يسمعوف للقرآف وهتفو قلوهبم لو.
قدـ الطفيل بن عمرو الدوسي مكة وكاف رجالً شريفاً شاعراً لبيباً
فهبت إليو قريش ربذره ؿبمداً وأف قولو كالسحر يفرؽ بْب اؼبرء وأىلو ،وأهنم
ىبشوف عليو وعلى قومو مثل ما أصاهبم دبكة ،وأف اػبّب ُب أال يكلمو وال
يستمع إليو .وذىب الطفيل يوماً إٔب الكعبة وكاف رسوؿ اهلل  ىناؾ فسمع
بعض قولو فإذا ىو كالـ حسن فقاؿ ُب نفسو( :وا ثُ ْك َل أُّمي ،واهلل إ٘ب لرجل
لبيب شاعر ما ىبفى علي الػ َح َسن من القبيح فما يبنعِب أف أظبع من ىذا
الرجل ما يقوؿ ،فإف كاف الذي يأٌب بو حسناً قبلتو ،وإف كاف قبيحاً تركتو)
الرسوؿ  إٔب بيتو وأظهره على أمره وما دار بنفسو ،فعرض رسوؿ اهلل
واتبع
َ
 عليو اإلسالـ ،وتال عليو القرآف ،فأسلم وشهد شهادة اغبق ،ورجع إٔب
قومو يدعوىم إٔب اإلسالـ.
وقدـ على الرسوؿ  وىو دبكة عشروف رجالً من النصارى حْب
بلغهم خ ه ،فجلسوا إليو وسألوه واستمعوا لو ،فاستجابوا وآمنوا بو وصدقوه،
فبا غاظ قريشاً حٌب سبّوىم وقالوا ؽبم( :خيبكم اهلل من رْك ٍ
ب بعثكم من
َ
وراءكم من أىل دينكم ترتادوف ؽبم لتأتوىم خب الرجل فلم تطمنن ؾبالسكم
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عنده حٌب فارقتم دينكم وصدقتموه دبا قاؿ) وٓب تثن مقالة قريش ىذا الوفد
عن متابعة النيب ،وٓب ترده عن اإلسالـ ،بل زادهتم باهلل إيباناً على إيباهنم.
وبذلك ازداد أمر النيب ظهوراً وازداد شوؽ النّاس لسماع القرآف .حٌب إ ّف أشد
قريش خصومة بدأوا يسائلوف أنفسهم :أحقاً أنو يدعو إٔب الدين القيم ،وأف ما
يعدىم وينذرىم ىو الصحيح ؟ وضبلهم ىذا التساؤؿ على التسلل لسماع
القرآف .خرج أبو سفياف بن حرب ،وأبو جهل عمرو بن ىشاـ ،واألخنس بن
شريق ،ليلة ليستمعوا إٔب ؿبمد  وىو ُب بيتو فأخذ كل منهم ؾبلساً يستمع
فيو ،وكل منهم ال يعلم دبكاف صاحبو ،وكاف ؿبمد  يقوـ الليل إالّ قليالً
يرتل القرآف ترتيالً وىم يسمعوف آيات اهلل فتأسر قلوهبم ونفوسهم ،ويظلوف
ينصتوف حٌب الفجر فتفرقوا عائدين إٔب منازؽبم ،فجمعهم الطريق فتالوموا
وقاؿ بعضهم لبعض ال تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم ألضعف ذلك من
أمركم ولنصر ؿبمداً عليكم ،فلما كانت الليلة الثانية شعر كل واحد منهم ُب
مثل اؼبوعد الذي ذىب فيو أمس كأ ّف رجليو ربمالنو من غّب أف يستطيع
امتناعاً ليقضي ليلو حيث قضاه أمس ،وليستمع إٔب ؿبمد  يتلو كتاب ربو،
وتالقوا عند عودهتم مطلع الفجر وتالوموا من جديد ،فلم وبل تالومهم دوف
الذىاب ُب الليلة الثالثة ،فلما أدركوا ما هبم لدعوة ؿبمد  من ضعف
تعاىدوا أال يعودوا ؼبثل فعلتهم ،فأقلعوا عن الذىاب لسماع ؿبمد  ولكن
ما ظبعوه ُب الليإب الثالث ترؾ ُب نفوسهم أثراً جعلهم يتساءلوف فيما بينهم
عن الرأي فيما ظبعوا ،وكلهم تضطرب نفسو ،وىباؼ أف يضعف وىو سيد
قومو فيضعف قومو ويتابعوا ؿبمداً  معو .وىكذا سرت الدعوة ُب كل
مكاف رغم ما تضعو قريش ُب وجهها من عقبات ،فساء ذلك قريشاً واشتد
خوفها من انتشار الدعوة بْب قبائل العرب بعد أف انتشرت دبكة ،فزادت من
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أذى أصحابو ،وأخذت تزيد ُب إيذائو ،وكثرت مساءاهتم كبوه حٌب ضاؽ هبم
ذرعاً .فخرج إٔب الطائف يلتمس من ثقيف النصرة واؼبنعة ويرجو إسالمهم،
لكنهم ردوه بشر جواب ،وأغروا بو غلماهنم وسفهاءىم يسبونو ويضربونو
باغبجارة حٌب أدميت قدماه ،ففر منهم ورجع حٌب جلس إٔب بستاف عنب
لعتبة وشيبة ابِب ربيعة يفكر ُب أمره وأمر الدعوة ،فهو ال يستطيع أف يدخل
مكة إالّ ُب ضباية أحد زعماء مكة اؼبشركْب ،وىو ال يستطيع أف يذىب إٔب
الطائف بعد ما القى من األذى .وال يبقى مكانو ألف البستاف لرجلْب
مشركْب ،واشتد الكرب عليو فرفع رأسو إٔب السماء يشكو إٔب اهلل ُب اشد
حالة من األٓب ،وأعظم حاؿ من الثقة باهلل وطلب رضاه ،وأخذ يدعو هبذا
الدعاء «اللهم إليك أ كو عف قوتي وقلة حيلتي وىواني على النّاس يا
أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد
يتجهمني أم إلى عدو ملكتو أمري إن لم يكن بك علي غضب فال أبالي
ولكن عافيتك ىي أوسع لي .أعوذ بنور وجهك الذي أ رقت لو الظلمات
يحل علي
وصلح عليو أمر الدنيا واآلخرة من أن تنـزل بي غضبك أو ّ
سخطك لك العتبى حتى تر ى وال حول وال قوة إالّ بك»ٍ .بّ عاد إٔب مكة

ُب ضباية اؼبطعم بن عدي ،وعرفت قريش ماذا حصل حملمد ُ ب الطائف
فازدادت أذى لو وشددت النكّب عليو ،وأخذت سبنع النّاس من االستماع إليو،
فانصرؼ عنو أىل مكة من اؼبشركْب وأعرضوا عن االستماع إليو ،فلم يصرفو
ذلك عن الدعوة لدين اهلل ،وجعل يعرض نفسو ُب اؼبواسم على قبائل العرب
يدعوىم إٔب اإلسالـ ،وىب ىم أنو نيب مرسل ،ويسأؽبم أف يصدقوه .غّب أف
عمو عبد العزى بن عبد اؼبطلب أبا ؽبب ٓب يكن يدعو بل كاف يتبعو أينما
ذىب ووبرض النّاس أال يستمعوا لو ،فأثّر ذلك فيهم وانصرفوا عن ظباعو،
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فصار الرسوؿ  يغشى القبائل ُب منازؽبم ،ويعرض نفسو عليهم ،فأتى كندة
ُب منازؽبم ،وأتى كلباً ُب منازؽبم ،وأتى بِب حنيفة وبِب عامر بن صعصعة ،فلم
يسمع لو منهم أحد وردوه صبيعاً رداً غّب صبيل ،بل رده بنو حنيفة رداً قبيحاً.
أما بنو عامر فطمعوا إذا ىو انتصر هبم أف يكوف ؽبم األمر من بعده ،فلما
قاؿ ؽبم :إف األمر إٔب اهلل يضعو حيث يشاء لووا عنو وجوىهم وردوه كما رده
غّبىم .وىكذا أعرضت مكة عن اإلسالـ وأعرض أىل الطائف عن رسوؿ اهلل
حاجة إٔب مكة
 وردت القبائل دعوة الرسوؿ  .ورأت القبائل الٍب ذبيء ّ
ما صار إليو ؿبمد  من عزلة ،وما أحاطتو قريش من عداوة ،ذبعل كل
نصّب لو عدواً ؽبا وعوناً عليها ،فازدادت إعراضاً عنو ،وزاد ذلك الرسوؿ 
عزلة عن النّاس ،وصارت الدعوة صعبة ُب مكة وما حوؽبا وظهر اجملتمع اؼبكي
ُب صالبة الكفر والعناد ،فبا هبعل األمل ضعيفاً فيو.
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دوراٌ يٍ أدوار انـذعـىة
سار الرسوؿ ُ ب مكة ُب دورين متتاليْب :أوؽبما دور التعليم
والتثقيف واإلعداد الفكري والروحي ،وثانيهما دور نشر الدعوة والكفاح،
فالدور األوؿ دور فهم األفكار وذبسيدىا ُب أشخاص وتكتلهم حوؽبا ،والدور
الثا٘ب دور نقل ىذه األفكار إٔب قوة دافعة ُب اجملتمع تدفعو أل ّف يطبقها ُب
معَبؾ اغبياة .أل ّف األفكار تبقى ؾبرد معلومات ما دامت ٓب تطبق ،وال فرؽ
بْب أف تكوف ىذه اؼبعلومات ُب الكتب أو ُب األدمغة فهي ـبزونة ُب مكاف،
ولذلك ال قيمة لألفكار إذا ٓب تنتقل إٔب تطبيق ؽبا ُب اغبياة .واألفكار لكي
تطبق ال ب ّد أف سبر بدور ربويلها من فكر إٔب قوة دافعة ُب النّاس ،فتؤمن هبا
اعبماىّب ،وتفهمها ،وربملها ،وتكافح ُب سبيل تطبيقها ،و ٍ
حيننذ يصبح
تطبيقها أمراً حتمياً ونتيجة طبيعية .وىكذا سار الرسوؿ  بالدعوة ُب مكة
ُب ىذين الدورين ،أما الدور األوؿ فهو دور دعوة النّاس لدسالـ ،وتثقيفهم
بأفكاره وتلقينهم أحكامو ،وتكتيل من يستطيع تكتيلهم على أساس العقيدة
اإلسالمية ،وىذا الدور ىو دور التكتل السري ُب الدعوة .وذلك أف الرسوؿ
 كاف ال يفَب عن الدعوة ويدأب على تثقيف من يدخلوف ُب اإلسالـ
باألفكار ،وهبمعهم ُب دار األرقم ،ويرسل من يثقفهم كتلة ُب حلقات،
فيجتمع اؼبسلموف ُب بيوهتم سراً وُب شعاب اعبباؿ سراً ،وُب دار األرقم سراً
ويتكتلوف ،ويزداد كل يوـ إيباهنم وتزداد كل يوـ صالهتم ببعضهم ،ويزداد كل
يوـ إدراكهم غبقيقة اؼبهمة الٍب وبملوهنا ،فيستعدوف للتضحية ُب سبيلها حٌب
غرست الدعوة ُب نفوسهم ،وسرى اإلسالـ فيهم سرياف الدـ ُب أجسامهم،
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فأصبحوا إسالماً يبشي ُب الطريق .وبذلك ٓب تستطع الدعوة أف تبقى حبيسة
ُب نفوسهم رغم استخفائهم ورغم ِسِّرية تكتلهم واغبرص على إخفاء ذبمعهم،
فأخذوا يتحدثوف إٔب من يثقوف هبم ،وإٔب من يأنسوف منهم استعداداً لقبوؿ
الدعوة ،وهبذا أحس الػنّػاس بدعوهتم ،وأحسوا بوجودىم ،فاجتازت بذلك
الدعوة نقطة االبتداء ،وصار ال بد ؽبا أف تنطلق ،ووجدت احملاوالت
النطالقها وـباطبة النّاس صبيعاً هبا ،وبذلك انتهى الدور األوؿ وىو دور
التكتل السري والتثقيف الذي يبِب ىذا التكتل ،وصار ال بد من االنتقاؿ إٔب
الدور الثا٘ب وىو دور التفاعل والكفاح بػإفهاـ النّاس اإلسالـ ،فيتجاوبوف معو
ويقبلوف عليو فيختلط بنفوسهم ،أو يردونو ووبملوف عليو فيصطدموف بأفكاره،
ووبصل من ىذا االصطداـ أف يهزـ الكفر والفساد ويستقر اإليباف والصالح،
وينتصر الفكر الصحيح؛ أل ّف العقوؿ مهما تكن مكابرة ال يبكن أف تغلق أماـ
الفكر الصحيح ،وال تستطيع أف ترفضو ،وإف كانت هترب منو حٌب ال يؤثر
فيها .وىكذا بدأ دور التفاعل وبدأ بو الكفاح بْب فكر وفكر ،بْب مسلمْب
وكافرين ،بدأ ذلك من الكتلة اغبزبية حْب خرج الرسوؿ  ومعو أصحابو ُب
ترتيب ٓب تعهده العرب من قبل ،وُب كتلة واحدة ،فطاؼ بالكعبة وأعلن أمره.
ومنذ ذلك اغبْب صار الرسوؿ  ينشر الدعوة بْب النّاس كافة جهاراً هناراً
سافراً متحدياً.

وصارت اآليات تنػزؿ على الرسوؿ ُ ب الدعوة إٔب التوحيد ،وُب
إنكار الوثنية والشرؾ ،واغبملة عليهما ،والنعي على تقليد اآلباء واألجداد من
غّب نظر ،وصارت تنػزؿ ُب اغبملة على اؼبعامالت الفاسدة ،فتهاجم الربا،
وهتاجم التجارة الفاسدة ،والغش ُب الكيل واؼبيزاف ،وصار الرسوؿ يتحدث إٔب
النّاس ُب اإلسالـ صباعات ،فيجمع قومو على طعاـ ُب بيتو ووبدثهم صباعة،
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ويطلب إليهم أف يسلموا وأف يؤازروه فّبفضوا شر رفضٍ ،بّ هبمع أىل مكة
رد ،وتزداد
شر ّ
على الصفا ووبدثهم ،فيثور زعماء قريش ويرده أبو ؽبب ّ
اػبصومة بْب قريش والنيب ؿبمد  كما تزداد بْب غّب قريش من العرب وبينو
 وىكذا َْذب َم ُع الدعوة إٔب التثقيف اؼبركز باغبلقات ُب البيوت وبْب الشعاب
وُب دار األرقم تثقيفاً صباعياً ،وتنتقل من دعوة من يؤنس فيو االستعداد إٔب
دعوة النّاس صبيعاً ،فيكوف ؽبذه الدعوة اعبماعية والتثقيف اعبماعي أثر ُب
قريش؛ إذ ازداد حقدىا وأحست باػبطر يقَبب منها ،وبدأت تتخذ اػبطوات
اعبدية للمقاومة ،بعد أف كانت ال تأبو حملمد وال لدعوتو ،فازداد األذى
واالضطهاد على النيب  وعلى أصحابو .ولكن ىذه الدعوة اعبماعية كاف
ؽبا أثر ُب الدعوة نفسها ،فقد أظبعت النّاس صبيعاً كلمة اإلسالـ ،وانتشرت
الدعوة إٔب دين اهلل بْب أىل مكة صبيعاً ،فلم يكن يوـ إالّ أسلم فيو بعضهم
هلل وجهو ،فآمن بو كل بائس وكل ضعيف وكل ؿبروـ ،وصبيع من ال تلهيهم
التجارة وال يلهيهم البيع عن التأمل فيما يدعوىم إليو رسوؿ اهلل  ،وآمن بو
من ذبار مكة وأشرافها وزعمائها من عرفت نفوسهم الطهر والنػزاىة والصدؽ
وارتفعوا عن اللجاج واؼبكابرة ،ىؤالء أسلموا وجوىهم هلل دبجرد أف أدركوا
صحة الدعوة وصدؽ الداعي ،وانتشر اإلسالـ دبكة ودخل النّاس ُب اإلسالـ
رجاالً ونساء .فكاف للدعوة اعبماعية أثر نػَ َقلَها إٔب أفق أوسع ،وإف كاف نػَ َق َل
َضبَلَتها إٔب اؼبشقة والعذاب وربمل صنوؼ األذى .وكاف يزيد النار اشتعاالً ُب
نفوس زعماء قريش مهاصبةُ الرسوؿ للظلم والقسوة واالستعباد الذي كاف يسود
مكة ،وكشفو ألحواؿ الك ّفار وألعماؽبم .وبدأت بْب الرسوؿ ومعو أصحابو وبْب
كفار قريش مرحلة من أشق اؼبراحل ،ودور من أعنف األدوار .ولنن كاف
االنتقاؿ من دور الثقافة إٔب دور التفاعل ىو من أدؽ األدوار ألنّو وبتاج إٔب
حكمة وص ودقة ُب التصرؼ فإف دور التفاعل ىو من أشق األدوار ألنّو
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وبتاج إٔب صراحة وربد دوف أف وبسب للنتائج واألوضاع أي حساب،
فتحصل فيو فتنة الك ّفار للمسلمْب عن دينهم ،وفيو يظهر اإليباف وتظهر قوة
االحتماؿ ،ويظهر ما ُب النفس من صدؽ اللقاء ،وىكذا سار الرسوؿ ُ ب
ىذا الدور وىو والصحابة يتحملوف ما تنوء بو اعبباؿ الشاـبات من ظلم
وإرىاؽ وعسف وعنت ،فكاف منهم من ىاجر إٔب اغببشة فراراً بدينو ،ومنهم
من مات ربت التعذيب ومنهم من احتمل أقسى صنوؼ األذى ،واستمروا
على ذلك م ّدة طويلة كانت كافية أل ّف يتأثر ؾبتمع مكة بنور اإلسالـ وتبدد
فيو الظلمات .ولنن مكث الرسوؿ  ثالث سنوات ُب دار األرقم وانتهى من
الدور األوؿ دور التكتل السري والتثقيف خالؿ ىذه السنوات الثالث ،فقد
مضى على الرسوؿ  شبا٘ب سنوات أخرى وىو يكافح (وتظهر اؼبعجزات
زبف
زبف وطأة قريش عن تعذيب اؼبسلمْب وٓب َّ
للناس) ومع ذلك فلم َّ
ضباستهم ُب ؿباربة اإلسالـ .نعم كاف من جراء احتكاؾ اؼبسلمْب بقريش أف
ظبعت اعبزيرة كلها باإلسالـ ،وسارت أجواء الدعوة ُب صبيع أكباء اعبزيرة،
نقلها إليهم اغبجاج وربدثوا هبا ،لكن ىؤالء العرب كانوا يقفوف موقف اؼبتفرج،
وٓب يتقدموا خطوة كبو اإليباف ،بل كانوا يسعوف لعدـ إغضاب قريش،
ويبتعدوف عن الرسوؿ  حٌب ال يثّب ذلك غضب قريش .فاشتد ذلك على
الرسوؿ وعلى أصحابو وظهر أف االنتقاؿ للدور الثالث دور تطبيق اإلسالـ ال
بد منو ،ولكن قسوة اجملتمع ُب مكة ال تدؿ على إمكانية ذلك التطبيق،
وازدياد األذى على اؼبسلمْب ال يبكنهم من التفرغ للدعوة بل وبوؿ بينهم
وبينها ،وإعراض النّاس عن الدعوة يزيدىم أؼباً وحزناً.
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تـىسـُع يجـبل انـذعـىة
زادت مساءات قريش للرسوؿ  وللمسلمْب حٌب ضاقوا هبا ذرعاً ،وٓب
يبق رجاء ُب نصرة القبائل إياه بعد أف ردتو ثقيف من الطائف بشر جواب،
وبعد أف ردتو كندة وكلب وبنو عامر وبنو حنيفة ؼبا عرض نفسو عليهم ُب
موسم اغبج ،وٓب يبق مطمع ُب أف يهتدي إٔب اإلسالـ من قريش أحد ،ورأت
غّب قريش من القبائل الٍب ذباور مكة والٍب ذبيء من ـبتلف أكباء بالد العرب
حاجة إليها ما صار ؿبمد  إليو من عزلو ،وما أحاطتو بو قريش من عداوة
ذبعل كل نصّب لو عدواً ؽبا وعوناً عليها ،فازدادت إعراضاً عنو .ورأى 
رسالة ربو تقف ُب دائرة من اتبعو إٔب ٍ
يومنذ ،وتطاولت األياـ والرسوؿ 
يزداد بْب قومو عزلة ،وقريش تزداد عليو حقداً ،والناس يزدادوف عنو إعرضاً ،إالّ
أنو  بالرغم من كل ذلك ظل ىو وأصحابو من حولو أشد ما يكوف ثقة
بنصر اهلل لو وإعالء دينو على الدين كلو ،وظل يدعو النّاس كلّما أتيح لو
ذلك ،فإذا جاء موسم اغبج واجتمع النّاس من أكباء شبو اعبزيرة دبكة بادأ
القبائل فدعاىا إٔب اإلسالـ غّب آبو بأف تبدي ىذه القبائل رغبة عن دعوتو
واإلعراض عنو أو ترده رداً غّب صبيل .ويتحرش بو بعض سفهاء قريش حْب
إبالغو النّاس رسالة ربو وينالونو بالسوء ،فال تغّب مساءاهتم رضا نفسو،
وطمأنينتها إٔب غده .إف اهلل قد بعثو باإلسالـ فهو ال ريب ناصره ومؤيده
ومظهر دينو .وأخذ ينتظر فرج اهلل وىو يومنذ ُب أٓب من وقوؼ دعوتو ،وُب
شدة وضيق من قريش ،وٓب يطل بو االنتظار حٌب بدت تباشّب الفوز آتية من
اؼبدينة ،ذلك أف نفراً من اػبزرج خرجوا إٔب مكة ُب موسم اغبج فلقيهم
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الرسوؿ  فكلمهم وسأؽبم عن شأهنم ،ودعاىم إٔب اهلل ،فنظر بعضهم إٔب
لنيب الذي توعدكم بو يهود فال تسبقنكم إليو وأجابوا
بعض وقالوا :واهلل إنّو لَ ي
دعوة الرسوؿ وأسلموا وقالوا لو« :إنا تركنا قومنا (أي األوس واػبزرج) وال قوـ
بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أف هبمعهم اهلل بك فإف هبمعهم اهلل
عليك فال رجل أعز منك» .وعاد ىؤالء النفر إٔب اؼبدينة فذكروا لقومهم
إسالمهم ،فألفوا قلوباً منشرحة ونفوساً متلهفة للدين اعبديد ،فلم تبق دار من
دور األوس واػبزرج صبيعاً إالّ فيها ذكر ؿبمد .

ٖ٘

بـُـعـت انعقبت األونً
فلما استدار العاـ وجاء موسم اغبج أتى اؼبوسم اثنا عشر رجالً من
أىل اؼبدينة فالتقوا ىم والنيب  بالعقبة فبايعوه بيعة العقبة األؤب :بايعوه على

أن ال يشرك أحدىم باهلل يئاً وال يسرق وال يزني وال يقتل أوالده وال يأتي
ببهتان يفتريو بين يديو ورجليو وال يعصيو في معروف فإن َوفّى في ذلك فلو
الجنة وان غشي من ذلك يئاً فأمره إلى اهلل إن ا عذب وإن ا غفر.

وبعد أف أسبوا البيعة وانقضى موسم اغبج عادوا إٔب اؼبدينة.
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انـذعـىة فٍ انًذَـُـت
قاؿ ابن اسحق :فلما انصرؼ عنو القوـ ،بعث رسوؿ اهلل  معهم
مصعب بن عمّب ،وأمره أف يقرئهم القرآف ،ويعلمهم اإلسالـ ،ويفقههم ُب
سمى اؼبقرئ باؼبدينة :مصعب .وكاف منػزلو على أسعد بن ُزرارة.
الدين فكاف يُ َّ
الناس ُب دورىم وقبائلهم فيدعوىم إٔب اإلسالـ ،ويقرأ عليهم القرآف
وكاف يأٌب َ
فيسلم الرجل والرجالف حٌب ظهر اإلسالـ وفشا ُب دور األنصار كلها إالّ دوراً
من أوس اهلل وىي خطمة ووائل وواقف ،وكاف مصػعب يقرئهم القػرآف ويعلمهم
هبمع هبم ،فأذف لو وكتب إليو( :أما بعد
فكتب إٔب رسوؿ اهلل  يستأذنو أف ّ
فانظر اليوـ الذي ذبهر فيو اليهود بالزبور لسبتهم ...فإذا ماؿ النهار عن شطره
فجمع هبم مصعب بن عمّب ُب دار
فتقربوا إٔب اهلل بركعتْب ،واخطب فيهم) ّ
سعد بن خيثمة وىم اثنا عشر رجالً ،وما ذبح ؽبم ٍ
يومنذ إالّ شاة ،فهو أوؿ
من جػ ّمع ُب اإلسالـ ُصبػعة .واسػتمر مصػعب يطػوؼ باؼبدينة على النّاس
ويدعػوىم إٔب اإلسالـ ويعلمهم إياه .وذات يوـ خرج أسعد بن زرارة دبصعب
بن عمّب يريد بو دار بِب عبد األشهل ودار بِب ظفر  -وكاف سعد بن معاذ
ابن خالة أسعد بن زرارة  -فدخل بو حائطاً من حوائط بِب ظفر أي بستاناً
من بساتينهم ،وكاف على بنر يقاؿ ؽبا بنر مرؽ ،فجلسا ُب اغبائط واجتمع
إليهما رجاؿ فبن أسلم .وسعد بن معاذ وأسيد بن حضّب ٍ
يومنذ سيدا قومهما
من بِب عبد األشهل ،وكالنبا مشرؾ على دين قومو ،فلما ظبعا بو قاؿ سػعد
بن معاذ ألسػيد بن حضػّب :ال أبا لك ،انطػلق إٔب ىػذين الرجلْب اللذين قد
أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا ،فازجرنبا واهنهما أف يأتيا دارينا ،فإنو لوال أف أسعد
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بن زرارة مِب حيث قد علمت كفيتك ذلك ،ىو ابن خػالٍب وال أجد عليو
مقدماً ،فأخذ أسػيد بن حضّب حربتو ٍبّ أقبل إليهما فلما رآه أسعد بن زرارة
قاؿ ؼبصعب ىذا سيد قومو قد جاءؾ فاصدؽ اللّػ َو فيو ،قاؿ مصعب :إف
هبلس أكلمو ،قاؿ فوقف عليهما متشتماً ،فقاؿ ما جاء بكما إلينا تسفهاف
ضعفاءنا .اعتزالنا إف كانت لكما بأنفسػكما حاجة ،فقاؿ لو مصػعب :أو
ذبلس فتسمع فإف رضيت أمراً قبلتو ،وإف كرىتو كف عنك ما تكره ،قاؿ:
أنصفتٍ ،ب ركز حربتو وجلس إليهما فكلمو مصعب باإلسالـ وقرأ عليو
القرآف ،فقاال  -فيما يذكر عنهما  -واهلل لعرفنا ُب وجهو اإلسػالـ قبل أف
يتكلم ُب إشػراقو وتسهلوٍ .بّ قػاؿ :ما أحسػن ىذا الكالـ وأصبلو ،كيف
تصػنعػوف إذا أردًب أف تدخػلوا ُب ىذا الدين ؟ قاال لو :تغتسل فتطهر وتطهر
ثوبيك ٍبّ تشهد شػهادة اغبق ٍبّ تصػلي ركعتْب .قاؿ فقاـ فاغتسل وطهر ثوبيو
وشهد شػهادة اغبق ٍبّ قاـ فركع ركعتْبٍ .بّ قاؿ ؽبما :إف ورائي رجالً إف
اتبعكما ٓب يتخلف عنو أحد من قومو ،وسػأرسلو إليكما اآلف سعد بن معػاذ.
ٍبّ أخذ حربتو وانصرؼ إٔب سعد وقومو وىم جلوس ُب ناديهم ،فلما نظر إليو
سعد بن معاذ مقبالً قاؿ :أ حلف باهلل لقد جاءكم أسيد بن حضّب بغّب الوجو
الذي ذىب بو من عندكم ،فلما وقف على النادي قاؿ لو سعد :ما فعلت ؟
قاؿ :كلمت الرجلْب ،فواهلل ما رأيت هبما بأساً ،وقد هنيتهما فقاال :نفعل ما
أحببت .وقد حدثت أف بِب حارثو قد خرجوا إٔب أسعد بن زرارة ليقتلوه،
وذلك اهنم عرفوا أنو ابن خالتك ليخفروؾ ،قاؿ فقاـ سعد مغضباً مبادراً زبوفاً
للذي ذكر لو من بِب حارثة ،فأخذ اغبربة من يده ٍبّ قاؿ واهلل ما أراؾ أغنيت
شيناًٍ ،بّ خرج إليهما فلما رآنبا سعد مطػمنػنْب عرؼ أف أسػيداً إّمبا أراد أف
يسػمع منهما فوقػف عليهما متشتماً ٍبّ قاؿ ألسعد بن زرارة يا أبا أمامة لوال
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ما بيِب وبينك من القرابة ما رمت ىذا مِب ،أتغشانا ُب دارينا دبا نكره ،وقد
قاؿ أسعد ؼبصعب :أي مصعب ،جاءؾ واهلل سيد من وراءه من قومو إف
يتبعك ال يتخلف عنك منهم اثناف ،فقاؿ لو مصعب :أ ََو تقعد فتسمع ،فإف
رضيت أمراً ورغبت فيو قبلتو ،واف كرىتو عزلنا عنك ما تكره ،قاؿ سعد:
أنصفتٍ ،بّ ركز اغبربة وجلس فعرض عليو اإلسالـ ،وقرأ عليو القرآف ،قاال
فعرفنا واهلل ُب وجهو اإلسػالـ قبل أف يتكلم إلشراقو وتسهلوٍ ،بّ قاؿ ؽبما:
كيف تصنعوف إذا أنتم أسلمتم ودخلتم ُب ىذا الدين ؟ قاال تغتسل فتطّهر
وتطهر ثوبيك ٍبّ تشػهد شػهادة اغبق ٍبّ تصػلي ركعتْب .قاؿ فقاـ فاغتسػل
وطهر ثوبيو وشهد شهادة اغبق وركع ركعتْبٍ ،بّ أخذ حربتو فاقبل عامداً إٔب
نادي قومو ومعو أسيد بن حضّب فلما رآه قومو مقبالً قالوا :كبلف باهلل لقد
رجع سعد إليكم بغّب الوجو الذي ذىب بو من عندكم ،فلما وقف عليهم
قاؿ :يا بِب عبد األشهل كيف تعلموف أمري فيكم ؟ قالوا :سيدنا وأفضلنا رأياً
وأيبننا نقيبة ،قاؿ فإف كالـ رجالكم ونسائكم علي حراـ حٌب تؤمنوا باهلل
ورسولو ،قاال :فواهلل ما أمسى ُب دار بِب عبد األشهل رجل وال امرأة إالّ
مسلماً ومسلمة ،ورجع مصعب إٔب منػزؿ أسعد بن زرارة فأقاـ عنده يدعو
النّاس إٔب اإلسالـ ،حٌب ٓب تبق دار من دور األنصار إالّ وفيها رجاؿ ونساء
مسلموف .وأقاـ مصعب باؼبدينة م ّدة سنة بْب األوس واػبزرج ،يعلمهم دينهم،
ويرى مغتبطاً ازدياد األنصار ألمر اهلل ولكلمة اغبق ،وكاف  يطرؽ األبواب
على النّاس سعياً لالتصاؿ هبم ليبلغهم دعوة اهلل ،وكاف هبوب اغبقوؿ متصالً
باؼبزارعْب ُب أعماؽبم يدعوىم لدسالـ ،وكاف يواجو األسياد يدعوىم لدين
اهلل ،وكاف يقوـ حبركات مقصودة كما فعل مع أسعد بن زرارة ُب ازباذ الوسائل
للوصوؿ إٔب النّاس حٌب يقوـ بػإظباعهم صوت اغبق حٌب استطاع ُب سنة
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واحدة أف يقلب األفكار ُب اؼبدينة من وثنية خرقة ،ومن مشاعر خاطنة (إٔب
توحيد وإيباف ،وإٔب مشاعر إسالمية) تسخط على الشرؾ وتنفر من تطفيف
الكيل واؼبيزاف .وىكذا كاف نشاط مصعب ،وكاف نشاط الذين أسلموا معو أف
ربولت اؼبدينة ُب سنة واحدة من حاؿ الشرؾ إٔب حاؿ اإلسالـ.

ٓٗ

بـُـعـت انعقبت انثـبَُت
كانت بيعة العقبة األؤب خّباً وبركة ،فإف الذين أسلموا على قلة
عددىم ،كفاىم شخص واحد من أصحاب الرسوؿ ىو مصعب ألف يغّب هبم
اؼبدينة ،ويقلب األفكار واؼبشاعر اؼبوجودة ُب ؾبتمعهم ،ومع أف الذين أسلموا
ُب مكة كانوا كثّبين إالّ أف صباىّب النّاس كانوا منفصلْب عنهم ،إذ ٓب تؤمن
اعبماعات ،وٓب يتأثر اجملتمع باألفكار واؼبشاعر اإلسالمية ،خبالؼ اؼبدينة فقد
دخلت ُب اإلسالـ فيها صباىّب النّاس ،وتأثر اجملتمع فيها باإلسالـ ،وتأثرت
أفكاره ،وتأثرت مشاعره ،وذلك يدؿ داللة واضحة على أف إيباف األفراد
منفصلْب عن اجملتمع ،منفصلْب عن صباىّب النّاس ال وبدث أثراً ُب اجملتمع،
وال ُب اعبماىّب ،مهما تكن قوة ىؤالء األفراد .وأف العالقات القائمة بْب
النّاس إذا تأثرت بتأثّب األفكار واؼبشاعر حدث التحوؿ واالنقالب مهما يكن
قليالً عدد اغباملْب للدعوة .ويدؿ على أف اجملتمع حْب يكوف جامداً على
الكفر كمجتمع مكة يكوف أكثر صعوبة من اجملتمع الذي ٓب تتحكم فيو اآلراء
الفاسدة كمجتمع اؼبدينة ،واف كانت موجودة فيو ىذه اآلراء ،ولذلك تأثر
اجملتمع ُب اؼبدينة باإلسالـ أكثر من مكة ،فقد كاف النّاس ُب اؼبدينة يشعروف
خبطأ األفكار الٍب وبملوهنا وكانوا يبحثوف عن أفكار أخرى وعن نظاـ آخر
غبياهتمُ ،ب حْب أف ؾبتمع مكة كاف مرتاحاً إٔب ما ىو عليو ،حريصاً على
بقائو ال سيما رؤوس الكفر أمثاؿ أيب ؽبب وأيب جهل وأيب سفياف ،ولذلك ما
لبث مصعب ُب اؼبدينة م ّدة قصّبة حٌب وجد اإلقباؿ على الدعوة ،فأقاـ يدعو
النّاس لدسالـ ويثقفهم بأفكاره وأحكامو ،فيلمس االستجابة السريعة،
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ويشاىد إقباؿ النّاس على اإلسالـ وإقباؽبم على تفهم أحكامو فيسر كثّباً،
ويرى ازدياد عدد اؼبسلمْب ،وازدياد اإلسالـ باؼبدينة ،فيغتبط لذلك ويزداد
نشاطاً ُب التعليم وبث الدعوة ،حٌب إذا أتى موسم اغبج عاد إٔب مكة وقص
على رسوؿ اهلل  خ اؼبسلمْب وقوهتم ،وأنباء اإلسالـ وازدياد انتشاره،
وصور لو اجملتمع باؼبدينة بأنو اصبح ال يتحدث إالّ عن الرسوؿ ،وال شيء ُب
أجوائو إالّ اإلسالـ ،وأف قوة اؼبسلمْب ومنعتهم ىناؾ ؽبا من التأثّب ما جعل
اإلسالـ ىو الذي لو الغلبة على كل شيء ،وأنو سيحضر ىذا العاـ بعض
اؼبسلمْب ،وىم أعظم إيباناً باهلل ،واستعداداً غبمل رسالة اهلل ،والدفاع عن دين
اهلل ،فسر النيب  ألخبار مصعب كثّباً وأخذ يفكر ُب األمر طويالً ،ويقارف
بْب ؾبتمع مكة وؾبتمع اؼبدينة .فإف مكة قد قضى يدعو فيها إٔب اهلل اثِب
عشر عاماً متتاليةٓ ،ب يأؿ جهداً بالدعوة ،وٓب يَبؾ فرصة إالّ بذؿ فيها كل ما
يستطيع من جهد ،وربمل صبيع صنوؼ األذى ،ومع ذلك فاجملتمع متحجر ال
ذبد الدعوة إليو سبيالً ،نظراً ؼبا ُب قلوب أىل مكة من قسوة ،وما ُب نفوسهم
من غلظة ،وما ُب عقوؽبم من صبود على القدٙب ،وبذلك كاف ؾبتمع مكة
قاسياً ضعيف القابلية للدعوة ،ؼبا تغلغل ُب نفوس أىلو من وثنية الشرؾ الٍب
كانت مكة اؼبركز الرئيسي ؽبا .وأما ؾبتمع اؼبدينة ،فقد كاف مرور سنة على
إسالـ نفر من اػبزرجٍ ،بّ بيعة اثِب عشر رجالُ ،وجهود مصعب بن عمّب م ّدة
سنة أخرى ،كاف ذلك كافياً إلهباد األجواء اإلسالمية ُب اؼبدينة ودخوؿ النّاس
ُب دين اهلل هبذه السرعة اؼبدىشة ،وإذا كانت مكة قد وقفت فيها رسالة اهلل
عند حد الذين أسلموا ،مع ما يالقي فيها اؼبسلموف من أذى قريش
ومساءاهتا ،فإف اؼبدينة قد بدأت فيها رسالة اهلل تنتشر هبذه السرعة ،وال هبد
اؼبسلموف فيها من أذى اليهود وال أذى اؼبشركْب شيناً ،وذلك فبا ُيبَ ِّك ُن
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لدسالـ ُب النفوس ،ويفتح الطريق أماـ اؼبسلمْب ،وؽبذا فقد تبْب لرسوؿ اهلل
أف اؼبدينة أصلح من مكة للدعوة إٔب اإلسالـ ،وأف ؾبتمع اؼبدينة فيو قابلية
ألف يكوف ُمػْنػبَػثَ َق نور اإلسالـ أكثر من مكة .وؽبذا فكر ُب أف يهاجر إليو،
وأف يهاجر أصحابو إٔب إخواهنم اؼبسلمْب ،ليجدوا عندىم أمناً ،وليسلموا من
أذى قريش ،حٌب يتفرغوا للدعوة وينتقلوا هبا إٔب مرحلتها العملية ،أال وىي
تطبيق اإلسالـ ،وضبل رسالتو ،بقوة الدولة وسلطاهنا .وكاف ىذا ىو السبب
للهجرة إليها ال غّبه.
وال بد من لفت النظر إٔب أف الرسوؿ ٓ ب يفكر باؽبجرة من مكة
جملرد أف القى صعوبات أماـ الدعوة ،دوف أف يص  ،وأف وباوؿ التغلب على
ىذه الصعوبات ،فإنّو عليو الصالة والسالـ قد ص عشر سنْب ُب مكة ،وىو
ال يتحوؿ فكره عنها ،وكاف يالقي األىواؿ ُب سبيل الدعوة ىو وأتباعو ،وٓب
تضعف مساءات قريش من نفسو شيناً ،وما أوىنت مقاومتهم لو عزماً ،بل
زاده اإليباف بالدعوة الٍب جاء هبا من ربو ظبواً ،وزاده اليقْب بنصر اهلل صالبة
وثباتاً ،ولكنو  رأى بعد ىذه التجارب ما عليو ىذا اجملتمع القاسي ُب مكة
من ضحالة أفكار ،وما فيو من غلظة أكباد ،وما ىو عليو من ضاللة ،فبا
يضعف األمل فيو ،وهبعل استمرار التجربة ُب دعوتو جهداً ضائعاً ،ولذلك
كاف ال بد من التحوؿ عن ىذا اجملتمع إٔب غّبه .ففكر ُب اؽبجرة من مكة،
وكاف ىذا ىو الذي ضبلو على التفكّب باؽبجرة إٔب اؼبدينة ،وليس ىو ما نالو
وما ناؿ أصحابو من أذى .نعم إف الرسوؿ  أمر أصحابو باؽبجرة إٔب
اغببشة فراراً من األذى؛ إذ هبوز للمؤمنْب أف يهاجروا عن مواطن الفتنة فراراً
بدينهم ،ألنّو وإف كاف األذى يذكي اإليباف ،واالضطهاد يشعل اإلخالص،
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واؼبقاومة ترىف العزائم ،واإليباف وبمل صاحبو على االستهانة بكل شيء،
وعلى التضحية ُب سبيلو باؼباؿ واعباه والراحة واغبياة ،نعم إنو وإف كاف اإليباف
باهلل هبعل اؼبؤمن يقدـ نفسو عن طيب خاطر ُب سبيل اهلل ،ولكن استمرار
األذى ،ومداومة التضحية ،ذبعل اؼبؤمن مشغوالً بالص على األذى ،وببذؿ
التضحيات ،عن دقة التأمل الٍب تزيد أفق اؼبؤمن سعة وإدراكو للحق قوة
وعمقاً ،ولذلك كاف ال بد من ىجرة اؼبؤمنْب عن مواطن الفتنة .غّب أف ىذا
ينطبق على ىجرة اؼبسلمْب إٔب اغببشة .أما ىجرهتم إٔب اؼبدينة فإهنا كانت
ليتمكنوا من االنتقاؿ برسالتهم إٔب وضع هبعلها حية ُب ؾبتمعهم اعبديد،
مندفعة ُب الكرة األرضية إلعالء كلمة اهلل .ومن ىنا فكر الرسوؿ ُ ب أف
يأمر أصحابو باؽبجرة إٔب اؼبدينة ،بعد أف دخلها اإلسالـ وانتشر فيها ىذا
االنتشار .وقبل أف يأمرىم باؽبجرة إٔب يثرب ،وقبل أف يقرر ىو اؽبجرة إليها،
ال بد من أف يرى اغبجاج من اؼبدينة ،ويرى اؼبسلمْب الذين قدموا للحج،
ويرى مبلغ استعدادىم غبماية الدعوة ،ومبلغ استعدادىم للتضحية ُب سبيل
اإلسالـ ،ويرى أكانوا يقدموف على بيعتو بيعة حربية ،بيعة قتاؿ تكوف اغبجر
األساسي إلقامة الدولة اإلسالمية .وانتظر قدوـ اغبجاج ،وكاف ذلك ُب السنة
الثانية عشرة للبعثة اؼبوافق سنة ٕٕ ٙميالدية وكاف اغبجاج كثّبين بالفعل
وكاف بينهم طبسة وسبعوف مسلماً :ثالثة وسبعوف رجالً وامرأتاف نبا نسيبة
بنت كعب أـ عمارة إحدى نساء بِب مازف بن النجار ،وأظباء بنت عمرو بن
عدي إحدى نساء بِب سلمة وىي أـ منيع ،فاتصل هبم الرسوؿ  سراً،
وربدث إليهم ُب بيعة ثانية ال تقف عند حد الدعوة فحسب والص على
األذى ،بل تتجاوز ذلك وسبتد إٔب ما يكوف بو قوة يدفع هبا اؼبسلموف عن
أنفسهم ،بل سبتد إٔب ما ىو ابعد من ذلك أيضاً ،إٔب إهباد النواة الٍب تكوف
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حجر الزاوية ،والدعامة األؤب ُب إقامة دولة اإلسالـ ،الٍب تطبقو ُب اجملتمع،
وربملو رسالة عاؼبية إٔب النّاس كافة ،وربمل معو القوة الٍب ربميو ،وتزيل من
طريقو كل ح اجز مادي يقف ُب سبيل نشره وتطبيقو .ربدث إليهم ُب ذلك،
وعرؼ حسن استعدادىم فواعدىم أف يلتقوا معو عند العقبة جوؼ الليلُ ،ب
أواسط أياـ التشريق .وقاؿ ؽبم :ال توقظوا نائماً ،وال تنتظروا غائباً .وُب يوـ
موعدىم اؼبعْب ،وبعد مضي الثلث األوؿ من الليل ،خرجوا من رحاؽبم
يتسللوف مستخفْب ،ـبافة أف ينكشف أمرىم ،وذىبوا للعقبة وتسلقوا اعببل
صبيعاً ،وتسلقت معهم اؼبرأتاف ،وأقاموا ينتظروف الرسوؿ  فأقبل ومعو عمو
ٍ
حيننذ ،وإّمبا جاء ليستوثق البن أخيو .وكاف أوؿ
العباس ،وٓب يكن قد أسلم
من تكلم (فقاؿ :يا معشر اػبزرج إف ؿبمداً منا حيث قد علمتم ،وقد منعناه
من قومنا فبن ىو على مثل رأينا فيو ،فهو ُب عز من قومو ،ومنعة ُب بلده،
وإنو قد أىب إالّ االكبياز إليكم ،واللحوؽ بكم ،فإف كنتم تروف أنكم وافوف لو
دبا دعوسبوه إليو ،ومانعوه فبن خالفو ،فأنتم وما ربملتم من ذلك .وإف كنتم
تروف أنكم مسلموه وخاذلوه بعد اػبروج بو إليكم ،فمن اآلف فدعوه) فلما
ظبعوا كالـ العباس قالوا لو :ظبعنا ما قلتٍ .بّ قالوا :تكلم يا رسوؿ اهلل فخذ
لنفسك ولربك ما أحببت .فأجاب الرسوؿ  بعد أف تال القرآف ،ورغب ُب
اإلسالـ« :أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منو نسا كم وأبنا كم» ،فمد
ال اء ؼببايعتو على ذلك وقاؿ :بايِ ْعنا يا رسوؿ اهلل فنحن واهلل أبناء اغبروب،
وأىل اغبَْل َقة ،ورثناىا كابراً عن كابر .وقبل أف يتم ال اء كالمو ،اعَبضو أبو
اؽبيثم بن التيهاف قائالً :يا رسوؿ اهلل إف بيننا وبْب الرجاؿ  -أي اليهود -
حباالً (عهوداً) وإنّا قاطعوىا ،فهل عسيت إ ْف كبن فعلنا ذلكٍ ،بّ أظهرؾ اهلل
أف ترجع إٔب قومك وتدعنا ؟ فتبسم الرسوؿ  وقاؿ« :بل الدم الدم والهدم
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وىم
الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم ،وأسالم من سالمتم»ّ .
القوـ بالبيعة ،فاعَبضهم العباس بن عبادة قائالً :يا معشر اػبزرج ىل تدروف
عالـ تبايعوف ىذا الرجل ؟ إنكم تبايعونو على حرب األضبر واألسػود من
الػنّاس ،فإف كنتم تروف أنكم إذا هنكت أموالكم مصػيبة ،وأشػرافكم قتػالً،
أسػلمتموه ،فمن اآلف ،فهػو واهلل إف فعػلتم خزي الدنيا واآلخرة ،وإف كنتم تروف
أنكم وافوف لو دبا دعوسبوه إليو ،على هنكة األمواؿ وقتل األشػراؼ ،فخذوه فهو
واهلل خّب الدنيا واآلخرة .فأجاب القوـ :إنا نأخػذه على مصيبة األمواؿ ،وقتل
األشراؼٍ ،بّ قالوا :فما لنا يا رسػوؿ اهلل إف كبن وفينا بذلك .فرد عليهم
الرسػوؿ مطمنن النفس قائالً« :الجنة».

رسول اهلل 
بايعنا
َ
ومدوا إليو أيديهم فبسط يده فبايعوه قائلْبْ « :

على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرىنا وأَرَـ َرةٍ علينا وأن ال
ننازع األمر أىلو وأن نقول بالحق أينما كنا ال نخاف في اهلل لومة الئم»،
فلما فرغوا قاؿ النيب « :أخرجوا إلي منكم ارني عشر نقيباً ليكونوا على
قومهم بما فيهم كفال » ،فاختار القوـ تسعة من اػبزرج ،وثالثة من األوس،
فقاؿ النيب ؽبؤالء النقباء« :أنتم على قومكم بما فيهم كفال ككفالة الحواريين
لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي» ،قالوا :نعمٍ .بّ رجعوا إٔب مضاجعهم،

ٍبّ احتملوا رحاؽبم وعادوا إٔب اؼبدينة .وبعد ذلك أمر الرسوؿ  اؼبسلمْب أف
يهاجروا إٔب اؼبدينة ،وأف ىبرجوا متفرقْب ،وبدأ اؼبسلموف يهاجروف فرادى ،أو
نفراً قليالً ،وكانت قريش قد علمت بأمر البيعة ،لذلك حاولت أف ترد من
تستطيع رده إٔب مكة .وكانت ربوؿ بْب اؼبسلمْب واؽبجرة ،حٌب كانت ربوؿ
بْب الزوج والزوجة .إالّ أف ذلك ٓب يؤثر ُب اؽبجرة ،فتتابعت ىجرة اؼبسلمْب
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إٔب اؼبدينة والرسوؿ  مقيم ُب مكة ،وال يعرؼ أحد ىل اعتزـ أف يهاجر إٔب
اؼبدينة ،أـ قرر اإلقامة ُب مكة ؟ ولكن الذي كاف يظهر أنو يريد اؽبجرة إٔب
اؼبدينة .فقد استأذنو أبو بكر أف يهاجر إٔب اؼبدينة فقاؿ« :ال تعجل لعل اهلل
يجعل لك صاحباً» .فعرؼ أبو بكر أنو يريد اؽبجرة .وكانت قريش ربسب
ؽبجرة النيب  إٔب اؼبدينة ألف حساب بعد أف كثر اؼبسلموف ىناؾ كثرة
جعلتهم أصحاب اليد العليا ُب اؼبدينة ،وجعلتهم مع الذين يهاجروف من مكة
قوة كبّبة ،فإذا غبق هبم النيب وىم ُب ىذه القوة ،كاف ُب ذلك الويل والدمار
ؽبم .وؽبذا فكروا ُب منع الرسوؿ  من اؽبجرة إٔب اؼبدينة .وخافوا ُب نفس
الوقت من بقائو ُب مكة أف يتعرضوا ألذى اؼبسلمْب ُب اؼبدينة حْب تشتد
شوكتهم ،بعد أف صاروا هبذه القوة ،فيأتوف إٔب مكة ليدافعوا عن رسوؿ اهلل
 الذي آمنوا بو .لذلك فكروا ُب قتلو حٌب ال يلحق باؼبسلمْب ُب اؼبدينة
وحٌب ال يكوف ىنالك ما يسبب اشتباكهم مع أىل اؼبدينة من أجل اإلسالـ
ومن أجل ؿبمد  .وقد جاء ُب كتب السّبة أنو قد ورد ُب حديث عائشة
وأيب أمامة بن سهم« :لما صدر السبعون من عنده  طابت نفسو وقد جعل
اهلل لو منعة أىل حرب ونجدة» .وجعل البالء يشتد على اؼبسلمْب من
اؼبشركْب ؼبا يعلنوف من اػبروج ،فضيقوا على أصحابو وأتعبوىم ونالوا منهم ما
دار
ٓب يكونوا ينالوف من الشتم واألذى ،فشكوا للنيب  .فقاؿ« :قد أُر ُ
يت َ
ىجرتكم َس ْب َخة»ٍ .بّ مكث أياماًٍ ،بّ خرج مسروراً فقاؿ« :قد أخبرت بدار
ىجرتكم وىي يثرب فمن أراد منكم أن يخرج فليخرج إليها» .فجعلوا
يتجهزوف ويَبافقوف ويتواصوف وىبرجوف وىبفوف ذلك ،وقد خرجوا أرساالً أي
أقواماً وفرقاً متقطعة ،وأقاـ  دبكة ينتظر أف يؤذف لو ُب اػبروج ،وكاف
الص ّديق كثّباً ما يستأذف رسوؿ اهلل ُ ب اؽبجرة إٔب اؼبدينة بعد أف صار
ٗٚ

اؼبسلموف يهاجروف إليها فيقوؿ« :ال تعجل لعل اهلل أن يجعل لك صاحباً»،
فيطمع أبو بكر أف يكوف ىو .وؼبا رأت قريش ىجرة الصحابة ،وعرفوا أنو أصبع
غبرهبم ،اجتمعوا ُب دار الندوة يتشاوروف فيما يصنعوف ُب أمره عليو الصالة
النيب فأمره
يل َّ
والسالـ ،فأصبع رأيهم على قتلو ،وتفرقوا على ذلكٍ .بّ أتى ج ُ
أف ال يبيت ُب مضجعو الذي كاف يبيت فيو ،وأخ ه دبكر القوـ ،فلم يبت ُب
بيتو تلك الليلة وأذف اهلل عند ذلك لو باػبروج.
وعلى ذلك فإف وجود القوة اإلسالمية ُب اؼبدينة واستعداد اؼبدينة لتلقي
الرسوؿ  وإقامة الدولة اإلسالمية فيها ىو الذي ضبل الرسوؿ  على
اؽبجرة ،وىذا ىو السبب اؼبباشر للهجرة .وؽبذا ىبطئ كل من يظن بأف ؿبمداً
 قد ىاجر من مكة خوفاً من قريش أف تقتلو ،وفراراً منها .فإنو ٓ ب
يكن وبسب لألذى أي حساب ،وٓب يكن للموت ُب نظره أي اعتبار ُب سبيل
الدعوة إٔب اإلسالـ ،وٓب تكن تشغلو نفسو وال حياتو ،وما كانت ىجرتو
للمدينة إالّ للدعوة اإلسالمية ،وإلقامة الدولة اإلسالمية .وإّمبا ائتمرت قريش
بقتلو ـبافة ىجرتو إٔب اؼبدينة ،واعتزازه هبا ،ولكنو عليو الصالة والسالـ انتصر
عليها ،وىاجر إٔب اؼبدينة رغم أنفها ،وٓب تستطع منعو رغم ائتمارىا بو.
فكانت اؽبجرة اغبد الفاصل ُب اإلسالـ بْب دور الدعوة لو ،وبْب إهباده
ؾبتمعاً ودولة ربكم بو ،وتطبقو ،وتدعو لو باغبجة وال ىاف ،وبالقوة الٍب ربمي
ىذه الدعوة من قوى الشر والطغياف.
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قُبو انذونت اإلساليُت
وصل النيب  اؼبدينة واستقبلو عدد كبّب من أىلها ،من اؼبسلمْب
واؼبشركْب واليهود ،وأحاط بو اؼبسلموف .وكاف اعبميع حريصْب على استجالء
طلعتو ،وكاف اؼبسلموف حريصْب على خدمتو وراحتو ،حريصْب على أف يقدموا
نفوسهم ُب سبيلو ،وُب سبيل الدين الذي جاء بو ،وُب سبيل الدعوة
اإلسالمية .وكاف كل منهم حريصاً على أف ينزؿ النيب عنده ،لكنو عليو الصالة
والسالـ ألقى ِخبطاـ ناقتو على غارهبا إٔب أف بركت على ِم ْربػَد سهل وسهيل
ابِب عمرو ،فابتاعو وأقاـ عليو مسجده وأقاـ حولو مساكنو .وما كاف بناء
اؼبسجد وال بناء اؼبساكن لّبىق أحداً ،فقد كانت كلها من البساطة حبيث ال
ربتاج إٔب نفقة طائلة وال إٔب جهد كبّب .كاف اؼبسجد فناء فسيحاً بنيت
جدرانو األربعة من اآلجر والَباب ،وسقف جزء منو بسعف النخل ،وترؾ اعبزء
اآلخر مكشوفاً ،وخصصت إحدى نواحيو إليواء الفقراء الذين ٓب يكونوا
يبلكوف مسكناً ،وٓب يكن اؼبسجد يضاء ليالً إالّ ساعة صالة العشاء ،إذ توقد
فيو أنوار من القش أثناءىا وٓب تكن مساكن النيب  بأكثر من اؼبسجد بناء
سوى أهنا كانت أكثر منو استنارة .وقد مكث ُ ب بيت أيب أيوب خالد
بن زيد األنصاري أثناء بناء اؼبسجد واؼبساكن حٌب انتهى من بنائها ،فانتقل
إليها واستقر عليو الصالة والسالـ ،وأخذ يفكر ُب ىذه اغبياة اعبديدة الٍب
اس تفتحها ،والٍب نقلتو ونقلت دعوتو خطوة واسعة من دور إٔب دور ،نقلتها
من دور التثقيف ومن دور التفاعل إٔب دور تطبيق أحكاـ اإلسالـ على النّاس
ُب عالقاهتم ،نقلتها من دور الدعوة فحسب والص على األذى ُب سبيلها،
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إٔب دور اغبكم والسلطاف والقوة الٍب ربمي ىذه الدعوة .فالرسوؿ  منذ
وصل اؼبدينة أمر ببناء اؼبسجد مكاناً للصالة ولالجتماع وللتشاور وإلدارة
شؤوف اؼبسلمْب والقضاء بينهم ،وازبذ أبا بكر وعمر وزيرين لو ،قاؿ عليو
الصالة والسالـ« :وزيراي في األرض أبو بكر وعمر» والتف اؼبسلموف حولو
وصاروا يرجعوف إليو ،فكاف يقوـ بأعماؿ رئيس الدولة والقاضي ،وقائد
اعبيش ،وكاف  يرعى شؤوف اؼبسلمْب ،ويفصل اػبصومات بينهم .وأخذ
يؤمر على السرايا قواداً ،ويرسل السرايا خارج اؼبدينة .وبذلك أقاـ الدولة ُب
ّ
اؼبدينة من أوؿ يوـ أقاـ فيها ،وأخذ يركز ىذه الدولة ببناء اجملتمع على أساس
ثابت ،وهتينة القوة الكافية غبماية الدولة ونشر الدعوة .وبعد أف اطمأف لذلك
كلو بدأ يزيل اغبواجز اؼبادية الٍب تقف ُب سبيل نشر اإلسالـ.
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بُـبء انًجتًع
فطر اهلل ُب اإلنساف غريزة البقاء وكاف من مظاىرىا ذبمع اإلنساف مع
اإلنساف ،لذلك كاف اجتماع النّاس مع بعضهم طبيعياً ،وكاف التجمع بينهم
أمراً غريزياً ،إالّ أف ؾبرد اجتماع النّاس ببعضهم ال هبعل منهم ؾبتمعاً ،وإمبا
هبعل منهم صباعة ،ويبقوف صباعة فقط إذا اقتصروا على ؾبرد االجتماع ،فإذا
نشأت بينهم عالقات عبلب اؼبصاّب ؽبم ،ودفع اؼبفاسد عنهم ،جعلت ىذه
العالقات من ىذه اعبماعة ؾبتمعاً ،غّب أف ىذه العالقات ال ذبعل منهم
ؾبتمعاً واحداً إالّ إذا توحدت نظرهتم إٔب ىذه العالقات بتوحيد أفكارىم،
وتوحد رضاىم عنها وسخطهم منها بتوحيد مشاعرىم ،وتوحدت معاعباهتم
ؽبذه العالقات بتوحيد النظاـ الذي يعاعبها ،ولذلك كاف ال بد من النظرة إٔب
األفكار واؼبشاعر واألنظمة حْب النظر للمجتمع؛ ألهنا ىي الٍب ذبعلو ؾبتمعاً
معيناً لو لوف معْب .وعلى ىذا األساس ننظر إٔب اجملتمع ُب اؼبدينة حْب قدمها
الرسوؿ  لنعرؼ ماىيتو.
ٍ
حيننذ ٍٍ ثالث صباعات :أوالىا اؼبسلموف من
كانت تسكن اؼبدينة
مهاجرين وأنصار ،وكانوا الكثرة الغالبة فيها .وثانيتها اؼبشركوف من سائر األوس
واػبزرج الذين ٓب يسلموا ،وكانوا قلة بْب أىلها .وثالثتها اليهود وىم ثالثة
أقساـ :قسم منهم ُب داخل اؼبدينة ،وقسماف خارجها .أما الذين ُب داخل
اؼبدينة فهم بنو قَػْيػنُقاع .وأما الذين خارجها فهم بنو النضّب ،وبنو قريظة .وقد
كاف اليهود قبل اإلسالـ ؾبتمعاً منفصالً عن اجملتمع ُب اؼبدينة فأفكارىم
متباينة ،ومشاعرىم متباينة ،واؼبعاعبات الٍب وبلوف هبا مشاكلهم متباينة؛
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ولذلك ال يعت اليهود جزءاً من اجملتمع ُب اؼبدينة ،وإف كانوا داخلها وعلى
مقربة منها .وأما اؼبشركوف فقد كانوا قلة .وكانت األجواء اإلسالمية الٍب
اكتسحت اؼبدينة قد اجتاحتهم ،ولذلك كاف خضوعهم ُب عالقاهتم لألفكار
اإلسالمية وللمشاعر اإلسالمية ولنظاـ اإلسالـ أمراً حتمياً ،حٌب ولو ٓب يعتنقوا
اإلسالـ .وأما اؼبهاجروف واألنصار فقد صبعتهم العقيدة اإلسالمية وألف
اإلسالـ بينهم ،وؽبذا كانت أفكارىم واحدة ومشاعرىم واحدة ،فكاف تنظيم
عالقاهتم باإلسالـ أمراً بديهياً ،ولذلك بدأ الرسوؿ  يقيم العالقات بينهم
على أساس العقيدة اإلسالمية ،ودعاىم ليتآخوا ُب اهلل أخوين أخوين ،أخوة
يكوف ؽبا األثر اؼبلموس ُب معامالهتم وأمواؽبم وسائر شؤوهنم ،فآخى بْب
اؼبسلمْب ،فكاف ىو وعلي بن أيب طالب أخوين ،وكاف عمو ضبزة ومواله زيد
أخوين ،وكاف أبو بكر وخارجة بن زيد أخوين ،وآخى بْب اؼبهاجرين
واألنصار ،فكاف عمر بن اػبطاب وعتباف بن مالك اػبزرجي أخوين ،وكاف
طلحة بن عبيد اهلل وأبو أيوب األنصاري أخوين ،وكاف عبد الرضبن بن عوؼ
وسعد بن الربيع أخوين .وكاف ؽبذه األخوة أثر ُب الناحية اؼبادية فقد أظهر
األنصار من الكرـ إلخواهنم اؼبهاجرين ما يزيد ىذه األُ ُخ ّوة قوة وتوكيداً ،فقد
أعطوىم األمواؿ واألرزاؽ ،وشاركوىم ُب حاجات الدنيا ،وقد اذبو التجار
للتجارة ،والزراع للزراعة ،وكل إٔب عملو .أما التجار فقد أخذوا يشتغلوف
بالتجارة ،فقد بدأ عبد الرضبن بن عوؼ يبيع الزبدة واعبنب ،وصنع كثّب غّب
عبد الرضبن صنيعو ،وأثروا من ذبارهتم؛ إذ كانوا على دراية ُب شؤوف التجارة.
أما غّب التجار ومن بينهم أبو بكر وعمر وعلي بن أيب طالب وغّبىم فقد
عملت أسرىم بالزراعة ُب األراضي الٍب منحهم إياىا األنصار .قاؿ عليو
الصالة والسالـ« :من كانت لو أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» .وصاروا
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صبيعاً يعملوف لكسب قوهتم .وكانت ىنالك صباعة صغّبة ٓب يكن لديها ماؿ
وٓب ذبد عمالً تعملو ،وليس ؽبا مسكن تسكنو ،وكانوا ُب حاؿ من العوز
واؼبَببة ،وٓب يكن ىؤالء من اؼبهاجرين من قريش وال من األنصار ،وإمبا كانوا
صفَّة
عرباً آخرين وفدوا على اؼبدينة وأسلموا ،فعِب هبم الرسوؿ  وأفرد ؽبم ُ
اؼبسجد (القسم اؼبسقوؼ منو) يبيتوف هبا ويأووف إليها ،ولذلك ظبوا أىل
ص ّفة ،وجعل ؽبم رزقاً من ماؿ اؼبسلمْب من اؼبهاجرين واألنصار الذين آتاىم
ال ي
اهلل رزقاً حسناً .وبذلك انتهى الرسوؿ  من تركيز اؼبسلمْب صبيعاً على حاؿ
مستقرة ،ومن تركيز العالقات القائمة بينهم على أساس متْب .وهبذا أقاـ
الرسوؿ  اجملتمع ُب اؼبدينة على أساس ثابت وقف ُب وجو الكفر ،وصمد
لدسائس اليهود واؼبنافقْب ،وظل وحدة واحدة ،فاطمأف الرسوؿ  إٔب ىذا
اجملتمع وإٔب ىذه الوحدة .أما اؼبشركوف فقد خضعوا للحكم اإلسالمي ٍبّ
تالشى وجودىم .ولذلك ٓب يكن ؽبم أثر ُب تكوين اجملتمع .وأما اليهود فإهنم
ؾبتمع آخر قبل اإلسالـ .وبعد اإلسالـ ازداد التباين بْب ؾبتمعهم وبْب اجملتمع
اإلسالمي ،وبينهم وبْب اؼبسلمْب ،وكاف ال بد من وضع العالقات بينهم وبْب
اؼبسلمْب على أساس معْب ،ولذلك حدد الرسوؿ  موقف اؼبسلمْب منهم،
وحدد ؽبم ما هبب أف يكوف عليو وضعهم ُب عالقاهتم مع اؼبسلمْب .فقد
كتب  بْب اؼبهاجرين واألنصار كتاباً ذكر فيو اليهود واشَبط عليهم
شروطاً ،فكاف الكتاب منهاجاً حددت فيو عالقات قبائل اليهود مع اؼبسلمْب
بعد أف حددت عالقات اؼبسلمْب ببعضهم ودبن تبعهم .وقد افتتح الكتاب
بقولو« :بسم اهلل الرحمن الرحيم .ىذا كتاب من محمد النبي  بين
المؤمنين المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاىد معهم
أنهم أمة واحدة من دون النّاس»ٍ ،بّ ذكر ما هبب أف تكوف عليو العالقات
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بْب اؼبؤمنْب .وذكر اليهود َعَرضاً أثناء اغبديث عن عالقات اؼبؤمنْب فقاؿ:

«وال يقتل مؤمن مؤمناً في كافر وال ينصر كافراً على مؤمن وأن ذمة اهلل
واحدة يجير عليهم أدناىم وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون النّاس
وأنو من تبعنا من يهود فإن لو النصر واألسوة غير مظلومين وال متناصرين
عليهم وان سلم المؤمنين واحدة ال يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في
سبيل اهلل إالّ على سوا وعدل بينهم» ،وليس اؼبقصود من اليهود اؼبذكورين

ىنا ُب ىذا النص ىم قبائل اليهود اجملاورة ،بل اؼبراد كل من أراد أف يكوف من
رعية الدولة اإلسالمية تابعاً ؽبا يكوف لو النصر وتكوف لو اؼبساواة ُب اؼبعاملة
ٍ
حيننذ ذمياً .وأما قبائل اليهود الذين مشلهم الكتاب
مع اؼبسلمْب؛ إذ يكوف
فقد ذكروا باسم القبائل العربية الٍب كانوا متحالفْب معها ُب القسم األخّب من
الكتاب ،بعد أف انتهى اغبديث عن عالقات اؼبؤمنْب ،فقد ذكر يهود بِب
عوؼ ويهود بِب النجار إٔب آخر ما ذكر ،وحدد وضعهم ُب عالقاهتم بالدولة
اإلسالمية فيما ذكره من شروط .وقد جاء ُب نصوص الكتاب ما يدؿ صراحة
على أف العالقة بْب اليهود وبْب اؼبسلمْب وضعت على أساس االحتكاـ إٔب
اإلسالـ ،وعلى أساس جعلها خاضعة لسلطاف اإلسالـ ،وعلى أساس تقيد
اليهود دبا تستلزمو مصلحة الدولة اإلسالمية .فقد جاء ُب نصوص الكتاب
عدة نقاط تدؿ على ذلك منها:
ٔ  -وإف بطػان ػ ػة يػه ػ ػود كأنفػس ػ ػهم وإن ػػو ال ىب ػػرج م ػػنهم أح ػػد إالّ ب ػ ػإذف

ؿبمد .

ٕ  -وإف يثرب حراـ جوفها ألىل ىذه الصحيفة.
ٖ  -وإنو ما كاف بْب أىل ىذه الصحيفة من حدث واشتجار ىباؼ
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مرده إٔب اهلل عز وجل وإٔب ؿبمد رسوؿ اهلل .
فساده فإف ّ

ٗ  -وإنو ال ذبار قريش وال من نصرىا.
وىكذا حدد كتاب الرسوؿ  وضع القبائل اجملاورة للمدينة من اليهود
فشرط عليهم أال ىبرجوا من اؼبدينة إال بػإذف الرسوؿ  أي بػإذف الدولة ،وأنو
وبرـ عليهم انتهاؾ حرمة اؼبدينة حبرب أو نصرة على حرب ،وأنو وبرـ عليهم
أف هبّبوا قريشاً وال من نصر قريشاً ،وأف أي خالؼ بينهم على ما ورد ُب
الكتاب وبكم فيو رسوؿ اهلل  .وقد وافق على ما ُب ىذا الكتاب ووقعو من
اليهود من ذكروا فيو وىم يهود بِب عوؼ ،ويهود بِب النجار ،ويهود بِب
اغبارث ،ويهود بِب ساعدة ،ويهود بِب جشم ،ويهود بِب األوس ،ويهود بِب
ثعلبة ،وٓب يشَبؾ ُب توقيع ىذه الصحيفة أو ىذا الكتاب من اليهود بنو قريظة
وبنو النضّب وبنو قينقاع .إال أهنم ما لبثوا بعد قليل أف وقعوا بينهم وبْب النيب
صحفاً مثل ىذه الصحيفة ،وخضعوا لنفس الشروط اؼبذكورة ُب ىذه
الصحيفة.
وبتوقيع ىذه الصحف ركز الرسوؿ  العالقات ُب الدولة اإلسالمية
الناشنة على وضع ثابت األساس ،وركز العالقات بْب ىذه الدولة وبْب القبائل
اليهودية اجملاورة على أسس واضحة يكوف اإلسالـ فيها اغبكم ،فاطمأف
الرسوؿ  إٔب بناء اجملتمع اإلسالمي وأمن إٔب حد ما غدر جّبانو اليهود
وؿباربتهم ،وبدأ يعمل إلزالة اغبواجز اؼبادية من طريق الدعوة اإلسالمية بالتهينة
للقتاؿ.
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تهُئت أجـىاء انقتـبل
بعد أف اطمأف النيب  إٔب بناء اجملتمع ،وبعد أف عقد اؼبعاىدات مع
جّبانو اليهود ،بدأ يهيئ أجواء اعبهاد ُب اؼبدينة؛ ألف مهمة الدولة اإلسالمية
ىي تطبيق اإلسالـ كامالً ُب صبيع البالد الٍب ربكمها ،وضبل الدعوة اإلسالمية
خارج حدودىا .وضبل الدولة اإلسالمية الدعوة إٔب اإلسالـ ليس معناه التبشّب
هبا على طريقة اؼببشرين ،بل ىو دعوة النّاس لدسالـ ،وتثقيفهم بأفكاره
وأحكامو ،وإزالة كل حاجز مادي يقف حائالً دوف ىذه الدعوة بقوة مادية
قادرة على إزالتو.
وقد كانت قريش حاجزاً مادياً حاؿ دوف الدعوة إٔب اإلسالـ ،فكاف ال
بد من إعداد القوة إلزالة ىذا اغباجز اؼبادي الذي وبوؿ دوف ىذه الدعوة،
فبدأ يعد القوة واعبيش غبمل الدعوة خارج اؼبدينة ،وقاـ ُب أوؿ األمر
بتنظيمات تعت حركات مقصودة ،فأرسل خالؿ أربعة أشهر ثالث سرايا من
اؼبهاجرين يتحدى هبا قريشاً ،ويرىب هبا اؼبنافقْب واليهود من سكاف اؼبدينة
ومن حوؽبا ،فقد بعث  عمو ضبزة بن عبد اؼبطلب ُب ثالثْب راكباً من
اؼبهاجرين دوف األنصار ،فلقي أبا جهل بن ىشاـ على شاطئ البحر من
ناحية العيص ُب ثالشبائة راكب ،وتأىب ضبزة لقتالو لوال أف حجز بينهم ؾبدي
بن عمرو اعبهِب فانصرفوا عن بعضهم ورجع ضبزة دوف قتاؿ .وبعث الرسوؿ
 عبيدة بن اغبارث ُب ستْب راكباً من اؼبهاجرين دوف األنصار ،فلقي
عكرمة بن أيب جهل على رأس صبع من قريش يزيد على مائتْب ُب وادي رابغ،
ورمى سعد بن أيب وقاص العدو بسهم ولكن ٓب وبصل قتاؿ وانسحب
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الفريقافٍ .بّ بعث سعد بن أيب وقاص بعشرين راكباً من اؼبهاجرين كبو مكة،
ٍبّ رجعوا دوف قتاؿ .وهبذه السرايا وجدت ُب اؼبدينة أجواء القتاؿ ووجدت
عند قريش نفسها أجواء اغبرب فبا بعث فيها الرعب ،وجعلها ربسب لرسوؿ
اهلل  حساباً ٓب تكن لتحسبو من قبل ،وٓب تكن تدركو لوال ىذه السراياٍ .بّ
إ ّف النيب ٓ ب يكتف بذلك ،بل خرج بنفسو للقتاؿ .فقد خرج على رأس
اثِب عشر شهراً من مقدمو إٔب اؼبدينة ،واستعمل عليها سعد بن عبادة ،وسار
ض ْمَرة .فلم يلتق قريشاً ،ووادعتو
إٔب األبواء حٌب بلغ َوّداف ،يريد قريشاً وبِب َ
فيها بنو ضمرة .وإنّو بعد شهر من ذلك خرج على رأس مائتْب من اؼبهاجرين
واألنصار إٔب بُواط يريد قافلة يقودىا أمية بن خلف ،عدهتا ألفاف وطبسمائة
بعّب ،وبميها مائة ؿبارب ،فلم يدركها إذ ازبذت طريقاً غّب طريق القوافل
ضوى استعمل
(اؼبعبّد) وأنو بعد ثالثة أشهر من عودتو من بُواط من ناحية َر ْ
على اؼبدينة أبا سلمة بن عبد األسد ،وخرج ُب أكثر من مائتْب من اؼبسلمْب
ليإب من ُصبادى
حٌب نزؿ العشّبة من بطن ينبع ،فأقاـ هبا ُصبادى األؤب و َ
اآلخرة من السنة الثانية للهجرة ،ينتظر مرور قافلة من قريش على رأسها أبو
سفياف ،ففاتتو ،وكسب من رحلتو ىذه أف وادع بِب ُم ْدلِج وحلفاءىم من بِب
ضمرة .وأنو ما كاد يرجع إٔب اؼبدينة ليقيم هبا عشرة لياؿ حٌب أغار كرز بن
جابر الفهري من اؼبتصلْب دبكة وبقريش على إبل اؼبدينة وأغنامها ،فخرج النيب
ُ ب طلبو واستعمل على اؼبدينة زيد بن حارثو ،وتابع مسّبه حٌب بلغ وادياً
يقاؿ لو سفواف من ناحية بدر ،وفاتو كرز فلم يدركو ،وىذه ىي بدر األؤب.
وىكػذا بػدأ  جبػيوشػو يتحػدى قػريشػاً ويتجػوؿ ُب اعبػزيرة يقوـ
بالغزوات .ومع أنو ٓ ب يلق حرباً ُب ىذه الغزوات ،إال أنو وصل فيها إٔب
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نتائج عظيمة ىيأت لبدء اغبروب الكبّبة .فقد ىيأ  هبذه الغزوات اعبيش
الذي يلقى بو العدو؛ إذ نقلت ىذه الغزوات اؼبسلمْب إٔب االستعداد للقتاؿ.
وألقى الرعب بسبب ىذه الغزوات ُب نفوس اليهود واؼبنافقْب ُب اؼبدينة وما
حوؽبا ،فبا يبنعهم أف ربدثهم نفسهم بالشغب عليو .وكسر نفسية قريش
بتحديو إياىا .وقوى ىيبة اؼبسلمْب ُب نفوس أعدائهم ،وأخذ الطرؽ على
قوافل قريش ُب رحلتها إٔب الشاـ ،بعقد اؼبعاىدات واؼبوادعات مع القبائل
ض ْمرة وبِب ُم ْدلػِج
اؼبتصػلة ما بْب اؼبدينة وشػاطئ البحػر األضبر ،مثل بِب َ
وغّبىم.
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بـذء انقتـبل
استقر ُ ب اؼبدينة ،فأخذ يطبق اإلسالـ ،وصار الوحي ينزؿ
بالتشريع .فأقاـ صرح الدولة اإلسالمية ،وبناء اجملتمع اإلسالمي ،على دعائم
اإلسالـ وأنظمتو .وآخى بْب اؼبسلمْب ،و ٍ
حيننذ أصبح اإلسالـ  -حكماً
وشريعة  -حياً ُب ؾبتمع وبتضنو ووبمل دعوتو ،وازداد اؼبسلموف عدداً وشوكة
وقوة ومنعة ،وأقبل النّاس على اإلسالـ فرادى وصباعات ،من اؼبشركْب واليهود.
وبعد أف اطمأف عليو الصالة والسالـ إٔب اإلسالـ ،وإٔب الدعوة لو ُب اؼبدينة،
فكر ُب الدعوة إٔب اإلسالـ خارج اؼبدينة ُب جزيرة العرب ،ولكنو كاف يعلم أف
قريشاً تقف حاجزاً منيعاً دوف ىذه الدعوة وىي حاجز مادي ُب طريق
اإلسالـٓ ،ب تنفع فيو الدعوة باغبجة وال ىاف ،وإذف ال بد من قوى مادية
إلزالة ىذه اغبواجز اؼبادية ،وأنو عليو الصالة والسالـ إذا كاف ٓب يستطع إزالة
ىذا اغباجز اؼبادي يوـ كاف ُب مكة ،لعدـ وجود دولة إسالمية ربمل القوة
اؼبادية الكافية لدحض تلك القوة ،فإنو  -وقد أسس دولة إسالمية  -يستطيع
أف يعمل إلزالة ىذا اغباجز اؼبادي بالقوى اؼبادية ،بعد أف تيسرت لو ىذه
القوى .ولذلك فما عليو إالّ أف يعد ىذه القوة ،وأف يعد أجواء اغبرب ،وأف
يبدأ سياسة جديدة للدعوة ،بعد أف هتيأت أسباب ىذه السياسة اعبدية
ووسائلها.
وؽبذا بدأ سراياه ومناوشاتو األؤب ،الٍب كاف يرسل بعضها ،ويذىب مع
بعضها اآلخر ،ليتحدى قريشاً ،ويفهمها قوتو .وكانت آخر ىذه السرايا سرية
عبد اهلل بن جحش الٍب كانت مقدمة لغزوة بدر .وحديث ىذه السرية أف
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رسوؿ اهلل  بعث ُب رجب من السنة الثانية للهجرة ،عبد اهلل بن جحش
ومعو صباعة من اؼبهاجرين ،ودفع إليو كتاباً ،وأمره أالّ ينظر فيو إالّ بعد يومْب
من مسّبه ،فيمضي ؼبا أمره ،وال يستكره من أصحابو أحداً .وفتح عبد اهلل
ِ
فامض حتى تنـزل نخلة
الكتاب بعد يومْب فإذا فيو «إذا نظرت في كتابي ىذا
بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارىم» .وأعلم أصحابو
باألمر ،وبأنو ال يستكره أحداً منهم ،فساروا معو حٌب نزلوا لبلةٓ ،ب يتخلف
منهم أحد سوى سعد بن أيب وقاص الزىري ،وعتبة بن غزواف؛ فإهنما قد ضل
ؽبما بعّب فذىبا يطلبانو فأسرهتما قريش ،وأقاـ عبد اهلل بن جحش ُب لبلة
يَبصد قريشاً وأثناء مقامو مرت هبم عّب لقريش ،ربمل ذبارة ،وكاف ذلك ُب
آخر رجب وىو من األشهر اغبرـ ،فتشاور عبد اهلل وأصحابو ماذا يصنع هبم،
وٓب يؤمروا من قبل النيب بشيء ،وقاؿ بعضهم لبعض (واهلل لنن تركتم القوـ ىذه
الليلة ليدخلن اغبرـ فليمتنعن منكم بو ،ولنن قتلتموىم لتقتلنهم ُب الشهر
اغبراـ) وترددوا ُب قتاؽبم ولكنهم جزموا أخّباً ،فرمى أحد اؼبسلمْب رئيس
القافلة عمرو بن اغبضرمي فقتلو ،وأسر اؼبسلموف رجلْب من قريش ،وأخذوا
العّب ورجعوا حٌب قدموا اؼبدينة ،فلما رآىم النيب قاؿ ؽبم« :ما أمرتكم بقتال
في الشهر الحرام» ،ووقف العّب واألسّبين ،وأىب أف يأخذ من ذلك شيناً.
ىذه خالصة سرية عبد اهلل الذي أرسلو الرسوؿ  لّبصد أخبار
قريش ،ولكنو قاتلها ،وقتل منها ،وأسر من رجاؽبا ،وأخذ أمواؽبا وفعل ذلك ُب
الشهر اغبراـ .فماذا يكوف موقف اإلسالـ من عملو ىذا ؟ فكر رسوؿ اهلل 
ُب ذلك وتوقف عن أخذ األسّبين واؼباؿ ،منتظراً حكم اهلل ُب ذلك ،منتظراً
آيات اهلل تنػزؿ ُب ىذا األمر .وانتهزت قريش الفرصة وازبذت من ىذا العمل
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وسيلة للدعاوة ضد ؿبمد  بْب العرب ،ونادت ُب كل مكاف ،أف ؿبمداً
وأصحابو استحلوا الشهر اغبراـ ،وسفكوا فيو الدماء ،وأخذوا فيو األمواؿ،
وأسروا الرجاؿ ،وكانت بينهم وبْب اؼبسلمْب ُب مكة ؾبادالت حوؿ ذلك،
يهاصبوف اؼبسلمْب ُب ىذا العمل ،ويهاصبوف نبيهم وأصحابو ،فرد مسلمو مكة
بأف إخواهنم اؼبسلمْب إمبا فعلوا ذلك ُب شعباف وليس ُب رجب ،ولكن ىذا
اعبواب ٓب يكن كافياً ليقف ُب وجو الدعاوة ،ودخلت اليهود ُب ىذه الدعاوة،
وصارت تشنع على ما فعلو عبد اهلل بن جحش ،واشتد اغباؿ على اؼبسلمْب
من ىذه الدعاوة ضدىم ،والرسوؿ عليو الصالة والسالـ ساكت ينتظر الوحي
وينتظر حكم اهلل ُب ىذا العمل ،وإذ ذاؾ نزؿ قولو تعأب ُب سورة البقرة:
              
          
       
      

    وؼبا نزلت ىذه اآلية ،سري عن اؼبسلمْب ،وأخذ
رد مفحم على دعاوة قريش؛
النيب العّب واألسّبين .وكاف ُب ىذه اآليات ّ
فالقرآف الكرٙب هبيب قريشاً عن تساؤؽبم عن القتاؿ ُب الشهر اغبراـ بأنو إٍب
كبّب ،ولكن الصد عن اؼبسجد اغبراـ وإخراج أىلو منو أك عند اهلل من
القتاؿ ُب الشهر اغبراـ ،والقتل فيو .وما فعلتو قريش وتفعلو من فتنة اؼبسلمْب
عن دينهم ،بالوعد والوعيد ،واإلغراء والتعذيب ،أك من القتل والقتاؿ ُب
الشهر اغبراـ ،وُب غّب الشهر اغبراـ .وإ ّف قريشاً ىذه الٍب رباوؿ اإلرجاؼ
والدعاوة ضد اؼبسلمْب ،لقتاؽبم ُب الشهر اغبراـ ،ال يزالوف يقاتلوف اؼبسلمْب
حٌب يردوىم عن دينهم إف استطاعوا .وإذف فقتاؿ اؼبسلمْب لقريش ُب الشهر
اغبراـ ليس فيو شيء ضدىم؛ ألف قريشاً الٍب ترتكب ىذه الكبائر من الوقوؼ
ٔٙ

ُب وجو الدعوة اإلسالمية ،والصد عن سبيل اهلل ،والكفر باهلل ،وإخراج أىل
اؼبسجد اغبراـ منو ،وفتنة اؼبسلمْب عن دينهم ،إف قريشاً ىذه ،جديرة أف تقاتل
ُب الشهر اغبراـ ،وُب غّب الشهر اغبراـ .وإذف فقتاؿ عبد اهلل بن جحش ُب
الشهر اغبراـ ليس فيو ما يضّبه ،وال ما يضّب اؼبسلمْب.
وهبذا كانت سرية عبد اهلل بن جحش مفَبؽ طرؽ ُب سياسة اإلسػالـ،
وسػياسػة الدعػ وة إٔب اإلسالـ ،فيها رمى واقد بن عبد اهلل التميمي عمرو بن
اغبضرمي رئيس القافلة فقتلو ،فكاف أوؿ دـ أراقو اؼبسلموف ُب سبيل اهلل.
وقد ظل القتاؿ ُب األشػهر اغبرـ فبػنوعاً إٔب أف نزلت آيات القتاؿ الٍب
تأمػر بالقػتاؿ ُب كل زماف ومكاف ،فنسػخ منػع القػتاؿ ُب األشػهر اغبرـ بعموـ
آيات القتاؿ.
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انحُـبة فٍ انًذَُت
لدسالـ طريقة معينة ُب اغبياة تنتج عن ؾبموع مفاىيمو عن اغبياة،
وىذه ىي اغبضارة اإلسالمية وىي غّب حضارات الدنيا ،وتتناقض مع غّبىا
من اغبضارات ،وذبمل طريقة اإلسالـ ُب اغبياة بثالثة أمور :أحدىا إف
األساس الذي بنيت عليو ىو العقيدة اإلسالمية .وثانيها إف مقياس األعماؿ
ُب اغبياة ىو أوامر اهلل ونواىيو ،وبعبارة أخرى ،إف تصوير اغبياة ُب نظرىا ىو
اغبالؿ واغبراـ ،وثالثها أف معُب السعادة ُب نظرىا ىو نواؿ رضواف اهلل .وبعبارة
أخرى ىو الطمأنينة الدائمة ،وىي ال ربصل إالّ بنواؿ رضواف اهلل .ىذه ىي
طريقة اإلسالـ ُب اغبياة ،وىذه ىي اغبياة الٍب يأنس فيها اؼبسلموف ويسعوف
إليها ويسّبوف ُب منهجها .وألجل أف يتمكنوا من ىذه اغبياة ال بد أف تكوف
ؽبم دولة تطبق اإلسالـ وتنفذ أحكامو ،واؼبسلموف حْب انتقلوا للمدينة بدأوا
يعيشوف على طراز معْب من اغبياة ،أساسها العقيدة اإلسالمية .وبدأت
اآليات الكريبة تنزؿ مبينة حكم اهلل ُب اؼبعامالت والعقوبات ،وتنػزؿ فيما ٓب
ينػزؿ بعد من العبادات .فقد فرضت الزكاة ،وفرض الصياـ ُب السنة الثانية من
اؽبجرة (وشرع األذاف) وصار أىل اؼبدينة صبيعاً يسمعوف كل يوـ طبس مرات
دعوة النّاس للصالة ،مرتلة ترتيالً حسناً بصوت رطب صبيل ،يوجهها بالؿ بن
رباح مع كل ريح إٔب كل النواحي ،فيليب اؼبسلموف النداء للصالة .وما أف
مكث الرسوؿ ُب اؼبدينة سبعة عشر شهراً حٌب ربولت القبلة إٔب الكعبة.
وىكذا صارت تنػزؿ آيات األحكاـ تَبى ُب العبادات واؼبطعومات،
واألخالؽ ،واؼبعامالت ،والعقوبات ،فنػزلت آيات ربرٙب اػبمر ،وغبم اػبنػزير،
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كما نزلت آيات اغبدود ،واعبنايات ،والبيع ،وربرٙب الربا ،وغّب ذلك ،وتتابع
نزوؿ آيات األحكاـ تعاِب مشاكل اغبياة ،والرسوؿ  يفصلها ويبينها،
ويقضي مصاّب النّاس ،ويفصل خصوماهتم ،ويدبر شؤوهنم ،ويدير أمورىم،
ويعاِب مشاكلهم ،بأقوالو ُب التحدث إليهم ،وبأفعالو الٍب يقوـ هبا ،وبسكوتو
عما يقع أمامو من أعماؿ ،أل ّف قولو وفعلو وسكوتو شريعة ،ألنّو ال ينطق عن
اؽبوى إف ىو إالّ وحي يوحى .وسارت اغبياة ُب اؼبدينة ُب طريقتها وحسب
وجهة نظر معينة ،ىي وجهة نظر اإلسالـ ،ووجد اجملتمع اإلسالمي اؼبتميز ُب
كل شيء الذي تسوده األفكار اإلسالمية ،واؼبشاعر اإلسالمية ،وتطبق فيو
أنظمة اإلسالـ على النّاس ُب معامالهتم وسائر عالقاهتم ،وقد طاب الرسوؿ
 نفساً دبا وصلت إليو الدعوة ،وسكن اؼبسلموف إٔب دينهم ،وجعلوا يقيموف
أذى ،وال ىبشوف فتنة ،وطفقوا
فرائضو ؾبتمعْب ،ويقيموهنا فرادى ،ال ىبافوف ً
يعاعبوف أمورىم بأحكاـ اهلل ،ويرجعوف فيما ٓب يعرفوه إٔب رسوؿ اهلل .وال
يقوموف بعمل صغّب أو كبّب إالّ حسب أوامر اهلل ،وينتهوف عن كل ما هنى
اهلل ،وشعروا بالسعادة ،فصارت نفوسهم مطمننة .وكاف الكثّب منهم يالزموف
رسوؿ اهلل  ليتعلموا أحكاـ اهلل ،ووبفظوا آيات اهلل ويتلقوا عنو القرآف،
ويتثقفوا على يديو ،وأخذ اإلسالـ يزداد انتشاراً ،واؼبسلموف يزدادوف كل يوـ
قوة ومنعة.
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جـذال انُهـىد وانُصـبري
أصبح غّب اؼبسلمْب يشعروف بقوة اؼبسلمْب ،ويشعروف بأف ىذه القوة
ىي قوة منبعثة من أعماؽ قلوب عرفت التضحية ُب سبيل اإلسالـ ،وذاقت
األذى بسببو ألواناً ،وكانت ال تنتظر عند الصباح مساء وال عند اؼبساء
صباحاً ،وىا ىي ذي اليوـ تستمتع برؤية الدين يعلن أمره ،وتنفذ أحكامو،
وتعلو كلمتو ،وتستمتع بالسعادة .غّب أف أعداء اإلسالـ ساءىم ذلك،
وظهرت آثار ىذا على جّباهنم اليهود ،فقد بدأت ـباوفهم وأخذوا يفكروف
من جديد ُب موقفهم من ؿبمد وأصحابو بعد أف رأوا ازدياد اؼبسلمْب ُب
اؼبدينة شوكة وقوة ،وازدياد إقباؿ النّاس على اإلسالـ ،وزادىم غيظاً إقباؿ
بعض اليهود على اإلسالـ ،وخافوا أف يبتد اإلسالـ إٔب صفوفهم ،وأف يفشو
ُب صباىّبىم .ولذلك بدأوا يهاصبوف اإلسالـ ،عقائده وأحكامو ،وبدأت
حرب جدؿ بْب اؼبسلمْب واليهود أشد لدداً وأك مكراً من حرب اعبدؿ الٍب
كانت بينهم وبْب قريش دبكة ،وُب ىذه اغبرب الفكرية كانت الدسيسة
والنفاؽ والعلم بأخبار السابقْب من األنبياء واؼبرسلْب سالحاً بيد اليهود
يهاصبوف بو ؿبمداً  ورسالتو وأصحابو اؼبهاجرين واألنصار ،فقد دسوا من
أحبارىم من أظهر إسالمو ،ومن استطاع أف هبلس بْب اؼبسلمْب يظهر غاية
التقوىٍ ،بّ ما يلبث بعد حْب أف يبدي من الشكوؾ والريب ،ويلقي على
ؿبمد  من األسنلة ما وبسبو يزعزع ُب أنفس اؼبسلمْب عقيدهتم بو ،وبرسالة
اغبق الٍب يدعو إليها .وانضم إٔب اليهود صباعة من األوس واػبزرج الذين
أسلموا نفاقاً أيضاً ليسألوا وليوقعوا بْب اؼبسلمْب .وبلغ اعبداؿ بْب اليهود
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واؼبسلمْب حداً كاف يصل أحياناً إٔب االعتداء باأليدي مع ما كاف بينهم من
عهد ،ويكفي لتصوير تعنت اليهود وشدة خصومتهم ُب اعبدؿ أهنم أخرجوا
أبا بكر عن حلمو وىدوئو ،مع ما كاف عليو من دماثة اػبلق ،وطوؿ األناة،
ولْب الطباع .فقد ُروي أنو ربدث إٔب يهودي يدعى فنحاص يدعوه إٔب
اإلسالـ فرد فنحاص بقولو( :واهلل يا أبا بكر ما بنا إٔب اهلل من فقر وإنو إلينا
لفقّب ،وما نتضرع إليو كما يتضرع إلينا ،وإنا عنو ألغنياء وما ىو عنا بغِب ،ولو
استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ،وينهاكم عن الربا
كاف عنا غنياً ما
َ
ويعطيناه ،ولو كاف عنا غنياً ما أعطانا الربا) .وفنحاص يشّب إٔب قولو تعأب:
،            
لكن أبا بكر ٓب يطق على ىذا اعبواب ص اً ،فغضب وضرب وجو فنحاص
ضرباً شديداً ،وقاؿ( :والذي نفسي بيده لوال العهد الذي بيننا وبينكم لضربت
رأسك أي عدو اهلل) .وىكذا اشتد اعبدؿ بْب اؼبسلمْب واليهود وأخذ أدواراً
متعددة .وُب ىذا الوقت وفد على اؼبدينة وفد من نصارى قبراف عدهتم ستوف
راكباً ،ولعل ىذا الوفد إّمبا جاء إٔب اؼبدينة حْب علم دبا بْب اؼبسلمْب واليهود
من خالؼ طمعاً ُب أف يزيد ىذا اػبالؼ شدة حٌب يبلغ العداوة ،وبذلك
تنتشر النصرانية ويزوؿ الدين القدٙب والدين اعبديد اللذاف يزاضباف النصرانية
على زعمهم ،وقد اتصل ىذا الوفد بالنيب  ،وباليهود ،وكاف النيب ينظر
إليهم وإٔب اليهود بأهنم أىل كتاب فيدعوىم صبيعاً لدسالـ ،ويتلو عليهم قولو
تعأب           :
             

 .        ويسألو اليهود
والنصارى عمن يؤمن هبم من الرسل ،فيتلو عليهم قولو تعأب   :
ٙٙ

          
           

 ،      فال هبدوف ما يقولونو لو وتدفع اغبجة
نفوسهم ويظهر اغبق ،لكنهم ٓب يؤمنوا حرصاً على مكانتهم ،حٌب إف بعضهم
صرح بذلك .فقد روي أف أبا حارثة وكاف من وفد قبراف ،وكاف أكثر نصارى
قبراف علماً ومعرفة قد أدٔب إٔب رفيق لو باقتناعو دبا يقوؿ ؿبمد  فلما سألو
رفيقو فما يبنعك منو وأنت تعلم ىذا ؟ كاف جوابو :ما صنع بنا ىؤالء القوـ،
شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إالّ خالفو ،فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى.
فبا يدؿ على أف عدـ إيباهنم كاف مكابرة وتعنتاًٍ .بّ إف الرسوؿ  دعا
النصارى إٔب اؼبباىلة وتال عليهم قولو تعأب       :
         

،         
فػتػشػاوروا ٍبّ أعلنوا أهنم رأوا أال يباىلوه وأف يَبكوه على دينو ويرجعوا على
دينهم ،ولكنهم طلبوا إليو أف يبعث معهم رجالً وبكم بينهم ُب أشياء اختلفوا
عليها من أمواؽبم ،فبعث معهم أبا عبيدة بن اعبراح ليقضي بينهم باإلسالـ
فيما اختلفوا فيو.
وىكذا قضػت قػوة الدعوة اإلسػالمية ،وقوة الفكر اإلسػالمي ،واغبػجة
البالغػة الٍب ظػهرت على صبيع اجملػادالت الكالمية الٍب أثارىا اليهػود واؼبنافقػوف
والنصػارى ،واختفت تلك األفكار غّب اإلسالمية صبيعػها ،وٓب يبق إالّ اإلسالـ
يناقش ُب فهم أحكامو ،وُب الدعوة إليو ،فَبكز اإلسػالـ ونشر لواؤه من ناحية
ٙٚ

الفكر ومن ناحية اغبكم .إالّ أف نفػوس اؼبنافقػْب واليهود ظلت منطػوية على
كراىية اؼبسػلمْب ،وظلت ربػمل اغبقػد عليهم والبغػض ؽبم ،غّب أف تركػز
سػلطػاف اإلسػالـ ُب اؼبدينة ،وتركػز اجملػتمػع فيها طػغى على كل شيء .وكاف
للػسػرايا اؼبتالحقة وللقوة الٍب ظهرت أثر ُب إسكات ىذه النفوس اؼبريضة،
فعلت كلمة اهلل واضطر خصوـ اإلسالـ ُب اؼبدينة وما حوؽبا أل ّف يلزموا جانب
الصمت وىبضعوا لسلطاف اؼبسلمْب.

ٙٛ

غـسوة بـذر
خرج النيب عليو الصالة السالـ ُب أصحابو من اؼبدينة ٍ
لثماف خلوف من
شهر رمضاف من السنة الثانية من اؽبجرة ،وجعل عمرو بن أـ مكتوـ على
الصالة بالناس ،واستعمل على اؼبدينة أبا لبابة ،وكانوا ثالشبائة وطبسة رجاؿ
معهم سبعوف بعّباً يعتقبوهنا ،كل اثنْب وكل ثالثة وكل أربعة يعتقبوف بعّباً.
وانطلقوا يريدوف قافلة أيب سفياف ،وظلوا سائرين يتنطسوف أخبار القافلة حٌب
أتوا وادياً يقاؿ لو َذفِراف نزلوا فيو ،وىناؾ جاءىم اػب بأف قريشاً قد خرجوا من
مكة ليمنعوا عّبىم .و ٍ
حيننذ تغّب وجو األمر ،وأصبح اؼبوضوع لقاء قريش أو
عدـ لقائهم ،وليس موضوع قافلة أيب سفياف .فاستشار الرسوؿ  اؼبسلمْب
وأخ ىم دبا بلغو من أمر قريش ،فأدٔب أبو أبكر وعمر برأيهماٍ ،بّ قاـ اؼبقداد
بن عمرو فقاؿ ( :يا رسوؿ اهلل امض ؼبا أمرؾ اهلل فنحن معك واهلل ال نقوؿ
لك كما قالت بنو إسرائيل ؼبوسى :اذىب أنت وربك فقاتال إنا ىهنا قاعدوف.
ولكن اذىب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلوف فوالذي بعثك باغبق لو
سرت بنا إٔب برؾ الغماد عبالدنا معك من دونو حٌب تبلغو) .وسكت
اؼبسلموف .فقاؿ الرسوؿ « :أ يروا علي أيها النّاس» .وكاف يريد بكلمتو
ىذه األنصار الذين بايعوه يوـ العقبة على أف يبنعوه فبا يبنعوف منو أبناءىم
ونساءىم ،وكاف يتخوؼ أف ال يكوف األنصار يروف عليهم نصره إالّ فبن دنبو
باؼبدينة من عدوه .فلما أحس األنصار أنو يريدىم ،وكاف سعد بن معاذ
صاحب رايتو ،التفت إٔب رسوؿ اهلل  وقاؿ :واهلل لكأنك تريدنا يا رسوؿ
اهلل .قاؿ« :أجل» .قاؿ سعد( :فقد آمنا بك وصدقناؾ ،وشهدنا أف ما جنت
ٜٙ

بو ىو اغبق ،وأعطيناؾ على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة،
فامض يا رسوؿ اهلل ؼبا أردت فنحن معك ،فوالذي بعثك لو استعرضت بنا
ىذا البحر فخضتو ػبضناه معك ،وما زبلف منا رجل واحد ،وما نكره أف
تلقى بنا عدونا غداً .إنا لص ُب اغبرب ،صدؽ ُب اللقاء .لعل اهلل يريك منا
ما تَػ َقير بو عينك ،فسر بنا على بركة اهلل) وٓب يكد سعد يتم كالمو حٌب أشرؽ
وجهو  باؼبسرة ،وقاؿ« :سيروا وأبشروا فإن اهلل تعالى قد وعدني إحدى
الطائفتين واهلل لكأني اآلن أنظر إلى مصارع القوم» ،وارربلوا صبيعاً ،حٌب إذا
كانوا على مقربة من بدر عرفوا أف عّب قريش قريبة منهم ،فبعث الرسوؿ علي
بن أيب طالب والزبّب بن العواـ وسعد بن أيب وقاص ُب نفر من الصحابة إٔب
ماء بدر يلتمسوف اػب لو عليو ،وعادوا ومعهم غالماف عرؼ منهما ما يدؿ
على أف عدد قريش بْب التسعمائة واأللف ،وأف أشراؼ قريش صبيعاً خرجوا
ؼبنعو ،فعرؼ أنو أماـ قوـ يزيدوف عليو ُب العدد ثالثة أضعاؼ ،وأنو ينتظر
معركة حامية الوطيس .فأخ اؼبسلمْب بأف مكة ألقت إليهم أفالذ كبدىا ،وال
بد أف يوطدوا أنفسهم على الشدة .وأصبع اؼبسلموف أف يثبتوا للعدو ،وأقاموا
دباء بدر وبنوا حوضاً ومألوه ماء ،عطلوا ما وراءه من اآلبار ليشربوا ىم وال
يشرب عدوىم ،وبنوا للرسوؿ  عريشاً يقيم فيو .وأما قريش فنػزلت منازؿ
القتاؿ ُب مواجهة اؼبسلمْبٍ .بّ بدأت مناوشات القتاؿ ،فقد اندفع األسود بن
عبد األسد اؼبخزومي من بْب صفوؼ قريش إٔب صفوؼ اؼبسلمْب يريد أف
يهدـ اغبوض الذي بنوه ،فعاجلو ضبزة بن عبد اؼبطلب بضربة أطاحت بساقو
فسقط على ظهره تشخب رجلو دماًٍ ،بّ اتبعو ضبزة بضربة أخرى قضت عليو
ُب اغبوض ،فخرج عتبة بن ربيعة بْب أخيو شيبة وابنو الوليد ،وخرج إليهم ضبزة
بن عبد اؼبطلب ،وعلي بن أيب طالب ،وعبيدة بن اغبارث ،فلم يبهل ضبزة
ٓٚ

ت لو عتبةٍ ،بّ
شيبة وال أمهل علي الوليد أف قتالنبا ٍبّ أعانا عبيدة وقد ثػَبَ َ
تزاحف النّاس والتقى اعبمعاف صبيحة يوـ اعبمعة لسبع عشرة خلت من شهر
رمضاف من السنة الثانية للهجرة ،وقاـ الرسوؿ على رأس اؼبسلمْب يعدؿ
صفوفهم ووبرضهم على القتاؿ ،فازداد اؼبسلموف قوة بتحريض الرسوؿ 
إياىم ووقوفو بينهم ،فاندفع اؼبسلموف وثار النقع ،وامتأل اعبو وضبي وطيس
اؼبعركة ،وجعلت ىاـ قريش تطّب عن أجسادىا واؼبسلموف يزدادوف بػإيباهنم قوة
ويصيحوف :أحد ،أحد ،ووقف الرسوؿ وسط اؼبعمعة وأخذ حفنة من اغبصباء
ورمى هبا قريشاً وقاؿ « :اىت الوجوه» ،وقاؿ ألصحابو « :دوا» ،وشد
اؼبسلموف إٔب أف اقبلت اؼبعركة عن نصر اؼبسلمْب ،وفرت قريش وقتل منها من
قتل وأسر من أسر ،وكاف نصراً مؤزراً للمسلمْب وعادوا إٔب اؼبدينة وقد ازدادت
قوهتم.

ٔٚ

إجـالء بٍُ قـُـُـقـبع
كاف اليهود قد بدأ تذمرىم قبل بدر ،فلما انتصر اؼبسلموف ُب بدر
ازداد تذمرىم وازداد حقدىم ،وصاروا يأسبروف باؼبسلمْب ويتغامزوف عليهم،
ٍ
حيننذ ٍٍ ،فاشتد عليهم اؼبسلموف وصاروا
ونقضوا عهدىم مع اؼبسلمْب
يضربوهنم كلّما بدرت منهم بادرة .فتخوؼ اليهود من بطش اؼبسلمْب،
ولكنهم بدؿ أف يرتدعوا ازدادوا أذى ،ومن أذاىم أنو قدمت امرأة من العرب
إٔب سوؽ اليهود من بِب قينقاع ومعها حلية ،وجلست إٔب صائغ منهم هبا،
فجاء يهودي من خلفها ُب سر منها فأثبت طرؼ ثوهبا بشوكة إٔب ظهرىا،
فلما قامت انكشفت سوأهتا فضحكوا هبا ،فصاحت .فوثب رجل من
اؼبسلمْب على الصائغ وكاف يهودياً فقتلو ،وشدت اليهود على اؼبسلم فقتلوه،
فاستصرخ أىل اؼبسلم اؼبسلمْب على اليهود فهاصبوىم ووقع النػزاع بْب
اؼبسلمْب واليهود .وقد طلب الرسوؿ  من اليهود أف يكفوا األذى فاظهروا
التنمر .فخرج الرسوؿ  مع اؼبسلمْب وحاصروا بِب قينقاع ؿباصرة شديدة،
وقرر الرسوؿ  بعد مشورة كبار اؼبسلمْب قتلهم صبيعا ،فقاـ إليو عبد اهلل بن
أُيب بن سلوؿ ،وكاف لليهود كما كاف للمسلمْب حليفاً .فقاؿ :يا ؿبمد ِ
أحس ْن
ّ
ّ َ
إب ،فأبطأ عليو النيب ،فكرر الطلب فأعرض النيب عنو فأّب إغباحاً شديداً،
ُب مو ّ
فرأى النيب أف يسدي إليو ىذه اليد حٌب يصبح مديناً إلحسانو ورضبتو ،فأجاب
طلبو وقرر عدـ قتل بِب قينقاع ،على أف هبلوا عن اؼبدينة جزاء ؽبم على صنيعهم،
فأذعنوا وجلوا عن اؼبدينة صوب الشماؿ حٌب بلغوا أذرعات الشاـ.

ٕٚ

انقضـبء عهً االضطـرابـبث انـذاخهُت
دخل اؼبسلموف ُب اغبرب مع قريش ،واشتبكوا معهم ُب أوؿ معركة
وىي معركة بدر ،فانتصر هبا اؼبسلموف انتصاراً مؤزراً ،وكاف من أثر ىذا النصر
زلزلة قريش زلزلة ك ى أطارت صواهبا ،وتطهّب اؼبدينة من وساوس اليهود
وفتنتها ،وإجالء بعضهم ومهادنة بعضهم اآلخر ،وازدياد قوة اؼبسلمْب
ومنعتهم .إالّ أف قريشاً ٓب يهدأ ؽبا باؿ ،فمنذ بدر وىي تعد العدة لغزو
اؼبسلمْب واالنتقاـ منهم ،وليكوف ؽبا يوـ بيوـ بدر ،فكانت موقعة أحد،
وانتصرت فيها قريش بسبب ـبالفة الرماة ألوامر القيادة .وانكسر فيها
اؼبسلموف .وعادت قريش فبتلنة النفس غبطة وسروراً دبا زاؿ عنها من عار بدر،
ورجع اؼبسلموف إٔب اؼبدينة مهزومْب ،وكانت تظهر عليهم آثار اؽبزيبة ،رغم
مطاردهتم للعدو بعد اؼبعركة حٌب ضبراء األسد .وكاف من جراء انكسار
اؼبسلمْب ،أف تنكر ؽبم الكثّب فبن ُب اؼبدينة ،كما تنكرت ؽبم بعض قبائل
العرب .فإف اليهود واؼبنافقْب ُب اؼبدينة كانوا بعد بدر وشدة اؼبسلمْب معهم قد
خضعوا لسلطاف اؼبسلمْب ودانوا ؽبم ،وكذلك كانت قبائل العرب خارج
اؼبدينة ،قد داخل نفوسها الرعب من قوة اؼبسلمْب ،ولكن كل ذلك تغّب بعد
أحد ،فالعرب الذين يقطنوف خارج اؼبدينة صاروا يفكروف ُب معارضة ؿبمد
ومناوأتو ،واليهود ُب اؼبدينة واؼبنافقوف أيضاً صاروا يتحرشوف باؼبسلمْب
ويناوئوهنم ،لذلك كلو حرص رسوؿ اهلل  على أف يقف من أخبار أىل
اؼبدينة ومن أخبار القبائل العربية خارجها ،على ما يبكنو من استعادة مكانة
اؼبسلمْب وىيبتهم ُب النفوس ،وأخذ يعمل جاىداً إلزالة آثار ىذه اؽبزيبة،
ٖٚ

بالبطش ُب كل من ربدثو نفسو باستصغار اؼبسلمْب ،أو النيل منهم.
فقد بلغو بعد شهر من أحد ،أف بِب أسد يريدوف مهاصبة اؼبدينة،
ليغنموا من غنم اؼبسلمْب الٍب ترعى حوؿ اؼبدينة ،فأراد أف يهاصبهم ُب عقر
دارىم قبل أف يهاصبوه ،ولذلك دعا إليو أبا سلمة بن عبد األسد ،وعقد لو
لواء سرية تبلغ عدهتا مائة وطبسْب ،فيهم من خّبة أبطاؿ اؼبسلمْب عدد كبّب،
وكاف من بينهم أبو عبيدة بن اعبراح ،وسعد بن أيب وقاص ،وأسيد بن حضّب،
وغّبىم وأمرىم بأف يسػّبوا ليالً ،وأف يسػتخفوا هناراً ،وأف يسلكوا الطريق غّب
اؼبطروؽ ،حٌب ال يطلع أحد على خ ىم ،ليفاجنوا العدو على غرة منو ،وسار
أبو سلمة حٌب جاء بِب أسد ،وأحاط هبم ُب عماية الصبح ،وضبل عليهم
وحض رجالو على اعبهاد فأوقعوا هبم حٌب ىزموىم وانتصروا عليهم وأخذوا
أمواؽبم غنائم ورجعوا إٔب اؼبدينة ظافرين ،وقد أعادوا إٔب النفوس ىيبة اؼبسلمْب
وسطوهتم.
الرسوؿ  أف خالد بن سفياف اؽبذٕب مقيم بعرنة أو لبلة هبمع
ٍبّ بلغ
َ
النّاس ليغزو اؼبدينة ،فدعا إليو عبد اهلل بن أنيس وبعثو يتجسس حٌب يقف
على جلية اػب  ،فسار عبد اهلل والتقى خبالد ،فسألو من الرجل ؟ فقاؿ عبد
اهلل :أنا رجل من العرب ظبع جبمعك حملمد فجاءؾ لذلك ،فلم ىبف خالد أنو
هبمع اعبموع ليغزو اؼبدينة ،فما كاف من عبد اهلل إالّ أف اغتنم فرصة عزلتو عن
النّاس ،فاستدرجو ُب السّب حٌب إذا مكنتو الفرصة ضبل عليو بالسيف فقتلو،
وعاد إٔب اؼبدينة وأخ الرسوؿ  اػب  .وبقتلو ىدأت بنو غبياف من ىذيل،
وأمن الرسوؿ  شر غزوه وصبعو العرب لقتالو .وىكذا عاِب القبائل العربية
خارج اؼبدينة .إالّ أف ىذه اؼبعاعبة وإف كانت أفادت ُب منع العرب من مهاصبة
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اؼبدينة ،إالّ أهنا ٓب تقض على استهانة العرب بسلطاف اؼبسلمْب بعد أحد ،فقد
وفد على الرسوؿ  رىط من قبيلة ذباور ىذيالً ،وقالوا لو إف فينا إسالماً،
فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهونا ُب الدين ويقرؤونا القرآف ويعلمونا
شرائع اإلسالـ ،فبعث معهم ستة من أصحابو ،وساروا معهم حٌب بلغوا ماء
ؽبذيل بناحية تدعى الرجيع ،فغدروا هبم واستصرخوا عليهم ىذيالً ،وفوجيء
اؼبسلموف الستة بالرجاؿ ُب أيديهم السيوؼ يغشوهنم ،فأخذ اؼبسلموف
سيوفهم ،فقاتلوا حٌب قتل ثالثة منهم واستسلم ثالثة فأخذهتم ىذيل أسرى،
وخرجت هبم إٔب مكة تبيعهم فيها ،وبينما ىم ُب الطريق اغتنم أحد الثالثة
وىو عبد اهلل بن طارؽ فرصة غفلة القوـ ،وانتزع يده من غل األسر وأخذ
سيفو ليقاتل ،ولكنهم ٓب يبكنوه بل قتلوه ،وأخذوا األسّبين وباعونبا من أىل
مكة .أما أحدنبا وىو زيد بن الدثنة فقد اشَباه صفواف بن أمية ليقتلو بأبيو
أمية بن خلف ،فلما قدـ زيد ليقتل سألو أبو سفياف :أنشدؾ اهلل يا زيد أربب
أف ؿبمداً اآلف عندنا ُب مكانك تضرب عنقو وأنك ُب أىلك ؟ فقاؿ زيد واهلل
ما أحب أف ؿبمداً اآلف ُب مكانو الذي ىو فيو تصيبو شوكة تؤذيو وأ ّ٘ب جالس
ُب أىلي .فعجب أبو سفياف وقاؿ :ما رأيت من النّاس أحداً وبب أحداً
كحب أصحاب ؿبمد ؿبمداًٍ .بّ قتل زيد .وأما الثا٘ب وىو خبيب فقد حبس
حٌب خرجوا بو ليصلبوه ،فقاؿ ؽبم :إف رأيتم أف تدعو٘ب حٌب أركع ركعتْب
فافعلوا ،فسمحوا لو حٌب صلى ركعتْب وأسبهما وأحسنهماٍ ،بّ أقبل عليهم
وقاؿ :أما واهلل لوال أف تظنوا أ٘ب إّمبا طولت جزعاً من القتل الستكثرت من
الصالة ،فرفعوه على خشبة .فلما أوثقوه إليها نظر إليهم بعْب مغضبة وصاح
( اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغو الغداة ما يصنع بنا اللهم أحصهم
عدداً واقتلهم بدداً وال تغادر منهم أحداً) فارذبفوا من صيحتو ٍبّ قتلوه .فحزف
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الرسوؿ  على ىؤالء الستة ،وحزف اؼبسلموف عليهم ،وزاد ُب حزهنم استهانة
ىذيل باؼبسلمْب واستخفافهم بشأهنم ،ففكر عليو الصالة والسالـ هبذا األمر
كثّباً ،وأثناء تفكّبه بذلك قدـ عليو أبو براء عامر بن مالك مالعب األسنة،
فعرض الرسوؿ  عليو اإلسالـ فلم يقبل ولكنو ٓب يظهر عداوة لدسالـ
وقاؿ للرسوؿ :يا ؿبمد لو بعثت رجاالً من أصحابك إٔب أىل قبد فدعوىم
إٔب أمرؾ رجوت أف يستجيبوا لك ،ولكن الرسوؿ خاؼ على أصحابو من
أىل قبد أف يغدروا هبم كما غدرت ىذيل ،فلم هبب طلب أيب براء .لكن أبا
براء أقنعو حْب أجار الذين يذىبوف للدعوة ،وقاؿ للرسوؿ  :أنا ؽبم جار
فابعثهم فليدعوا النّاس إٔب أمرؾ ،وكاف أبو براء رجالً مسموع الكلمة ،ال
ىباؼ على من هبّبه أف يغدر بو أحد .فبعث ٍ
حيننذ رسوؿ اهلل  اؼبنذر بن
عمرو ُب أربعْب رجالً من خيار اؼبسلمْب ،وساروا حٌب نزلوا ببنر معونة ،ومن
ىناؾ بعثوا إٔب عامر بن الطفيل بكتاب مع رسوؿ منهم ،فلم ينظر عامر ُب
الكتاب ،بل قتل الرسوؿ واستصرخ عليهم بِب عامر كي يقتلوا اؼبسلمْب ،فأبوا
عليو ذلك ،ووفوا بذمتهم ،وجبوار أيب براء ،ولكن عامراً استصرخ عليهم قبائل
أخرى ،وأحاط باؼبسلمْب وىم ُب رحاؽبم ،فلما رآىم اؼبسلموف أخذوا سيوفهم
وقاتلوا حٌب قتلوا عن آخرىم ،وٓب ينج منهم سوى رجلْب اثنْب ،فحزف رسوؿ
اهلل  واؼبسلموف على ىؤالء الشهداء ،وتأثروا لذلك أشد التأثر .ففكر
رسوؿ اهلل  بذلك وبالطريقة الٍب يعاِب هبا ىؤالء العرب إلعادة ىيبة
اؼبسلمْب ُب نفوسهم ،ولكنو وقد رأى أف ىذه األعماؿ أثرت ُب داخل
اؼبدينة ،رأى أف يعاِب األحواؿ الداخلية أوالًٍ ،بّ بعد أف يطمنن إٔب معاعبتها
يعاِب شؤوف العرب واألمور اػبارجية .أما ما حصل ُب الداخل فإف اؼبنافقْب
واليهود قد أضعفت أحد ،وحوادث الرجيع ،وبنر معونة ،ىيبة اؼبسلمْب ُب
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نفوسهم ،وصاروا يَببصوف بالرسوؿ  الدوائر ،وكشف الرسوؿ  نياهتم
باستدراجهم حٌب ظهرت مؤامرهتم ضده ،فبعث ؿبمد بن مسلمة إليهم وقاؿ
لو« :اذىب إلى يهود بني النضير وقل لهم :إن رسول اهلل أرسلني إليكم أن
اخرجوا من بالدي لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما ىممتم بو من
الغدر بي فقد أجلتكم عشراً فمن رؤي بعد ذلك ربت عنقو» .وكاد بنو

النضّب ىبرجوف لوال أف حرضهم عبد اهلل بن أيب على البقاء ،وشجعهم حيي
بن أخطب على أف يبقوا ُب حصوهنم .وانقضت األياـ العشرة وٓب ىبرجوا من
ديارىم ،فقاتلهم الرسوؿ  حٌب ضيق عليهم ،فسألوه أف يؤمنهم على
أمواؽبم ودمائهم وذراريهم حٌب ىبرجوا .فصاغبهم الرسوؿ  على أف ىبرجوا
منها ،ولكل ثالثة منهم بعّب وبملوف عليو ما شاؤوا من طعاـ وشراب ،ليس
ؽبم غّبه .فخرجوا وتركوا وراءىم صبيع ما يبلكوف من أراض ولبيل وغالؿ
وسالح غنائم للمسلمْب ،وزعها رسوؿ اهلل  على اؼبهاجرين ،فقط وٓب يعط
األنصار شيناً سوى رجلْب اثنْب نبا أبو دجانة وسهل بن حنيف؛ ألهنما كاف
فقّبين كاؼبهاجرين.
وبػإجالء بِب النضّب وتأديبهم حسم الرسوؿ أمر السياسة الداخلية،
وعادت ىيبة اؼبسلمْب .فالتفت إٔب السياسة اػبارجية ،فكاف أف ربدى قريشاً
ُب غزوة بدر اآلخرة ،فلم ذبرؤ على مقابلتو .وذلك حْب استدار العاـ منذ

أحد ،ذكر الرسوؿ 

قولة أيب سفياف (يوـ بيوـ بدر واؼبوعد العاـ اؼبقبل)

وذكر ضرورة مقابلة أيب سفياف فجهز اؼبسلمْب ،واستعمل على اؼبدينة عبد اهلل
بن عبد اهلل بن سلوؿ ،وسار باؼبسلمْب حٌب نزلوا بدراً ينتظروف قريشاً،
ٚٚ

مستعدين لقتاؽبا ،وخرجت قريش مع أيب سفياف من مكة ُب أكثر من ألفي

رجل ،ولكنو ما لبث أف رجع ورجع النّاس معو ،وأقاـ الرسوؿ 

ُب بدر

شبانية أياـ متتابعة ،ينتظر قريشاً ،فلم تأت وبلغو نبأ رجوعها ،فعاد باؼبسلمْب
بعد أف رحبوا ُب ذبارهتم أثناء إقامتهم ُب بدر ،وعادوا منصورين واف ٓب يقاتلوا،



على غطفاف بنجد ،ففروا من وجهو وتركوا أمواؽبم

ٍبّ ضبل الرسوؿ
ونساءىم فغنمها اؼبسلموف وعادوا للمدينةٍ ،بّ خرج إٔب دومة اعبندؿ على
اغبدود ما بْب اغبجاز والشاـ ليؤدب القبائل الٍب كانت تغّب على القوافل،
ولكنها ٓب تقابلو وأخذىا الفزع وولت من وجهو ،وتركت أمواؽبا فأخذىا
اؼبسلموف وعادوا ظافرين.
وهبذه الغزوات اػبارجية ،والتأديبات الداخلية ُب اؼبدينة ،استطاع
الرسوؿ  أف يعيد ىيبة الدولة اإلسالمية إٔب نفوس العرب واليهود ،وأف
يبحو آثار ىزيبة أحد ؿبواً تاماً.

ٚٛ

غـسوة األحـساة
كاف للغزوات والتأديبات الٍب قاـ هبا رسوؿ اهلل  بعد غزوة أحد أثر
كبّب ُب نشر ىيبة اؼبسلمْب ،وُب تركيز الدولة اإلسالمية ،فقد اتسع هبا نفوذ
اؼبسلمْب ،وعظم سلطاهنم ،وخافتهم شبو اعبزيرة ،وصار العرب حْب يسمعوف
باسم الرسوؿ  يغزوىم يأخذىم الفزع ويولوف مدبرين ،كما حصل ُب
غطفاف ،ودومة اعبندؿ .وصارت قريش ذبنب عن لقاء اؼبسلمْب كما حصل
ُب بدر اآلخرة ،وىذا كلو جعل اؼبسلمْب يركنوف إٔب شيء من الطمأنينة إٔب
اغبياة ُب اؼبدينة ،ويأخذوف ُب تنظيم عيشهم على ضوء الوضع اعبديد الذي
صار للمهاجرين بعد غنائم بِب النضّب ،وتوزيع األراضي والنخيل واؼبساكن
واألثاث عليهم ،غّب أف ىذا ٓب هبعلهم يركنوف إٔب اغبياة ركوناً يصرفهم عن
مواصلة اعبهاد ،ألف اعبهاد فرض إٔب قياـ الساعة ،وإّمبا صاروا ُب حاؿ من
العيش أحسن من قبل ،وُب حالة من االستقرار أكثر أماناً من قبل ،وكاف
الرسوؿ  على طمأنينتو حذراً دائماً غدرة العدو ،باثاً دائماً عيونو وأرصاده
ُب أكباء شبو اعبزيرة ،ينقلوف إليو من أخبار العرب وما يأسبروف بو ما يبهد لو
فرصة األىبة ؼبالقاة العدو وىو على علم خبططو وأساليبو ،وعلى استعداد
ؼبواجهتو ،ال سيما وأعداء اؼبسلمْب أصبحوا كثّبين ُب اعبزيرة ،بعد أف أصبح
لو سلطاف مرىوب اعبانب من صبيع العرب ،وبعد أف أجلى يهود بِب قينقاع
ويهود بِب النضّب عن اؼبدينة ،وضرب قبائل العرب كغطفاف وىذيل وغّبىا
ضربات قاصمة ،ولذلك ظل الرسوؿ  حذراً يتتبع أخبار العرب إٔب أف بلغو
ذبمع قريش وبعض القبائل لغزو اؼبدينة ،فأخذ يستعد للقائهم .ذلك أف بِب
النضّب بعد أف أجالىم الرسوؿ  عن اؼبدينة ،اختمرت ُب نفوسهم فكرة
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تأليب العرب على الرسوؿ  ليأخذوا بالثأر منو ،وتنفيذاً ؽبذه الفكرة خرج
نفر من يهود بِب النضّب ،ومن بينهم حيي بن أخطب وسالـ بن أيب اغبقيق
وكنانة بن أيب اغبقيق ومعهم من بِب وائل ىوذة بن قيس وأبو عمار حٌب قدموا
على قريش مكة ،فسأؿ أىلها حييا عن قومو فقاؿ تركتهم بْب خي واؼبدينة
يَبددوف حٌب تأتوىم فتسّبوا معهم إٔب ؿبمد وأصحابو ،وسألوه عن قريظة
فقاؿ :أقاموا باؼبدينة مكراً دبحمد حٌب تأتوىم فيميلوا معكم .وترددت قريش
أتقدـ أـ ربجم فليس بينها وبْب ؿبمد خالؼ إالّ على الدعوة الٍب يدعو إٔب
اهلل .أليس من اؼبمكن أف يكوف على حق ؟ ولذلك قالت قريش لليهود :يا
معشر يهود إنكم أىل الكتاب األوؿ والعلم دبا أصبحنا لبتلف فيو كبن
وؿبمد ،أفديننا خّب أـ دينو ؟ قالت اليهود :بل دينكم خّب من دينو ،وأنتم
أؤب باغبق منو .وكاف اليهود أىل توحيد وكانوا يعلموف أف دين ؿبمد ىو
اغبق ،ولكن حرصهم على تأليب العرب جعلهم يتورطوف ُب ىذا اػبطأ
الفاحش ،وىذه السبة األبدية ،أف يصرحوا بأف عبادة األصناـ أفضل من
التوحيد ،ولكنهم فعلوىا ويفعلوف أمثاؽبا .وبعد أف اطمأنوا إٔب اقتناع قريش
برأيهم خرجوا إ ٔب غطفاف من قيس عيالف وإٔب بِب مرة وإٔب بِب فزارة وإٔب
أشجع وإٔب سليم وإٔب بِب سعد وإٔب أسد وإٔب كل من ؽبم عند اؼبسلمْب ثأر،
وما زالوا هبم وبرضوهنم على األخذ بثأرىم ،ويذكروف ؽبم متابعة قريش إياىم
على حرب ؿبمد ،ووبمدوف ؽبم وثنيتهم ،ويعدوهنم النصر .وىكذا استطاعوا
أف يؤلبوا العرب على حرب الرسوؿ  .فاجتمع عدد من قبائل العرب
وخرجوا مع قريش لغزو اؼبدينة.
خرجت قريش وعلى رأسها أبو سفياف ُب أربعة آالؼ ؾبند ،وثالشبائة
جواد ،وطبسمائة وألف فبتط بعّبه .وخرجت غطفاف ،وعلى رأسها عيينة بن
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حصن بن حذيفة ُب رجاؿ كثّبين ،وألف بعّب .وخرجت أشجع ُب أربعمائة
ؿبارب ،وعلى رأسها مسعر بن رخيلة ،وخرجت مرة ُب أربعمائة ؿبارب،
يتزعمها اغبارث بن عوؼ ،وجاءت سليم وأصحاب بنر معونة ُب سبعمائة
رجل ،واجتمع ىؤالء واكباز إليهم بنو سعد وبنو أسد فصاروا ُب عشرة آالؼ
أو كبوىا ،وساروا صبيعاً ربت إمرة أيب سفياف قاصدين اؼبدينة .وؼبا اتصل نبأ
ىذه اعبموع بالرسوؿ  قرر التحصن باؼبدينة ،وأشار سلماف الفارسي حبفر
اػبندؽ حوؿ اؼبدينة والتحصن بداخلها ،فحفر اػبندؽ ،وعمل فيو النيب 
بيديو ،فكاف يرفع الَباب ويشجع اؼبسلمْب ويدعوىم إٔب مضاعفة اعبهد ،فتم
حفر اػبندؽ ُب ستة أياـ ،وحصنت جدراف اؼبنازؿ الٍب تواجو العدو ،وأخليت
اؼبساكن الٍب ظلت وراء اػبندؽ ،وجيء بالنساء واألطفاؿ إٔب اؼبنازؿ الٍب
حصنت ،وخرج الرسوؿ ُ ب ثالثة آالؼ من اؼبسلمْب ،فجعل ظهره إٔب
ىضبة سلع ،وجعل اػبندؽ بينو وبْب أعدائو ،وىناؾ ضرب عسكره ونصبت
لو خيمتو اغبمراء.
وأقبلت قريش وأحزاهبا ،وىي ترجو أف تلقى ؿبمداً بأحد فلم ذبده
ألهنا ال تعرؼ ىذا النوع
عنده ،فجاوزتو إٔب اؼبدينة ففاجأىا اػبندؽ ،فدىشت ّ
من وسائل الدفاع ،وعسكرت قريش واألحزاب خارج اؼبدينة وراء اػبندؽ.
وأيقن أبو سفياف والذين معو أهنم مقيموف أماـ اػبندؽ طويالً دوف أف
يستطيعوا اقتحاـ اػبندؽ ،وكاف الوقت شتاء ،والرياح عاصفة ،وال د قارساً،
فأخذ يدب إليهم الوىن وأخذوا يفضلوف أف يعودوا أدراجهم .وكاف حيي بن
أخطب قد الحظ ذلك عليهم ،فتحدث إليهم أنو يقنع بِب قريظة بنقض عهد
موادعتهم ؿبمداً واؼبسلمْب ،وباالنضماـ إليهم ،وأف قريظة مٌب فعلت ذلك
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انقطع اؼبدد عن اؼبسلمْب ،وفتحت الطريق لدخوؿ اؼبدينة ،فسرت قريش
وغطفاف بذلك ،وسارع حيي إٔب كعب بن أسد زعيم بِب قريظة ،فلما أحس
بو كعب أغلق دونو باب حصنو ،غّب أف حيياً ما زاؿ بو حٌب فتح لو باب
اغبصن فقاؿ لو (ووبك يا كعب جنتك بعز الدىر ،وببحر طاـ ،جنتك بقريش
على قادهتا وسادهتا وبغطفاف على قادهتا وسادهتا ...قد عاىدو٘ب وعاقدو٘ب
على أف ال ي حوا حٌب نستأصل ؿبمداً ومن معو .وتردد كعب ،وذكر وفاء
ؿبمد وصدقو لعهده ،وخشي مغبة ما يدعوه إليو .لكن حيياً ما زاؿ بو يذكر
لو ما أصاب اليهود من ؿبمد ،ويصف لو قوة األحزاب ،حٌب الف كعب وقبل
ما طلب حيي ،ونقض عهده مع ؿبمد واؼبسلمْب ،وانضمت قريظة إٔب
األحزاب دوف أف ىب الرسوؿ  بذلك .فاتصل ىذا النبأ بالرسوؿ عليو
الصالة والسالـ وبأصحابو فاىتزوا لو ،وخافوا مغبتو ،فبعث الرسوؿ  سعد
بن معاذ سيد األوس وسعد بن عبادة سيد اػبزرج ومعهما عبد اهلل بن رواحة
وخوات بن جبّب ليقفوا على جلية األمر ،وأوصاىم إذا كانت قريظة قد
نقضت العهد أف يكتموا ذلك ،حٌب ال يفت ُب أعضاد النّاس ،وأف يكتفوا
باإلشارة إليو والتعريض بو .فلما أتى ىؤالء الرسل ألَ ْفوا قريظة على أخبث ما
بلغهم عنهم ،فلما حاولوا ردىم إٔب عهدىم طلب كعب إليهم أف يردوا
إ خواهنم يهود بِب النضّب إٔب ديارىم ،وأراد سعد بن معاذ ،وكاف حليف
قريظة ،أف يقنعها فصاروا يقعوف ُب ؿبمد عليو الصالة والسالـ ،ويقوؿ كعب
من رسوؿ اهلل ؟ ال عهد بيننا وبْب ؿبمد وال عقد .فرجع الرسل وأخ وا دبا رأوا
فا شتد اػبوؼ .وأخذت األحزاب تعد نفسها للقتاؿ .أما قريظة فإهنا
استمهلت األحزاب عشرة أياـ تعد فيها عدهتا ،على أف تقاتل األحزاب
اؼبسلمْب ُب ىذه األياـ العشرة أشد القتاؿ ،وذلك ما فعلوا ،فقد ألفوا ثالث
ٕٛ

كتائب حملاربة النيب فأتت كتيبة ابن األعور السلمي من فوؽ الوادي ،وأتت
كتيبة عيينة بن حصن من اعبنب ،ونصب لو أبو سفياف من قبل اػبندؽ،
وبلغ الفزع باؼبسلمْب مبلغاً عظيماً ،وزاغت األبصار ،وبلغت القلوب اغبناجر،
واشتد ساعد األحزاب ،وظهرت قوهتم ،وارتفعت نفوسهم ،فهاصبوا اػبندؽ
واقتحموه ،فقد اندفع بعض فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ُوّد ،وعكرمة
بن أيب جهل ،وضرار بن اػبطاب ،ورأوا مكاناً ضيقاً فضربوا خيلهم فاجتازتو؛
وجالت بْب سلع واػبندؽ .فخرج علي بن أيب طالب ُ ب نفر من
اؼبسلمْب ،فأخذوا عليهم الثغرة الٍب اقتحمت منها خيلهم ،وتقدـ عمرو بن
عبد ُوّد ينادي من يبارز .وؼبا دعاه علي بن أيب طالب إٔب النػزاؿ قاؿ ُب
صلفِٓ :بَ يا ابن أخي ،فواهلل ما أحب أف أقتلك .قاؿ علي عليو الصالة
والسالـ :لكِب واهلل أحب أف أقتلك ،فتنازال فقتلو علي وفرت خيل األحزاب
منهزمة حٌب اقتحمت اػبندؽ من جديد مولية األدبار ال تلوي على شيء.
لكن ذلك ٓب يوىن من نفوس األحزاب ،بل أعظمت نّباهنا مبالغة ُب زبويف
اؼبسلمْب ،وبدأ اؼبتحمسوف من قريظة ينػزلوف من حصوهنم إٔب منازؿ اؼبدينة
القريبة منهم ،يريدوف إرىاب أىلها .فاشتد الكرب وعظم اؽبوؿ وعم الفزع،
وكاف الرسوؿ  على أعظم الثقة بنصر اهلل لو ،فجاء نػُ َعْي ُم بن مسعود وكاف
قد أسلم ،وعرض على رسوؿ اهلل  أف يقوـ دبا يثبط الك ّفار ،وذىب بأمر
الرسوؿ إٔب بِب قريظة وكانوا ال يعرفوف أنو أسلم ،وكاف ؽبم نديباً ُب اعباىلية،
فذكرىم دبا بينو وبينهم من مودةٍ ،بّ ذكر ؽبم أهنم ظاىروا قريشػاً وغطفاف على
ؿبمد ،وقريش وغطفاف ردبا ال تطيقاف اؼبقاـ طويالً فَبربال فتخليا ما بينهم
وبْب ؿبمد فينكل هبم ،ونصػح ؽبم أال يقاتلوا مع القوـ حٌب يأخذوا منهم ُرُىناً
يكونوف بأيديهم ،حٌب ال تتنحى قريش وغطفاف عنهم ،واقتنعت قريظة دبا
ٖٛ

فأسر ؽبم أف قريظة ندموا على ما فعلوا من نكث
قاؿٍ .بّ إنو ذىب إٔب قريش ّ
عهد ؿبمد ،وأهنم عاملوف السَبضائو وكسب مودتو بأف يقدموا لو من أشراؼ
قريش من يضرب أعناقهم ،ولذلك نصح ؽبم إف بعثت إليهم اليهود يلتمسوف
رىائن من رجاؽبم أال يبعثوا منهم أحداً .وصنع نعيم مع غطفاف ما صنع مع
قريش ،ودبت الشبهة ُب نفوس العرب من اليهود ،فأرسل أبو سفياف إٔب كعب
ىب ه :أف طالت إقامتنا وحصارنا ؽبذا الرجل ،وقد رأيت أف تعمدوا إليو ُب
الغداة وكبن من ورائكم ،فأجاب كعب أف غداً السبت وإنا ال نستطيع القتاؿ
والعمل يوـ السبت ،فغضب أبو سفياف وصدؽ حديث نعيم ،وأعاد الرسوؿ
إٔب قريظة يقوؿ ؽبم :اجعلوا سبتاً مكاف ىذا السبت فإنّو ال بد من قتاؿ ؿبمد
غداً ،وإف خرجنا لقتالو ولستم معنا لن أ ّف من حلفكم ،ولنبدأ ّف بكم قبل
ؿبمد ،فلما ظبعت قريظة كالـ أيب سفياف كررت أ ّهنا ال تتعدى السبتٍ ،بّ
أشاروا إٔب الرىائن حٌب يطمننوا ؼبصّبىم .فلما ظبع ذلك أبو سفياف ٓب يبق
لديو ُب كالـ نعيم ريبة .وبات يفكر ماذا يصنع ،وربدث إٔب غطفاف فإذا ىي
تَبدد ُب اإلقداـ على قتاؿ ؿبمد .فلما كاف الليل أرسل اهلل عليهم روباً
عاصفاً ،ورعداً قاصفاً ،ومطراً غزيراً ،فاقتلعت اػبياـ ،وكفأت القدور ،وأدخلت
الرعب إٔب نفوسهم ،وخيل إليهم أف اؼبسلمْب انتهزوىا فرصة ليع وا إليهم
ويوقعوا فيهم ،فقاـ طليحة فنادى أف ؿبمداً قد بدأكم بشر فالنجاة النجاة.
وقاؿ أبو سفياف يا معشر قريش ارربلوا فإ٘ب مرربل ،فاستخف القوـ ما
استطاعوا ضبلو وفروا ،وتبعتهم غطفاف واألحزاب ،وأصبح الصبح وٓب يبق منهم
أحد ،فلما رأى الرسوؿ  ذلك انصرؼ راجعاً إٔب منازؿ اؼبدينة واؼبسلموف
معو وكفى اهلل اؼبؤمنْب القتاؿ.
ٗٛ

غّب أف الرسوؿ  وقد اسَباح من قريش وكفاه اهلل قتاؽبا ،رأى أنو ال
بد أف ينهي أمر بِب قريظة امتثاالً ألمر ربو سبحانو ،وقد نقضوا عهدىم معو
وتآمروا على القضاء على اؼبسلمْب ،لذلك أمر عليو الصالة والسالـ مؤذناً
فأذف ُب النّاس« :من كان سامعاً مطيعاً فال يصلين العصر إالّ ببني قريظة»،
وقدـ علياً برايتو إليها ،وخف اؼبسلموف للقتاؿ فرحْب مسرورين وراء علي 
حٌب أتوا بِب قريظة وحاصروىم حصاراً شديداً ظل م ّدة طبس وعشرين ليلة،
فبعثوا إٔب الرسوؿ  وفاوضوه ٍبّ نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم
أف تقتل اؼبقاتلة ،وتقسم األمواؿ ،وتسىب الذراري والنساء ،فنفذ اغبكم وقضي
على ىذه القبيلة وطهرت اؼبدينة منها.
وهبزيبة األحزاب انتهت آخر ؿباولة جدية قامت هبا قريش ؼبواجهة
الرسػوؿ  وحربو ،وبالقضػاء على بِب قريظػة قضي على القػبػائل اليهودية
الثالث الٍب كانت حوؿ اؼبدينة وعاىدتو ونقضت عهودىا؛ فاستتب األمر
بذلك للرسوؿ  وللمسلمْب ُب اؼبدينة وما حوؽبا استتباباً جعل العرب
زبافهم وترىب جانبهم.
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يعـبهـذة انـحـذَبـُت
بعػػد أف انقض ػػت س ػػت س ػػنوات علػػى ىجرت ػػو  م ػػن مك ػػة وبع ػػد أف
اطمػػأف إٔب جيشػػو ،وإٔب اجملتمػػع اإلسػػالمي .وبعػػد أف أصػػبحت دولػػة اؼبسػػلمْب
مرىوب ػػة اعبان ػػب عن ػػد صبي ػػع الع ػػرب ،فك ػػر ُب خط ػػوة أخ ػػرى ىبطوى ػػا ُب س ػػبيل
ال ػػدعوة وُب س ػػبيل تقوي ػػة الدول ػػة اإلس ػػالمية ،وإض ػػعاؼ أعدائ ػػو .وق ػػد بلغ ػػو أف
مواطأة كانػت بػْب أىػل خيػ ومكػة علػى غػزو اؼبسػلمْب .فرسػم خطػة يصػل هبػا
إٔب موادعػػة مػػع أىػػل مكػػة ينػػتج عنهػػا أف ىبلػػى بينػػو وبػػْب العػػرب لتسػػهيل نشػػر
الدعوة ُب اعبزيرة ،وأف يعػزؿ هبػا خيػ عػن قػريش .ورأى أف ىػذه اػبطػة إّمبػا ىػي
زيػػارة بيػػت اهلل اغبػراـ ملتزمػاً هبػػا خطػػة السػػلم حػػٌب يصػػل إٔب مقصػػوده ،ورأى أف
عدـ ؿباربة العرب ُب األشهر اغبرـ تسػهل لػو ىػذه اػبطػة ،وكػاف يعلػم أف قريشػاً
قػػد تفككػػت وحػػدهتا ،وصػػار يسػػاورىا اػبػػوؼ مػػن اؼبسػػلمْب ،وأ ّهنػػا ربسػػب لػػو
ألػػف حسػػاب ،فػػأراد أف يػػذىب إٔب البيػػت اغبػراـ حاجػاً .وأنػػو إذا منعتػػو قػريش،
كػػاف ى ػػذا اؼبن ػػع وس ػػيلة م ػػن وس ػػائل ال ػػدعوة اإلس ػػالمية ُب الع ػػرب وم ػػن وس ػػائل
الػ ػػدعاوة ضػ ػػد ق ػ ػريش .وؽبػ ػػذا أذّف الرسػ ػػوؿ  بػ ػػاغبج ُب شػ ػػهر ذي القعػ ػػدة
اغبػراـ ،وأرسػػل إٔب القبائػػل العربيػػة مػػن غػػّب اؼبسػػلمْب يػػدعوىم إٔب االشػَباؾ معػػو
ُب اػبػػروج إٔب بيػػت اهلل ،آمنػػْب غػػّب مقػػاتلْب ،وكػػاف يقصػػد مػػن ذلػػك أف يعلػػم
العرب أنو خرج حاجاً وٓب ىبرج غازياً ،وأنػو اشػرؾ معػو العػرب مػن غػّب اؼبسػلمْب
وىم ليسوا على دينو؛ ألنّو ال يريد قتػاالً .وذلػك ليكسػب الػرأي العػاـ معػو فيمػا
لو منعتو قريش من اغبج .وقد قرر خطة السػلم؛ ولػذلك ٓب يػأذف للمسػلمْب أف
وبملػوا سػػالحاً إالّ السػػيوؼ ُب أغمادىػػا ،وأعلمهػم أنػػو خػػارج للحػػج ال للقتػػاؿ.
ٛٙ

وغػػادر الرسػػوؿ عليػػو الصػػالة والسػػالـ اؼبدينػػة ومعػػو ألػػف وأربعمائػػة رجػػل ،وىػػو
يتقػػدـ النّػػاس علػػى ناقتػػو القصػواء ،وقػػد سػػاؽ معػػو سػػبعْب بدنػػة ،وأحػػرـ بػػالعمرة
ليعلم النّاس أنو ال يريد قتاالً ،وإّمبا خرج زائراً لبيت اهلل اغبػراـ .وؼبػا جػاوز اؼبدينػة
وقطػػع مسػػافة سػػتة أميػػاؿ أو سػػبعة أميػػاؿ وصػػلوا إٔب ذي اغبليفػػة ،ولب ػوا بػػالعمرة
ىن ػػاؾ .وس ػػاروا كب ػػو مك ػػة فبل ػػغ خػ ػ ىم قريشػ ػاً ب ػػأهنم ق ػػدموا للحػ ػج ال للقت ػػاؿ،
فخاف ػػت أف يك ػػوف ذل ػػك حيل ػػة احتاؽب ػػا ؿبم ػػد  ل ػػدخوؿ مك ػػة عل ػػى أىله ػػا،
وحسػػبت ؽبػػذا األمػػر ألػػف حسػػاب ،وقػػررت أف ربػػوؿ بػػْب ؿبمػػد  ودخػػوؿ
مكة مهما كلفها ذلك من تضحيات ،فجهزت جيشػاً للقػاء اؼبسػلمْب وصػدىم
عن مكػة ،إذ عقػدوا ػبالػد بػن الوليػد ،وعكرمػة بػن أيب جهػل ،علػى جػيش كبػّب
كاف فيو من الفرساف فقط مائتا فارس ،وخرج جيش اؼبشركْب مػن مكػة ،وتقػدـ
كبو القادمْب إٔب اغبج ليمنعهم ،ووصل إٔب ذي طوى وعسكر ىنػاؾ .وقػد بلػغ
ؿبمػػداً  مػػا فعلتػػو ق ػريش ،وأهنػػم جهػػزوا لػػو جيشػاً ؼبنعػػو مػػن اغبػػج .وؼبػػا وصػػل
عليػػو الصػػالة والسػػالـ إٔب قريػػة عسػػفاف علػػى بعػػد مػػرحلتْب مػػن مكػػة لقيػػو رجػػل
مػػن بػػِب كعػػب فسػػألو النػػيب  عػػن أخبػػار ق ػريش فقػػاؿ لػػو( :ىػػذه ق ػريش قػػد
ظبعت دبسّبؾ فخرجوا معهم العوذ اؼبطافيل وقػد لبسػوا جلػود النمػور ،وقػد نزلػوا
بػػذي طػػوى ،يعاىػػدوف اهلل ال تػػدخلها علػػيهم أبػػداً ،وىػػذا خالػػد بػػن الوليػػد ُب
خػػيلهم قػػد قػػدموىا إٔب كػراع الغمػػيم  -وىػػو مكػػاف يبعػػد عػػن معسػػكر اؼبسػػلمْب
لعسفاف بثمانية أمياؿ  -فلما ظبع الرسوؿ  ذلك قاؿ« :يا ويح قريش لقـد
أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبـين سـائر العـرب فـإن ىـم أصـابوني
كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني اهلل عليهم دخلوا في اإلسالم وافرين وإن
لـم يفعلــوا قـاتلوا وبهــم قـوة فمــا تظـن قـريش فـواهلل ال أزال أجاىــد علـى الــذي
بعثني اهلل بو حتـى يظهـره اهلل أو تنفـرد ىـذه السـالفة» .يعػِب سػيظل هباىػد حػٌب
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ينتصػر أو يبػوت .وىنػا وقػف عليػو الصػالة والسػالـ يفكػر ُب األمػر ويعيػد النظػر
ُب اػبطػػة الػػٍب اختطهػػا ،لقػػد قػػرر خطػػة السػػلم وٓب يهيػػئ للقتػػاؿ ،ولكػػن قريش ػاً
أرس ػػلت إلي ػػو جيشػ ػاً لتقاتل ػػو ،وى ػػو ال يري ػػد قت ػػاالً ،ولك ػػن أيرج ػػع أـ يغ ػػّب خط ػػة
السػػلم إٔب خطػػة قتػػاؿ .إنػػو يعلػػم أف اؼبسػػلمْب ُب إيبػػاهنم قػػادروف علػػى مواجهػػة
خص ػػمهم ،ودخ ػػوؿ معرك ػػة م ػػع ع ػػدوىم إف ٓب يك ػػن م ػػن اغب ػػرب ب ػػد ،ولكن ػػو ٓب
وبضػػر غبػػرب وٓب يقػػرر القتػػاؿ ،وإنػػو إّمبػػا جػػاء لػػيحج ،وج ػاء مسػػاؼباً ،ولػػو فػػرض
ومنػػع مػػن اغبػػج ،وكػػاف مقػػدراً ىػػذا اؼبنػػع ،فإنػػو يريػػده منع ػاً سػػلمياً أيض ػاً ال منع ػاً
حربياً ،وال دخػوالً حربيػاً .إف خطػة السػلم ىػذه الػٍب اختطهػا يريػد هبػا إهبػاد رأي
وظبُِّوى ػػا ،واهب ػػاد رأي ع ػػاـ عن ػػد
ع ػػاـ عن ػػد الع ػػرب كاف ػػة ع ػػن ال ػػدعوة اإلس ػػالمية ُ
ق ػريش ،وُب مكػػة ك ػذلك ،عػػن ظبػػو ىػػذه الػػدعوة ،وإهبػػاد رأي عػػاـ عنػػد العػػرب
وعنػػد قػريش وُب مكػػة عػػن خطػػأ قػريش وضػػالؽبا ،وفجورىػػا ،وعػػدواهنا .إنػػو يريػػد
ى ػػذا الػ ػرأي الع ػػاـ الهب ػػاد أجػ ػواء ال ػػدعوة ،أل ّف ى ػػذه األجػ ػواء م ػػن أكػ ػ العوام ػػل
اؼبسػػاعدة للػػدعوة علػػى االنتشػػار ،وعلػػى النصػػر ،ولػػذلك قػػرر خطػػة السػػلم ،وٓب
يقرر اغبرب ،فإذا ىو حارب فقد خالف ىذه اػبطة ،وفػوت عليػو ىػذه الناحيػة
الٍب خػرج مػن أجلهػا .لػذلك فكػر كثػّباً فيمػا يصػنع ،وكػاف ُب تفكػّبه أبعػد نظػراً
وأكثػػر حنكػػة ،وأدؽ سياسػػة ،مػػن تفكػػّب أي انسػػاف .لػػذلك قػػرر مواصػػلة خطػػة
السػػلم ،حػػٌب ال يفػػوت عليػػو قصػػده الػػذي خػػرج مػػن أجلػػو ،وحػػٌب ال تػػنعكس
خطتو ،فيكوف لقريش عند العرب حجػة عليػو ،ويكػوف الػرأي العػاـ لقػريش بػدؿ
أف يكػػوف لػػو ،وؽبػػذا نػػادى ُب النّػػاس« :م ــن رجــل يخــرج بن ــا علــى طريــق غي ــر
طـريقهم التــي ىــم بهــا» .فخػػرج هبػػم رجػػل يػػدؽبم علػػى الطريػػق ،فسػػاروا ُب طريػػق
وعرة بْب شعاب اعبباؿُ ،ب دروب ضيقة ينتقلوف هبا ُب مشقة أية مشقة ،حػٌب
قطعوىػػا بعػػد جهػػود متعبػػة ،وخرج ػوا إٔب سػػهل انته ػوا منػػو إٔب أسػػفل مكػػةُ ،ب
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مكػػاف يس ػػمى اغبديبي ػػة ،وعس ػػكروا ىن ػػاؾ .فلم ػػا رآىػػم ج ػػيش خال ػػد وعكرم ػػة،
فزعػوا وكػروا راجعػْب إٔب مكػة ليػدافعوا عنهػػا ،وداخلهػم الرعػب والفػزع مػن ذبػػاوز
اؼبسلمْب جيشهم واقتحامهم حػدود مكػة .ورابػط جػيش اؼبشػركْب داخػل مكػة،
وراب ػ ػػط ج ػ ػػيش الن ػ ػػيب  وم ػ ػػن مع ػ ػػو ُب اغبديبي ػ ػػة .ووق ػ ػػف اؼبعس ػ ػػكراف مقاب ػ ػػل
بعضػػهما ،ق ػريش داخػػل مكػػة واؼبسػػلموف ُب اغبديبيػػة وكػػل يفكػػر ُب اػبطػػة الػػٍب
يس ػػلكها ذب ػػاه اآلخ ػػر ،وك ػػاف بع ػػض اؼبس ػػلمْب يفك ػػر ُب أف قريشػ ػاً ال يبك ػػن أف
سبك ػػنهم م ػػن اغب ػػج ،وى ػػي تع ػػد ؽب ػػم ع ػػدة اغب ػػرب ،ف ػػال س ػػبيل إالّ أف وباربوى ػػا
لينتصػروا عليهػػا ،ووبجػوا ،وبػػذلك يقضػػوف علػى قػريش القضػػاء األخػػّب .وفكػػرت
قػريش ُب أف تعػد غبػرب اؼبسػلمْب كػل عػػدة تقػدر عليهػا وربػارب اؼبسػلمْب حػػٌب
تػػردىم ولػػو أدى ذلػػك إٔب فنائهػػا كلهػػا ،لكػػن قريش ػاً كانػػت ربسػػب للمسػػلمْب
ألف حساب .فلبثت تنتظػر مػا سػيفعل اؼبسػلموف .أمػا رسػوؿ اهلل  فقػد ظػل
علػػى خطتػػو الػػٍب اختطهػػا ،منػػذ أف أحػػرـ بػػالعمرة ُب اؼبدينػػة ،وىػػي خطػػة السػػلم،
حٌب يصل للغػرض الػذي جػاء مػن أجلػو ،فظػل معسػكراً ُب اغبديبيػة ،منتظػراً أف
يػػرى م ػػا س ػػتفعل ق ػريش ،وك ػػاف يعل ػػم أ ّهنػػا ترذب ػػف خوف ػاً منػػو ،وأ ّهن ػػا سَبس ػػل ل ػػو
لتفاوضو ُب شأف ؾبينو للحج ،وآثر الَبيث حٌب ترسل رسػلها ،وبالفعػل أرسػلت
قريش بديل بن ورقاء ُب رجاؿ من خزاعة وفد مفاوضة ،ليسألوا الرسوؿ  ما
الذي جاء بو ،وما لبثوا بعد مفاوضة قصّبة ،حػٌب اقتنعػوا بػأف اؼبسػلمْب ٓب يػأتوا
يريػػدوف حرب ػاً ،وإمبػػا أت ػوا زائ ػرين للبيػػت ،معظمػػْب غبرماتػػو ،فعػػادوا إلقن ػاع ق ػريش
ب ػػذلك ،وح ػػاولوا إقناعه ػػا ،ح ػػٌب اهتم ػػتهم قػ ػريش دبم ػػاألهتم حملم ػػد  وٓب تث ػػق
بكالمهم ،فأرسلت وفداً آخر برئاسة مكرز بن حفػص فكػاف كالوفػد األوؿٍ .بّ
أرسػػلت اغبلػػيس بػػن علقمػػة سػػيد األحػػابيش ؼبفاوضػػة ؿبمػػد  وكانػػت تعتمػػد
عليػػو وعلػػى قومػػو ُب صػػد ؿبمػػد  وقصػػدت إثارتػػو علػػى اؼبسػلمْب ،إذا رجػػع
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وٓب تػػنجح مفاوضػػتو ،فيػػزداد حقػػده ،ويشػػتد ُب الػػدفاع عػػن مكػػة ،غػػّب أف النػػيب
 حػػْب علػػم خبروجػػو أمػػر باؽبػػدي أف تطلػػق أمامػػو ،لتكػػوف ربػػت نظػػره دلػػيالً
ؿبسوسػاً علػػى أف نيػػة اؼبسػػلمْب اغبػػج ،ولػػيس اغبػػرب .فخػػرج اغبلػػيس ،وؼبػػا أقبػػل
عل ػػى معس ػػكر اؼبس ػػلمْب ،رأى اإلب ػػل ُب ع ػػرض ال ػػوادي ورأى من ػػاظر اؼبس ػػلمْب
وىػػديهم منػػاظر معتمػرين ال ؿبػػاربْب ،تظهػػر ُب معسػػكرىم أجػواء العبػػادة ،فتػػأثر
ؽبػػذه اؼبنػػاظر ،وأيقػػن بػػأف ىػػؤالء النّػػاس يبغػػوف العبػػادة ال القتػػاؿ .ومػػا لبػػث أف
اقتنع بوجهػة نظػر اؼبسػلمْب وانقلػب إٔب مكػة قبػل أف يلقػى الرسػوؿ  وأخػ
قريشػ ػاً وطل ػػب إليه ػػا أف تس ػػمح للمس ػػلمْب ب ػػاغبج ،وغض ػػب عليه ػػا واش ػػتد ُب
غضبو ،وىددىم بأنو إذا ٓب ىبلوا بْب ؿبمد والكعبة تركهم ونفر باألحابيش عػن
مكة ،ولكنهم اسَبضوه وطلبوا إليػو أف يبهلهػم حػٌب يفكػروا ُب أمػرىم ،فسػكت
عػػنهم ٍبّ إ ّهنػم أرسػػلوا عػػروة بػػن مسػػعود الثقفػػي بعػػد أف أكػػدوا لػػو أهنػػم يطمننػػوف
إٔب رأيو ويثقوف بو ،فخػرج إٔب الرسػوؿ  وأخػذ يفاوضػو أف يرجػع عػن مكػة،
واسػتعمل ُب مفاوضػػتو صبيػػع األسػػاليب ،ولكنػػو ٓب يػػنجح ُب ذلػػك ورجػػع مقتنعػاً
بوجهة نظر الرسوؿ  وقاؿ لقريش (يا معشر قريش إ٘ب قد جنت كسرى ُب
ملكػو ،وقيصػػر ُب ملكػػو ،والنجاشػي ُب ملكػػو ،وا٘ب واهلل مػػا رأيػت ملكػاً ُب قػػوـ
ق ػػط مث ػػل ؿبم ػػد ُب أص ػػحابو ،وق ػػد رأي ػػت قومػ ػاً ال يس ػػلمونو لش ػػيء أب ػػداً ،فَػ ػ َػرْوا
رأيكػػم) فػزاد ذلػػك قريشػاً عنػػاداً وخصػػومة ،وطالػػت احملادثػػات دوف أف تصػػل إٔب
رأي .ففكػػر الرسػػوؿ ُ ب أف يرسػػل ىػػو وفػػداً للمفاوضػػة ،فلعػػل رسػػل ق ػريش
زبػػاؼ منهػػا ،ولعػػل رس ػولو يقػػنعهم .فأرسػػل رسػػوالً إلػػيهم ى ػػو خ ػراش بػػن أميػػة
اػبزاعػػي ،ولكػػنهم عقػػروا بػػو صبػػل الرسػػوؿ وأرادوا قتلػػو لػػوال ضبايػػة األحػػابيش لػػو.
واشتدت قريش ُب خصومتها ،وكانت ترسػل سػفهاءىا ُب الليػل يرمػوف معسػكر
اؼبسػػلموف باغبجػػارة ،فغضػػب لػػذلك اؼبسػػلموف ،وفكػػروا ُب قتػػاؿ ق ػريش ،ولكػػن
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الرسوؿ  كاف ىبفف من غضبهم ويهػدئهم .وحػدث أف خػرج طبسػوف رجػالً
مػػن ق ػريش إٔب معسػػكر اؼبسػػلمْب ليض ػربوىم وليصػػيبوا ؽبػػم مػػن أص ػحابو أحػػداً،
فألقي القبض عليهم وأُحضروا إٔب رسوؿ اهلل فعفػا عػنهم وخل ّػى سػبيلهم ،فكػاف
ؽبػػذا العمػػل األثػػر األكػ ُب مكػػة والداللػػة القاطعػػة علػػى صػػدؽ ؿبمػػد  فيمػػا
يقولػػو مػػن أنػػو إمبػػا جػػاء للح ػج ال للحػػربَ ،وُوجػػد بػػذلك رأي عػػاـ ُب مكػػة ُب
جان ػػب الرس ػػوؿ  ح ػػٌب ل ػػو دخله ػػا ُب ذل ػػك اغب ػػْب وحاول ػػت قػ ػريش منع ػػو
لكانت الدائرة عليها ،وكاف أىل مكة والعرب ضدىا ،وؽبذا سػكتت قػريش عػن
ربرشػػاهتا وصػػارت تفكػػر ُب أمرىػػا ،وظهػػرت ُب أجوائهػػا أمػػارات السػػلم .فػػأراد
الرسػػوؿ  أف يرسػػل إليهػػا مػػن يفاوضػػها مػػن اؼبسػػلمْب ،وطلػػب إٔب عمػػر بػػن
اػبط ػػاب أف ي ػػذىب فق ػػاؿ ل ػػو :ي ػػا رس ػػوؿ اهلل إ٘ب أخ ػػاؼ قريشػ ػاً عل ػػى نفس ػػي،
ولػػيس دبكػػة مػػن بػػِب عػػدي بػػن كعػػب أحػػد يبنعػػِب ،وقػػد عرفػػت ق ػريش عػػداوٌب
إياىػػا وغلظػػٍب عليهػػا ،ولكػػِب أدلػػك علػػى رجػػل أعػػز هبػػا مػػِب ،عثمػػاف بػػن عفػػاف.
فدعا النيب  عثماف وأرسػلو إٔب أيب سػفياف فػانطلق عثمػاف إٔب قػريش وبلّغهػم
رسػػالتو ،فقػػالوا :إف شػػنت أف تطػػوؼ بالبيػػت فطػػف .فأجػػاهبم :مػػا كنػػت ألفعػػل
حػػٌب يط ػػوؼ بػػو رسػػوؿ اهلل  وفاوض ػػهم ُب مهمتػػو ،فرفضػػت ق ػريش ،وطػػاؿ
بينهم اغبديث ،واسػتمرت اؼبفاوضػات ،وانتقلػت مػن قبػل قػريش مػن الػرفض إٔب
وضػػع خطػػة مقابلػػة توفػػق بػْب مطالػػب قػريش ومطالػػب اؼبسػػلمْب ،وحبثػوا معػػو ُب
إهبػ ػػاد عالقػ ػػات بيػ ػػنهم وبػ ػػْب ؿبمػ ػػد  ،وأَنِس ػ ػوا بعثمػ ػػاف أف هبػ ػػد ؽبػ ػػم طريق ػ ػاً
ىبلصػػوف بػػو مػػن مػػأزقهم ىػػذا ،ومػػن اسػػتمرار العػػداوة مػػع ؿبمػػد  .وؼبػػا طػػاؿ
ت إشػاعة بػْب اؼبسػلمْب بػأف قريشػاً
مكث عثماف وٓب تظهػر لػو آثػار ُب مكػة َس َػر ْ
غػػدرت بعثم ػاف وقتلتػػو ،واشػػتد القلػػق باؼبسػػلمْب ،ودخػػل ُب ُروع النػػيب  أف
قريش ػاً قتلػػت عثمػػاف ،وىػػاج اؼبسػػلموف واضػػطربوا ،ووضػػع كػػل مػػنهم يػػده علػػى
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قبضػػة سػػيفو ،واسػػتعدوا للحػػرب والقتػػاؿ وحيننػ ٍػذ ٍٍ أعػػاد الرسػػوؿ عليػػو الصػػالة
والسػالـ النظػر ُب خطتػو الػٍب اختطهػا وىػي خطػة السػلم ،ورأى أف األمػر وبتػاج
إٔب إعادة النظر ُب تلك اػبػطة بعػد أف غػدرت قػريش بعثمػاف ُب الش ػهر اغبػراـ،
وى ػػو رس ػػوؿ مفاوض ػػة ،ول ػػذلك ق ػػاؿ« :ال نبـ ــرح حتـ ــى ننـ ــاجز القـ ــوم» .ودع ػػا
أصحابو إليو ووقف ربت شجرة وطلػب مبايعػة أصػحابو لػو ،فبػايعوه صبيعػاً علػى
أف ال يفػػروا حػػٌب اؼبػػوت ،وكػػانوا أشػػد مػػا يكونػػوف ضباسػػة ،وقػػوة عزيبػػة ،وصػػدؽ
إيباف .وؼبا َسبّػت البيعػة ضػرب عليػو الصػالة والسػالـ ب ػإحدى يديػو علػى األخػرى
بيعػة لعثمػػاف ،كأنػػو حاضػر معهػػم ،وكانػػت ىػذه البيعػػة بيعػػة الرضػواف ،ونػػزؿ فيهػػا
قول ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػػأب          :
 .          وم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أف
سبػػت البيعػػة واسػػتعد اؼبسػػلموف ػبػػوض اؼبعػػارؾ والػػدخوؿ ُب اغبػػرب ،حػػٌب بلغهػػم
أف عثماف ٓب يقتل .وما لبث أف عاد عثماف وأخ الرسوؿ  دبا قالتػو قػريش.
وذبددت اؼبفاوضات السلمية بْب الرسوؿ  وبْب قػريش ،حػٌب أوفػدت قػريش
سهيل بن عمرو ليفاوض الرسوؿ  مفاوضة أوسػع مػن مسػألة اغبػج والعمػرة؛
ليفاوضو على صػلح يعقػد بينػو وبيػنهم ،علػى أف يكػوف أسػاس الصػلح أف يرجػع
عػ ػػن مكػ ػػة ىػ ػػذا العػ ػػاـ .وقَػ ػػبَ -ؿ الرسػ ػػوؿ  مفاوضػ ػػات الصػ ػػلح علػ ػػى ىػ ػػذا
األس ػػاس ،أل ّهن ػػا حقق ػػت الغ ػػرض ال ػػذي يقص ػػده م ػػن موض ػػوع زي ػػارة البي ػػت ،وال
يضػػّبه أف يػػزور البيػػت ىػػذا العػػاـ أو يػػزوره العػػاـ القػػادـ .إنػػو يريػػد أف يعػػزؿ خيػ
عػػن قػريش وأف ىبلػػي بينػػو وبػػْب العػػرب لنشػػر الػػدعوة اإلسػػالمية ،ولػػذلك يرغػػب
ُب وضػػع معاىػػدة بينػػو وبػػْب ق ػريش توقػػف القتػػاؿ الناشػػب بينهػػا وبينػػو واغبػػرب
اؼبتالحقة بينهما ،أما موضوع اغبج والعمرة فال يؤثر أكاف اليوـ أو غداً .ودخػل
ُب مفاوضات مع سهيل بن عمرو ،وجرت بينهما ؿبادثات طويلػة بشػأف اؽبدنػة
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وشروطها ،وكانت تتعرض ُب كثػّب مػن األحيػاف لالنقطػاع ،لػوال حكمػة الرسػوؿ
 وحنكتو ودقة سياستو .وكاف اؼبسلموف حوؿ رسػوؿ اهلل  يسػمعوف ىػذه
احملادثات ويعت وهنا ؿبادثات ُب شأف العمرةُ ،ب حػْب كػاف الرسػوؿ  يعت ىػا
ؿبادثػػات لوقػػف القتػػاؿ .ولػػذلك ضػػاؽ اؼبسػػلموف هبػػا ذرع ػاًُ ،ب حػػْب أف رسػػوؿ
اهلل  استبشػر هبػػا وأدارىػػا علػػى الغايػػة الػػٍب يريػػدىا بغػػض النظػػر عػػن التفاصػػيل
اؼبوقتػػة والفوائػػد اؼبعجلػػة ،حػػٌب ًب االتفػػاؽ بػػْب الفػريقْب علػػى شػػروط معينػػة .غػػّب
أف ىػػذه الشػػروط أثػػارت اؼبسػػلمْب وحركػػت غضػػبهم ،وحػػاولوا إقنػػاع رسػػوؿ اهلل
 برفضها وباغبرب والقتػاؿ ،فقػد ذىػب عمػر بػن اػبطػاب إٔب أيب بكػر وقػاؿ
الـ نعطي الدنيػة ُب ديننػا ،وحػاوؿ أف هبعلػو معػو ليػذىبا إلقنػاع رسػوؿ اهلل
لوَ :ع َ
 بعدـ اؼبوافقة على ىذه الشروط .ولكن أبا بكر حاوؿ إقناعػو أف يرضػى دبػا
رضػػيو رسػػوؿ اهلل  فلػػم يقتنػػع .وذىػػب عمػػر إٔب النػػيب  وربػػدث إليػػو وىػػو
مغػػيظ ؿبنػػق ،لكػػن حديثػػو ىػػذا ٓب يغػػّب مػػن صػ النػػيب  وال مػػن عزمػػو ،وقػػاؿ
لعمر« :أنا عبد اهلل ورسولو لن أخالف أمره ولن يضيعني»ٍ .بّ دعا علػي بػن أيب
طالػػب وقػػاؿ لػػو« :اكتــب بـِسـ ـ ِم ِ
اهلل الـ ّـر ْح َم ِن الـ ّـر ِ
حيم» ،فقػػاؿ سػػهيل :ال أعػػرؼ
ْ
ىذا ،ولكن اكتب :باظبك اللهم .قاؿ رسػوؿ اهلل « :اكتـب باسـمك اللهـم»،
ٍبّ قػػاؿ« :اكتــب ىــذا مــا صــالح عليــو محمــد رســول اهلل ســهيل بــن عمــرو» ،فقػػاؿ
سػػهيل :لػػو شػػهدت أنػػك رسػػوؿ اهلل ٓب أقاتلػػك ،ولكػػن اكتػػب اظبػػك واسػػم أبيػػك،
ـهيل بــن
قػػاؿ رسػػوؿ اهلل « :اكتــب :ىــذا مــا صــالح عليــو محمــد بــن عبــد اهلل سـ َ
عمرو»ٍ ،بّكتب اؼبعاىدة بْب الطرفْب وىي تنص على البنود اآلتية:
أ  -أف تكوف اؼبعاىدة معاىدة ىدنة يتهادف الفريقاف فيما بينهما فال
يكوف فيها حرب أو قتاؿ.
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ب  -إف من أسلم من قريش وجاء ؿبمداً بغّب إذف وليو رده عليهم،
ومن ارتد من اؼبسلمْب وجاء قريشاً ٓب يردوه عليو.
جػ  -وإنو من أحب من العرب أف يدخل ُب عقد ؿبمد وعهده دخل
فيو ،ومن أحب أف يدخل ُب عقد قريش وعهدىا دخل فيو.
د  -أف يرجع ؿبمد وأصحابو عن مكة عامهم ىذا ،على أف يعودوا
إليها ُب العاـ الذي يليو ،فيدخلوىا ويقيموا هبا ثالثة أياـ ومعهم من السالح
السيوؼ ُب قرهبا وال سالح غّبىا.
ىػ  -أف تكوف اؼبعاىدة مؤقتة بأجل معْب ،وجعلت مدهتا عشر سنْب
من تاريخ توقيعها.
ووقػ ػ ػ ػ ػ ػع الرسػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ  وسػ ػ ػ ػ ػ ػهيل اؼبعاىػ ػ ػ ػ ػػدة ُب وسػ ػ ػ ػ ػػط ىيػ ػ ػ ػ ػػاج جػ ػ ػ ػ ػػيش
اؼبسػ ػ ػػلمْب وغضػ ػ ػػبهم .وقػ ػ ػػاـ سػ ػ ػػهيل ورجػ ػ ػػع إٔب مكػ ػ ػػة ،وأقػ ػ ػػاـ رسػ ػ ػػوؿ اهلل 
مض ػ ػػطرباً فب ػ ػػا رأى ،مغيظػ ػ ػاً ؿبنق ػ ػاً فب ػ ػػا علي ػ ػػو اؼبس ػ ػػلموف م ػ ػػن اغبماس ػ ػػة والش ػ ػػدة
والرغب ػػة ُب القت ػػاؿ؛ ودخ ػػل عل ػػى زوجت ػػو أـ س ػػلمة ػ ػ وك ػػاف ق ػػد ص ػػحبها مع ػػو ػ ػ
 ،وأفض ػ ػػى إليه ػ ػػا دب ػ ػػا علي ػ ػػو النّػ ػػاس .قال ػ ػػت ل ػ ػػو :ي ػ ػػا رس ػ ػػوؿ اهلل إف اؼبس ػ ػػلمْب ال
ىبالفون ػ ػ ػػك ،وإ ّهن ػ ػ ػم يتحمس ػ ػ ػ ػوف ل ػ ػ ػػدينهم وإيب ػ ػ ػػاهنم ب ػ ػ ػػاهلل وبرس ػ ػ ػػالتك ،ف ػ ػ ػػاحلق
ورب ػ ػ ػ ػلل ذب ػ ػ ػػد اؼبس ػ ػ ػ ػلمْب اتبع ػ ػ ػػوؾٍ ،بّ س ػ ػ ػػر هب ػ ػ ػػم راجع ػ ػ ػ ػاً إٔب اؼبدين ػ ػ ػػة ،فخ ػ ػ ػػرج
الرس ػ ػ ػ ػ ػوؿ  عل ػ ػ ػ ػػى اؼبس ػ ػ ػ ػ ػلمْب وحل ػ ػ ػ ػػق إي ػ ػ ػ ػػذاناً ب ػ ػ ػ ػػالعمرة ،وام ػ ػ ػ ػػتألت نفس ػ ػ ػ ػػو
بالس ػ ػ ػ ػػكينة والرض ػ ػ ػ ػػا .وؼب ػ ػ ػ ػػا رآه اؼبس ػ ػ ػ ػػلموف ورأوا س ػ ػ ػ ػػكينتو ،تواثب ػ ػ ػ ػ ػوا ينح ػ ػ ػ ػػروف
ويقصػ ػ ػػروف .وعػ ػ ػػاد النػ ػ ػػيب  واؼبسػ ػ ػػلموف إٔب اؼبدينػ ػ ػػة .وبينمػ ػ ػػا ىػ ػ ػػم
ووبلقػ ػ ػػوف ّ
ُب الطريػ ػػق نزلػ ػػت علػ ػػى الرسػ ػػوؿ  سػ ػػورة الفػ ػػتح ،فتالىػ ػػا علػ ػػيهم مػ ػػن أوؽبػ ػػا
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إٔب آخرى ػ ػػا ،ف ػ ػػأيقن اعبمي ػ ػػع أف ى ػ ػػذه اؼبعػاى ػ ػ ػدة ى ػ ػػي ف ػ ػػتح مب ػ ػػْب للمػسػل ػ ػ ػمْب.
ووصػ ػ ػ ػ ػػل اؼبسػ ػ ػ ػ ػػلموف إٔب اؼبدينػ ػ ػ ػ ػػة .وأقػ ػ ػ ػ ػػاـ رسػ ػ ػ ػ ػػوؿ اهلل  ينفػ ػ ػ ػ ػػذ خطتػ ػ ػ ػ ػػو ُب
القض ػ ػ ػػاء عل ػ ػ ػػى كي ػ ػ ػػاف خي ػ ػ ػ ػ  ،وُب نش ػ ػ ػ ػر الدع ػ ػ ػ ػوة خ ػ ػ ػػارج اعبزي ػ ػ ػػرة ،وتثبيته ػ ػ ػػا
داخػ ػػل اعبزيػ ػػرة ،ويتفػ ػػرغ ُب ىػ ػػذه الفػ ػػَبة مػ ػػن اؽبدنػ ػػة مػ ػػع ق ػ ػريش للقضػ ػػاء علػ ػػى
بعػ ػػض اعبيػ ػػوب ،ولالتصػ ػػاؿ اػبػ ػػارجي ،فػ ػػتم لػ ػػو ذلػ ػػك بفضػ ػػل ىػ ػػذه اؼبعاىػ ػػدة.
وهب ػ ػػذا اس ػ ػػتطاع علي ػ ػػو الص ػ ػػالة والس ػ ػػالـ أف ينف ػ ػػذ خطت ػ ػػو ال ػ ػػٍب وض ػ ػػعها ح ػ ػػْب
عػ ػػزـ علػ ػػى اغبػ ػػج تنفيػ ػػذاً دقيق ػ ػاً رغػ ػػم مػ ػػا اعَبضػ ػػها مػ ػػن صػ ػػعاب ،ومػ ػػا قػ ػػاـ ُب
وجهه ػ ػػا م ػ ػػن عقب ػ ػػات ،ووص ػ ػػل إٔب األغ ػ ػراض السياس ػ ػػية ال ػ ػػٍب أرادى ػ ػػا ،وكان ػ ػػت
اغبديبية فتحاً مبيناً ال ريب فيو ،وكاف من نتائجها:
ٔ-

توصل الرسوؿ 

إٔب إهباد رأي عاـ مؤيد للدعوة اإلسالمية

خاصػة ،فبا قػوى ىيػبػة اؼبسلمْب
عند العػرب عامػة ،وُب مكػة وبْب قريػش ّ
وأضعف ىيبة قريش.
ٕ  -كشفت عن ثقة اؼبسلمْب بالرسوؿ  ،ودلت على قوة إيباف
اؼبسلمْب وشدة إقدامهم على اؼبخاطر ،وأ ّهنم ال ىبافوف اؼبوت.
ٖ  -علػمػت اؼبػسػلػمػْب أف اؼبػنػاورات الػسػياسػية ىي من وسائل الدعػوة
اإلسػالمػيػة.
ٗ  -جعلت اؼبسلمْب الذين ظلوا ُب مكة بْب اؼبشركْب يشكلوف جيباً
داخل معسكر العدو.
٘  -بينت الطريقة ُب السياسة بأهنا من جنس الفكرة ،صدؽ ووفاء
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عهد .لكن الوسيلة ،ال بد أف يتمثل فيها الدىاء ،وىو إخفاء الوسائل
والغايات اغبقيقية عن العدو.
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إرسـبل انـرسـم إنً انـذول انًجـبورة
بعد أف اطمأف الرسوؿ  إٔب الدعوة اإلسالمية ُب اغبجاز كلو ،أخذ
يعمل غبمل الدعوة إٔب خارج اغبجاز؛ أل ّف اإلسالـ دين النّاس كافة ،وأل ّف
الرسػوؿ عليو الصالة والسالـ أرسػل للعآب كلو ،قاؿ تعأب ُب سورة األنبياء:
       وقاؿ تعأب ُب سورة سبأ  :
       وقػاؿ تعػأب ُب سورة التوبة:
          
 .    ولذلك كاف على الرسوؿ  بعد أف
اطمأف على تركيز الدولة والدعوة ،أف يبدأ باالتصاؿ اػبارجي بػإبالغ دعوتو
مع السفراء .واؼبراد باالتصاؿ اػبارجي بالنسبة للرسوؿ  إمبا ىو االتصاؿ
دبن يكونوف خارج حدود حكمو من الك ّفار ،فالرسوؿ  حْب كاف سلطانو
باؼبدينة فقط كاف االتصاؿ بقريش وغّبىا فبن ىو خارج اؼبدينة وحدودىا يعت
اتصاالً خارجياً ،وحْب كاف سلطاف الرسوؿ ُ ب اغبجاز كلو يعت اتصالو
خارج اغبجاز اتصاالً خارجياً ،وحْب كاف سلطانو شامالً جزيرة العرب كلها
كاف اتصالو دبن ىو خارج اعبزيرة كالفرس والروـ مثالً يعت اتصاالً خارجياً،
والرسوؿ  بعد معاىدة اغبديبية والقضاء على خي  ،صار اغبجاز كلو ربت
سلطانو تقريباً ،ألنّو ٓب يعد لقريش من القوة ما تستطيع بو أف تقف ُب وجو
الرسوؿ  .فبعث الرسوؿ  رسلو إٔب اػبارج ،وٓب يبدأ بػإرساؿ ىؤالء
السفراء إال بعد أف اطمأف إٔب تركيز السياسة الداخلية ،وىيأ القوة الكافية
لسند السياسة اػبارجية ،فإنو  بعد رجوعو من خي  ،خرج يوماً على
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أصحابو فقاؿ« :أيها النّاس إن اهلل قد بعثني رحمة وكافة فال تختلفوا علي
كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم» ،فقاؿ أصحابو :وكيف اختلف
اغبواريوف يا رسوؿ اهلل .قاؿ« :دعاىم إلى الذي دعوتكم إليو فأما من بعثو
مبعثاً قريباً فر ي وسلم وأما من بعثو مبعثاً بعيداً فكره وجهو وتثاقل» .وذكر

ؽبم أنو مرسل إٔب ىرقل ،وكسرى ،واؼبقوقس ،واغبارث الغسا٘ب ملك اغبّبة،
واغبارث اغبمّبي ملك اليمن ،وإٔب قباشي اغببشة وإٔب ملكي عماف وإٔب
ملكي اليمامة وإٔب ملك البحرين ،يدعوىم إٔب اإلسالـ فأجابو أصحابو إٔب ما
أراد .وصنع لو خاًب من فضة نقش عليو «محمد رسول اهلل» ،وبعث بكتبو
مع الرسل يدعو ىؤالء إٔب اإلسالـ ،فقد دفع بكتاب ىرقل إٔب دحية بن
خليفة الكليب ،وبكتاب كسرى إٔب عبد اهلل بن حذافة السهمي ،وبكتاب
النجاشي إٔب عمرو بن أمية الضمري ،وبكتاب اؼبقوقس إٔب حاطب بن أيب
بلتعة ،وبكتاب ملكي عماف إٔب عمرو بن العاص السهمي ،وبكتاب ملكي
اليمامة إٔب سليط بن عمرو ،وبكتاب ملك البحرين إٔب العالء بن اغبضرمي،
وبكتاب اغبارث الغسا٘ب ملك زبوـ الشاـ إٔب شجاع بن وىب األسدي،
وبكتاب اغبارث اغبمّبي ملك اليمن إٔب اؼبهاجر بن أيب أمية اؼبخزومي.
وانطلق ىؤالء الرسل صبيعاً كل إٔب حيث أرسلو النيب  ،انطلقوا ُب وقت
رد أكثر
واحد ،وبلغوا كتب النيب  إٔب من أرسلت إليهمٍ ،بّ رجعوا .وقد ّ
رد رداً سيناً .أما
الذين أرسلت إليهم الكتب رداً رقيقاً فيو لْب ،ومنهم من ّ
رداً سيناً ،ورد ملك
أمراء العرب فقد رد ملكا ُعماف على رسالة النيب ّ 
رداً حسناً ،وكذلك رد ملك البحرين وأسلم ،ورد ملك اليمامة مظهراً
اليمن ّ
استعداده لدسالـ إذا ىو نصب حاكماً فلعنو النيب ؼبطامعو .وأما غّب العرب
فإف كسرى عاىل الفرس ما لبث حْب تلي عليو كتاب الرسوؿ  يدعوه إٔب
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اإلسالـ أف استشاط غضباً ،وشق الكتاب ،وكتب إٔب باذاف عاملو على اليمن
بأف يبعث إليو برأس ىذا الرجل الذي باغبجاز ،فلما بلغت النيب  مقالة
كسرى ،وما فعل بكتابو قاؿ« :مزق اهلل ملكو» ،وؼبا وصل كتاب كسرى إٔب
عامل النيب
باذاف عاملو على اليمن حبث ُب اإلسالـ وأعلن اسالمو ،وقد بقي َ
 على اليمن ،وىو غّب ملك اليمن اغبارث اغبمّبي ،وأما اؼبقوقس عظيم
رد رداً صبيالً ،وأرسل ىدية للنيب  .وأما النجاشي فكاف رده
القبط فقد ّ
صبيالً وقيل إنو أسلم .وأما ىرقل فإنو ٓب يعبأ هبذا الداعي وٓب يفكر ُب إرساؿ
جيش وٓب يقل شيناً ،وؼبا استأذنو اغبارث الغسا٘ب ُب أف يقوـ على رأس جيش
ؼبعاقبة ىذا اؼبدعي النبوة ٓب هببو إٔب طلبو ،ودعا اغبارث إليو لبيت اؼبقدس،
وكاف من أثر ىذه الكتب أف العرب قد بدأوا يدخلوف ُب دين اهلل أفواجاًٍ ،بّ
بدأت وفودىم تتتابع على الرسوؿ  تعلن إسالمها .وأما غّب العرب فقد
بدأ الرسوؿ  يهيئ القوة عبهادىا.

ٜٜ

غـسوة خُبر
ٓب يُِقم الرسوؿ  باؼبدينة بعد عودتو من اغبديبية إالّ طبس عشرة ليلة
حٌب أمر النّاس بالتجهيز لغزو خي  ،على أال يغزو معو إالّ من شهد اغبديبية،
وقد بلغو قبل مسّبه إٔب اغبديبية أف يهود خي يأسبروف مع قريش على غزو
اؼبدينة والقضاء على اؼبسلمْب ،وكانت ىذه اؼبؤامرة بينهم سرية ،فأراد الرسوؿ
 أف يسلك خطة السلم مع قريش ليصل إٔب موادعات بينو وبينهاٍ ،بّ يتفرغ
للقضاء على اليهود ،فلما أًب خطة السلم كاملة ُب اغبديبية ،وعزؿ هبا خي
عن قريش ،باشر بػإسباـ باقي خطتو بالقضاء على اليهود ُب خي  ،فأمر
بتجهيز اعبيش حاؿ رجوعو من اغبديبية ،وسار ُب ألف وستمائة من
اؼبسلمْب ،ومعهم مائة فارس وكلهم واثق بنصر اهلل ،وقطعوا مراحل الطريق ما
بْب خي واؼبدينة ُب ثالثة أياـٓ .ب تكد خي ربس هبم أثناءىا ،حٌب باتوا أماـ
حصوهنم وأصبح الصباح ،وغدا عماؿ خي خارجْب إٔب مزارعهم ومعهم
مساحيهم ومكاتلهم ،فلما رأوا جيش اؼبسلمْب ولوا األدبار يتصاوبوف :ىذا
ت
ؿبمد واعبيش معو ،وقاؿ الرسوؿ  حْب ظبع قوؽبم« :اهلل أكبر َخ ِربَ ْ
صباح المن َذرين» .وكاف اليهود يتوقعوف أف
خيبر .إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فسا
ُ
يغزوىم الرسوؿ  .ذلك أهنم حْب بلغهم صلح اغبديبية ،وأف قريشاً
عاىدت الرسوؿ  ،اعت وا ذلك نكوصاً من قريش ،فنصح بعضهم ؽبم أف
يبادروا إٔب تأليف كتلة منهم ومن يهود وادي القرى وتيماء لغزو يثرب ،دوف
اعتماد على البطوف العربية ُب الغزو ،وال سيما بعد أف عاىدت قريش الرسوؿ
 .وأما آخروف فكانوا يروف أف يدخلوا ُب حلف مع الرسوؿ  ،لعل ذلك
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يبحو ما ثبت من كراىيتهم ُب نفوس اؼبسلمْب .وكانوا يتذاكروف بذلك ،أل ّهنم
كانوا وبسوف باػبطر يقَبب منهم ،وكانوا يعرفوف أف الرسوؿ  قد كشف
أمر مواطأهتم مع قريش فال بد أف يغزوىم ،ولكنهم ٓب يكونوا يتوقعوف أف
يكوف غزوه ؽبم هبذه السرعة ،لذلك ربّبوا ؼبا فاجأىم الرسوؿ  جبيشو،
فاستعانوا بغطفاف ،وحاولوا أف يثبتوا أماـ الرسوؿ  ،وربصنوا حبصوهنم،
ولكن جيوش اؼبسلمْب كانت سريعة الضربة ،فلم تنفع مقاومتهم ،ودكت صبيع
حصوهنم ،حٌب استؤب عليهم اليأس فطلبوا الصلح من الرسوؿ  على أف
وبقن دماءىم ،فقبل الرسوؿ  منهم ذلك وأبقاىم ُب بالدىم ،وؼبا كانت
أرضهم وكرومهم قد آلت إليو حبكم الفتح أبقاىم عليها على أف يعملوا هبا
مقابل أف يكوف ؽبم النصف ،ولو النصف ،فقبلوا ذلكٍ ،بّ رجع الرسوؿ 
إٔب اؼبدينة وأقاـ هبا حٌب ذىب لعمرة القضاء.
وبالقضاء على سلطاف خي السياسي وإخضاعهم لسلطاف اؼبسلمْب
أمن الرسوؿ  ناحية الشماؿ إٔب الشاـ ،كما صار من قبل ذلك دبأمن من
ناحية اعبنوب بعد صلح اغبديبية ،وفتحت الطريق أماـ الدعوة ُب داخل جزيرة
العرب ،كما فتحت الطريق أمامها ُب اػبارج.
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عًـرة انقضـبء
ما كاد عهد اغبديبية يوقع بْب الرسوؿ  وقريش حٌب دخلت خزاعة
ُب عقد ؿبمد  وعهده ،ودخلت بنو بكر ُب عقد قريش وعهدىا،
واطمأنت العالقات بْب قريش وؿبمد  ،وأمن كل جانب صاحبو ،واذبهت
قريش إٔب التوسع ُب ذبارهتا لتستعيد ما فقدتو أياـ اتصاؿ اغبرب بينها وبْب
اؼبسلمْب ،واذبو الرسوؿ إٔب متابعة إبالغ رسالتو للناس صبيعاً ،وإٔب تركيز
الدولة ُب شبو اعبزيرة العربية وتوفّب أسباب الطمأنينة ُب ىذه الدولة فقضى
على كياف خي  ،وأرسل الرسل إٔب اؼبلوؾ ُب ـبتلف الدوؿ ،واتصل باػبارج،
وأخذ يركز الدولة ليجعلها تعم صبيع أكباء اعبزيرة .وما أف استدار العاـ بعد
اغبديبية حٌب نادى الرسوؿ ُ ب الناس كي يتجهزوا إٔب عمرة القضاء بعد
أف منعوا من قبل منها ،وسار الركب ُب ألفْب من اؼبسلمْب ،وتنفيذاً لعهد
اغبديبية ٓب وبمل أحد من ىؤالء الرجاؿ سالحاً إالّ سيفاً ُب قرابو ،لكن
الرسوؿ  كاف ىبشى الغدر دائماً فجهز مائة فارس جعل على رأسهم ؿبمد
بن مسلمة وبعثهم طليعة لو على أال يتخطوا حرـ مكة ،وذىب اؼبسلموف
فقضوا العمرةٍ ،ب رجعوا إٔب اؼبدينة ،وبرجوعهم بدأ أىل مكة يدخلوف ُب
اإلسالـ ،فأسلم خالد بن الوليد ،وعمرو بن العاص ،وحارس الكعبة عثماف
بن طلحة .وأسلم بػإسالـ ىؤالء الكثّبوف من أىل مكة ،وبذلك قويت شوكة
اإلسالـ دبكة ،ودب الوىن ُب صفوؼ قريش.
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غـسوة يـؤتـت
كاف من أثر رد اؼبلوؾ خارج جزيرة العرب أف الرسوؿ  بعد أف رجع
السفراء من تبليغ الدعوة ىيأ اعبيش للجهاد خارج جزيرة العرب ،وأخذ يَبقب
أخبار الروـ والفرس ،وكاف الروـ مالصقْب ُب حدودىم غبدوده ،ولذلك كاف
يتسقط أخبارىم ،وكاف يرى أف الدعوة اإلسالمية ستنتشر انتشاراً كبّباً حاؿ
خروجها من جزيرة العرب لعلم الناس هبا .ولذلك كاف يرى أف بالد الشػاـ ىي
اؼبنػفػ ذ األوؿ ؽبذه الدعوة .وؼبا أمن من جانب اليمن باذعاف عامل كسػرى
عليها لدعوتو ،فكر ُب إرسػاؿ جيش إٔب بالد الشاـ لقتاؽبم ،وُب شهر صبادى
األؤب من السنة الثامنة للهجرة ،أي بعد عمرة القضاء ببضعو أشهر ،جهز
ثالثة آالؼ مقاتل من خّبة أبطاؿ اؼبسلمْب ،ووضع عليهم زيد بن حارثة
قائداً ؽبم وقاؿ« :إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس فإن أصيب
جعفر فعبد اهلل بن رواحة على الناس».
وخرج اعبيش ومعو خالد بن الوليد ،وكاف قد أسلم بعد معاىدة
اغبديبية ،وسار معهم الرسوؿ  حٌب ظاىر اؼبدينة ،وأوصاىم أال يقتلوا
النساء وال األطفاؿ وال اؼبكفوفْب وال الصبياف ،وأال يهدموا اؼبنازؿ وال يقطعوا
األشجار ،ودعا ىو واؼبسلموف معو للجيش قائلْب« :صحبكم اهلل ودفع عنكم
وردكم إلينا سالمين» .وسار اعبيش ووضع أمراؤه اػبطة بأف تكوف حرباً
خاطفة ،بأف يأخذوا القوـ من أىل الشاـ على غرة منهم كما ىي عادة النيب
ُ ب غزواتو ،فينتصروف ويرجعوف .وساروا على ىذه اػبطة ،ولكنهم ؼبا بلغوا
معاف علموا أف مالك بن زافلة قد صبع ؽبم مائة ألف مقاتل من قبائل العرب،
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وأف ىرقل جاء على رأس مائة ألف مقاتل ،فراعهم ىذا النبأ وأقاموا على معاف
ليلتْب يفكروف ُب أمرىم ،وفيما ىم صانعوف أماـ ىذا العدد اؽبائل من اعبنود،
وأماـ ىذه القوة الكبّبة ،وكاف الرأي السائد بينهم أف يكتبوا لرسوؿ اهلل 
فإما أف يبدىم بالرجاؿ أو يأمرىم دبا يرى ،غّب أف عبد
ىب ونو بعدد العدوّ .
اهلل بن رواحة قاؿ ؽبم( :يا قوـ واهلل إف الذي تكرىوف للٍب خرجتم تطلبوف:
الشهادة ...وما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال كثرة ،ما نقاتلهم إال هبذا الدين
الذي أكرمنا اهلل بو ،فانطلقوا فإمبا ىي إحدى اغبسنيْب ،إما ظهور ،وإما
شهادة) .وامتدت ضباسة اإليباف إٔب اعبيش ،ومضوا حٌب وصلوا إٔب قرية
مشارؼ ،فلقيتهم ىناؾ صبوع الروـ فاكبازوا عن مشارؼ إٔب مؤتة ،وربصنوا
هبا ،وىناؾ بدأت بينهم وبْب الروـ معركة من أشد اؼبعارؾ رىبة ،فيها اؼبوت
األضبر يػَ ْفغَُر فاه ،فإهنا كانت بْب ثالثة آالؼ فقط من اؼبؤمنْب الذين يطلبوف
اؼبوت والشهادة .وبْب مائة ألف أو مائٍب ألف من الكافرين الذين صبعوا
أنفسهم للقضاء على جيش اؼبسلمْب .وبدأت رحى اغبرب بْب الفريقْب
حامية الوطيس ،فحمل زيد بن حارثة راية النيب  واندفع هبا ُب صدر
العدو ،وىو يرى اؼبوت أمامو ولكنو ال ىبافو ،ألنو استشهاد ُب سبيل اهلل؛
ولذلك تقدـ جبرأة تفوؽ حد التصور ،إذ أخذ وبارب حرب اؼبستميت حٌب
مزقتو رماح العدو .فتناوؿ الراية جعفر بن أيب طالب ،وكاف شاباً صبيالً شجاعاً
ال يزاؿ ُب الثالثة والثالثْب من عمره ،فقاتل قتاؿ اؼبستميت ،وؼبا رأى العدو قد
أحاط بفرسو عقرىا واندفع وسط القوـ يضرب بسيفو ،فهاصبو رجل من الروـ
وضربو ضربة قطعتو نصفْب فقتل .فأخذ الراية عبد اهلل بن رواحةٍ ،ب تقدـ هبا
وىو على فرسو وتردد بعض الَبدد ،ولكنو مضى وقاتل حٌب قتل .فأخذ الراية
ثابت بن أقرـ ،وقاؿ :يا معشر اؼبسلمْب اصطلحوا على رجل منكم فاصطلح
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الناس على خالد بن الوليد ،فأخذ الراية وداور باؼبسلمْب حٌب ضم صفوفهم
ووقف من العدو عند حد اؼبناوشات البسيطة حٌب أقبل الليل ،ورباجز
اعبيشاف حٌب الصباح .وأثناء الليل وضع خالد خطة ؿبكمة ينسحب دبوجبها
دوف قتاؿ بعد أف رأى ضخامة عدد العدو وضآلة عدد جيشو ،ودبوجب ىذه
اػبطة وزع عدداً غّب قليل من اعبيش ُب اؼبؤخرة وأمرىم أف وبدثوا من اعبلبة
والضوضاء عند الصباح ما يونبوف بو عدوىم أهنم مدد جاء اعبيش من عند
النيب  ،وؼبا فعلوا ذلك ارتاع العدو وتقاعس عن مهاصبة اؼبسلمْب ،وفرحوا
لعدـ مهاصبة خالد ؽبمٍ ،ب ما لبث أف رجع جيش اؼبسلمْب إٔب اؼبدينة
منسحباً من اؼبيداف دبوجب اػبطة الٍب وضعها خالد ،وهبذا رجعوا غّب
منصورين وغّب مهزومْب ،ولكنهم أبلوا ُب اغبرب بالء حسناً.
لقد كاف يعلم قواد ىذه اؼبعركة وجنودىا األبطاؿ أف كالً منهم ُم ْق ِد ٌـ
على اؼبوت .بل كاف يرى اؼبوت أمامو مقبالً عليو ،ولكنهم خاضوا اؼبعارؾ
وقتلوا ،ألف اإلسالـ يأمر اؼبسلم أف يقاتل ُب سبيلو حٌب يَقتُل ويُقتَل ،وأف ىذا
القتاؿ ىو التجارة الراحبة ألنو اعبهاد ُب سبيل اهلل     ،
          

 
         
            

    ولذلك قاتل ىؤالء رغم ربققهم من اؼبوت ،وألف اؼبسلم
إمبا يقاتل إذا كاف ال بد من القتاؿ ،بغض النظر عما إذا كاف اؼبوت ؿبققاً أو
غّب ؿبقق ،وأف األمور ال تقاس ُب القتاؿ واعبهاد بعدد العدو وعدتو ،وال
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بكثرتو وقلتو ،وإمبا تقاس بالنتائج الٍب ربصل منها بغض النظر عما تتطلبو من
تضحيات ،وما يرجى فيها من قباح .فحرب اؼبسلمْب للروـ ُب مؤتة كانت
تفرض على اؼبسلمْب القتاؿ ،وكانت تفرض على قواد اعبيش أف ىبوضوا
اؼبعركة الٍب جاءوا من أجلها ،ولو كاف اؼبوت األضبر جاشباً أمامهم ،فما ينبغي
للمسلم أف ىباؼ اؼبوت ،وما ينبغي للمسلم أف وبسب اغبساب لشيء ُب
سبيل اهلل .وكاف الرسوؿ  يعلم أف إرساؿ ىذا اعبيش لدولة الروـ يهاصبها
بو على حدودىا ـباطرة أيبا ـباطرة ،ولكنها ـباطرة ال بد منها إلرىاب الروـ
حْب يروف قتاؿ اؼبؤمنْب واستماتتهم ،مهما يكن عددىم قليالً .وكانت ـباطرة
ال بد منها لّبسم للمسلمْب طريق اعبهاد لنشر اإلسالـ وتطبيقو فيما يليهم
من البالد ،وكانت ـباطرة ناجحة ألهنا كانت طليعة لغزوة تبوؾ وضربة للروـ
أرىبتهم أف يواجهوا اؼبسلمْب بعدىا ،حٌب كاف فتح الشاـ.
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فتح يكـت
وؼبا رجع اؼبسلموف من مؤتة وقد قتل منهم خلق كثّب ،خيل لقريش أف
اؼبسلمْب قد قضي عليهم ،فحرضوا بِب بكر على خزاعة وأمدوىم بالسالح،
فأغار بنو بكر على خزاعة وقتلوا منهم ،ففرت خزاعة إٔب مكة ،وسارع عمرو
بن سآب اػبزاعي إٔب اؼبدينة ،وجعل يقص على الرسوؿ  ما حدث ؽبم
ويستنصره ،فقاؿ لو رسوؿ اهلل « :نصرت يا عمرو بن سالم» .ورأى
الرسوؿ  أف ما قامت بو قريش من نقض العهد ال مقابل لو إال فتح مكة،
أما قريش فقد خافوا من نقض العهد ،فأوفدوا أبا سفياف إٔب اؼبدينة ليثبت
العقد ويزيد ُب اؼبدة ،فذىب أبو سفياف ،وٓب يشأ أف يلقى الرسوؿ  بل
جعل وجهتو بيت ابنتو أـ حبيبة زوج النيب  ،فدخل عليها وأراد أف هبلس
على فراش النيب  ،فطوتو ،فلما سأؽبا أبوىا أطوتو رغبة بأبيها عن الفراش أـ
رغبة بالفراش عن أبيها ؟ كاف جواهبا :بل ىو فراش رسوؿ اهلل  وأنت رجل
مشرؾ قبس وٓب أحب أف ذبلس عليو ،قاؿ أبو سفياف :واهلل لقد أصابك يا
بنية بعدي شر ،وخرج مغضباً ٍب كلم ؿبمداً ُ ب العهد وإطالة مدتو فلم يرد
عليو شيناً ،فكلم أبا بكر ليكلم لو النيب  فأىب .فكلم عمر بن اػبطاب
فأغلظ لو ُب الرد وقاؿ :أأنا أشفع لكم إٔب رسػوؿ اهلل  ؟ فواهلل لو ٓب أجد
الذر عباىدتكم بو .ودخػل أبو سفياف على علي بن أيب طالب وعنده
إال ّ
فاطمة ،فعرض عليو ما جاء فيو ،واستشفعو إٔب الرسوؿ  ،فأنبأه علي ُب
رفق أنو ال يستطيع أحد أف يرد ؿبمداً  عن أمر إذا ىو اعتزمو ،واستشفع
بعد صغّباً ،فقالت:
أبو سفياف فاطمة أف هبّب ابنها اغبسن بْب الناس وكاف ُ
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بِب ذاؾ أف هبّب بْب الناس ،وما هبّب أحد على رسوؿ اهلل .
واهلل ما بلغ ّ
واشتدت األمور على أيب سفياف فرجع إٔب مكة وقص على قومو ما لقيو ُب
اؼبدينة .أما الرسوؿ  فقد أسرع وأمر الناس بالتجهز وسار هبم إٔب مكة.
وكاف يرجو أف يبغت القوـ ُب غرة منهم فال هبدوا لو دفعاً فيسلموا من غّب أف
تراؽ الدماء ،وربرؾ جيش اؼبسلمْب من اؼبدينة إٔب مكة ،وبلغ اعبيش مر
ا لظهراف على أربعة فراسخ من مكة ،وقد كملت عدتو عشرة آالؼ ٓب يصل
إٔب قريش من أمرىم خ  ،وكانت قريش تتحسب لغزو ؿبمد  ؽبم وتتجادؿ
فيما تصنع للقاء ؿبمدٍ .ب إف أبا سفياف خرج يستطلع مبلغ اػبطر الذي ربس
بو ،فلقيو العباس  -وكاف قد أسلم  -وقد ركب بغلة النيب  وذىب إٔب
مكة ليخ قريشاً بأف يستأمنوا الرسوؿ  ؛ ألنو ال قبل ؽبم بو ،فلما لقي
اصباح قريش ،واهلل لنن
العباس أبا سفياف قاؿ لو :ىذا رسوؿ اهلل ُب الناس ،و َ
دخل رسوؿ اهلل  مكة َعنوة قبل أف يأتوه فيستأمنوه إنو ؽبالؾ قريش إٔب
آخر الدىر .فقاؿ أبو سفياف :فما اغبيلة ،فداؾ أيب وأمي ؟ فأركبو العباس ُب
َع ُجز البغلة وسار بو ،فلما مر بنار عمر بن اػبطاب رأى عمر بغلة النيب 
وعرؼ أبا سفياف وأدرؾ أف العباس يريد أف هبّبه ،فأسرع إٔب خيمة النيب 
وطلب إليو أف يضرب عنقو ،قاؿ العباس :يا رسوؿ اهلل إ٘ب قد أجرتو،
وحصلت مناقشة عنيفة بْب العباس وعمر .فقاؿ النيب « :إذىب بو يا
أصبحت فأتني بو» .فلما كاف الصباح جيء بأيب
عباس إلى َرحلك فإذا
َ
سفياف فأسلم ،وتوجو العباس إٔب النيب  وقاؿ لو :يا رسوؿ اهلل ،إف أبا
سفياف رجل وبب الفخر فاجعل لو شيناً .قاؿ رسوؿ اهلل « :نعم من
دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابو فهو آمن ومن دخل المسجد
فهو آمن» .وأمر الرسوؿ  أف وببس أبو سفياف دبضيق الوادي عند مدخل
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اعببل إٔب مكة حٌب سبر بو جنود اؼبسلمْب فّباىا فيحدث قومو عن بينة ،ولكي
ال يكوف ُب إسراعو إليهم خيفة مقاومة أيّاً كاف نوعها ،وازبذ الرسوؿ 
لدخوؿ مكة كل ما لديو من أىبة وحذر ،وبعد أف مرت القبائل بأيب سفياف
انطلق إٔب قومو يصيح فيهم بأعلى صوتو :يا معشر قريش ىذا ؿبمد جاءكم
فيما ال قِبَل لكم بو ،فمن دخل دار أيب سفياف فهو آمن ،ومن أغلق عليو بابو
فهو آمن ،ومن دخل اؼبسجد فهو آمن .فتوقفت قريش عن اؼبقاومة ،وسار
الرسوؿ  ودخل مكة وظل متخذاً حذره ،وأمر أف يفرؽ اعبيش أربع فرؽ،
وأمرىا صبيعاً أف ال تقاتل ،وأال تسفك دماً ،إال إذا أكرىت على ذلك إكراىاً
واضطرت اضطراراً ،ودخلت اعبيوش مكة فلم يلق منها مقاومة إال جيش
خالد بن الوليد ،فقد القى بعض اؼبقاومة وتغلب عليها ،ونزؿ النيب  بأعلى
مكة فأقاـ قليالً ٍب سار حٌب بلغ الكعبة فطاؼ بالبيت سبعاًٍ ،ب دعا عثماف
بن طلحة ففتح الكعبة فوقف على باهبا فتكاثر الناس فخطبهم قائالً« :ال إلو

إال اهلل وحده ال ريك لو صدق وعده ونصر عبده وىزم األحزاب وحده.
دم أو ٍ
أال كل مأررةٍ أو ٍ
قدمي ىاتين إال َس َدانة البيت
مال يُ ّدعى فهو تحت
ّ
ّ
ِ
الحاج أَالَ وقتيل الخطأ بو العمد بالسوط والعصا ففيو الدية ُمغلّظة:
وسقاية
ّ
مئة من اإلبل أربعون منها في بطونها أوالدىا .يا معشر قريش إن اهلل قد أذىب
عنكم نخوة الجاىلية وتعظّـمهـا باآلبـا النـاس من آدم وآدم من تراب»ٍ .ب

تال ىذه اآلية :

       

            

ٍ  ب سأؽبم« :يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم» ،قالوا :خّباً أخ
كرٙب وابن أخ كرٙب .قاؿ« :إذىبوا فأنتم الطلقا » .وهبذه الكلمة صدر العفو
عن قريش وعن أىل مكة .ودخل الرسوؿ  الكعبة فرأى جدراهنا صورت
ٜٔٓ

عليها اؼبالئكة والنبيوف ،فأمر بتلك الصور فطمست ،ورأى هبا سبثاؿ ضبامة من
عيداف فكسرىا بيده وألقاىا على األرض ٍب جعل يشّب إٔب األصناـ صبيعاً
بقضيب ُب يده وىو يقوؿ         :
   وُكػبَّت األصناـ ،وطُ ّهر البيت اغبراـ منها ،وأقاـ دبكة طبسة
عشر يوماً ينظم خالؽبا شؤوف مكة ،ويفقو أىلها ُب الدين ،وًب فتح مكة
وقضي بفتحها على أساس اؼبقاومة للدعوة اإلسالمية ،فتم بذلك النصر اؼببْب،
وٓب تبق من اؼبقاومة الداخلية إال جيوب ُب حنْب والطائف يسهل إهناؤىا.
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غـسوة حٍُُ
ؼبا علمت ىوازف دبا ًب للمسلمْب من فتح مكة خشيت أف يغزوىا
اؼبسلموف وأف يقتحموا عليها ديارىا ،ففكرت ُب أف تصد اؼبسلمْب وهتيأت
صري ىوازف وثقيف ،وسار هبا حٌب نزلت
لذلك .فجمع مالك بن عوؼ النّ ْ
وادي أوطاس ،فبلغ اؼبسلمْب ىذا النبأ بعد طبسة عشر يوماً من فتحهم مكة
واستعدوا للقاء ىوازف وثقيف .غّب أف مالكاً ٓب يقم ُب وادي أوطاس بل أمر
الناس أف ينحازوا إٔب قمم حنْب ،وعند مضيق الوادي ،ورتبهم ىناؾ ترتيباً
ؿبكماً وأعطى أوامره بأنو إذا نزؿ اؼبسلموف الوادي فليشدوا عليهم شدة رجل
واحد ،حٌب تتضعضع صفوفهم فيختلط حابلهم بنابلهم ويضرب بعضهم
بعضاً ويهزموف شر ىزيبة .وأحكم ىذه اػبطة وانتظر ؾبيء اؼبسلمْب .وما ىي
إال أياـ حٌب قدـ جيش اؼبسلمْب .فقد سار رسوؿ اهلل ُ ب عشرة اآلالؼ
الذين غزوا مكة وانضم إليهم ألفاف فبن أسلم من قريش ُب مكة ،وسار ىذا
اعبيش اعبرار والعدد الوفّب من الناس للحرب ،وبلغوا حنيناً مساء ،وأقاموا هبا
حٌب قبيل الفجر .وُب ىذا الوقت اؼبتأخر من الليل ربرؾ اعبيش وركب الرسوؿ
 بغلتو البيضاء ُب مؤخرة اعبيش ،وساروا منحدرين إٔب الوادي ،وما شعروا
إال والقبائل اؼبعادية قد ىاصبتهم .ذلك أف مالك بن عوؼ أمر رجالو دبهاصبة
أصلوىم وابالً من النباؿ ،وما شعر
اؼبسلمْب ،فشدوا شدة رجل واحد و ْ
اؼبسلموف ُب عماية الفجر إال والسهاـ تتساقط عليهم من كل صوب ،فدىشوا
من ىذه اؼبفاجأة ،وربّبوا فاختلط أمرىم واضطربوا ،وعادوا منهزمْب ال يلووف
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على شيء ،وقد استؤب عليهم الفزع وملك قلوهبم الرعب ،وأخذ منهم اػبوؼ
من عدوىم كل مأخذ .وكانوا يبروف على الرسوؿ  وىو ُب مؤخرة اعبيش
دوف أف يقفوا أو يَبيثوا ،وظلوا منهزمْب يَباجعوف وٓب يبق إالّ رسوؿ اهلل 
ومعو العباس وأما باقي اعبيش فقد اهنزـ ال يلوي على شيء ،فوقف رسوؿ اهلل
 وقد أحاط بو صباعة قليلة جداً من األنصار واؼبهاجرين وأىل بيتو ،وجعل
ينادي الناس وىم منهزموف قائالً ؽبم« :أين أيها الناس ؟» ،ولكن الناس ٓب
يكونوا يسمعوف ىذا النداء ،وٓب يكونوا يلتفتوف إليو ؼبا أصاهبم من ىوؿ الفزع
وخوؼ اؼبوت ،إذ كانت صبوع ىوازف وثقيف تطاردىم مطاردة شديدة،
وتطعنهم كلما أدركتهم وترميهم بالنباؿ ،وىم يولوف األدبار ،ولذلك ٓب يسمعوا
نداء الرسوؿ  ،وٓب يستجيبوا لو ،فوقف الرسوؿ ُ ب ىذه اللحظة
الفاصلة أعظم موقف وأروعو ،فقد كانت غبظة رىيبة وساعة من أحرج
الساعات ،فقد كاف اعبيش يفر كلو ،أصحابو ومن أسلموا حديثاً ،ال فرؽ
بينهم ،يدعوىم لّبجعوا فال يسمعوف لو قوالً .ويتحدث الذين أسلموا حديثاً
أحاديث الشماتة هبزيبتو ،حٌب يقوؿ كلدة بن حنبل( :أال بطل السحر اليوـ).
ويقوؿ شيبة بن عثماف بن أيب طلحة( :اليوـ أدرؾ ثأري من ؿبمد ،اليوـ أقتل
ؿبمداً) .ويقوؿ أبو سفياف( :ال تنتهي ىزيبتهم دوف البحر) .وىؤالء ومثلهم
فبن كانوا يقولوف ىذا القوؿ كانوا ُب جيش اؼبسلمْب فبن أسلموا ُب مكة
وجاءوا وباربوف مع رسوؿ اهلل  ،ولكن اؽبزيبة أظهرت مكنوف نفوسهم.
ومقابل ىؤالء الذين ظهرت نياهتم كاف اؼبخلصوف من الصحابة يفروف ،ولذلك
ٓب يكن ىنالك أي أمل ُب كسب اؼبعركة .ومن أجل ذلك كاف موقف الرسوؿ
 حرجاً ،وكانت تلك الساعة من أحرج الساعات وأشدىا .وُب ىذه
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اللحظة اغبرجة قرر الرسوؿ  البقاء ُب ميداف اؼبعركة ،وتقدـ إٔب اؼبيداف
واندفع ببغلتو البيضاء كبو العدو وكاف معو عمو العباس بن عبد اؼبطلب ،وأبو
سفياف بن اغبارث بن عبد اؼبطلب ،فأما أبو سفياف بن اغبارث فقد أمسك
ِخبطاـ بغلتو وحاؿ دوف تقدمها ،وأما عمو العباس فقد نادى بصوتو اعبهوري
دبا أظبع الناس من كل فج .يدعوىم للرجوع فقاؿ( :يا معشر األنصار يا
الس ُمَرة) .وكرر العباس النداء ،حٌب ذباوبت ُب كل جنبات
معشر أصحاب ّ
الوادي أصداؤه ،وحٌب ظبعو اؼبسلموف اؼبنهزموف فتذكروا رسوؿ اهلل  وتذكروا
جهادىم ،وسبق إٔب تصورىم ما يَبتب على ىزيبتهم من تغلب اؼبشركْب
وانتصار الشرؾ ،وأدركوا ما ُب ىذه اؽبزيبة من قضاء على الدين وعلى اؼبسلمْب
فتصاوبوا من كل صوب يلبوف نداء العباس ،ورجعوا إٔب اؼبعركة ىبوضوف
غمارىا ويصطلوف بنارىا ُب بسالة نادرة وشجاعة فائقة .وأخذوا هبتمعوف
حوؿ رسوؿ اهلل  ،وأخذ عددىم يزداد ،ودخلوا ُب اؼبعركة وتناجزوا مع
العدو ،وضبي وطيس القتاؿ ،والرسوؿ  يزداد طمأنينة وقد أخذ حفنة من
اغبصى وألقى هبا ُب وجو العدو قائالً « :اىت الوجوه» .واندفع اؼبسلموف
إٔب اؼبعركة مستهينْب باؼبوت ُب سبيل اهلل ،واشتد القتاؿ وأيقنت ىوازف وثقيف
أهنما معرضتاف للفناء ففروا منهزمْب ال يلووف على شيء تاركْب وراءىم أمواؽبم
ونساءىم غنيمة للمسلمْب .والحقهم اؼبسلموف وأسروا منهم عدداً كبّباً كما
قتلوا عدداً ضخماً ،وطاردوىم حٌب بلغوا وادي أوطاس ،وىناؾ أوقعوا هبم قتالً
وىزموىم شر ىزيبة ،وفر قائدىم مالك بن عوؼ إٔب الطائف واحتمى هبا.
وهبذا نصر اهلل اؼبؤمنْب نصراً مؤزراً ،ونزؿ ُب ذلك قولو تعأب  :
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 . وقد غنم اؼبسلموف غنائم كثّبة ،وقد أحصوىا يومن ٍذ فكانت
اثنْب وعشرين ألفاً من اإلبل ،وأربعْب ألفاً من الشاء ،وأربعة آالؼ أوقية من
الفضة ،وقتل من اؼبشركْب خلق كثّب ،كما ُسيب من ذراري ىوازف ونسائها ستة
ِ
وبص
آالؼ نقلوا ؿبروسْب إٔب وادي اعب ْعرانة ،وأما قتلى اؼبسلمْب فلم َ
عددىم .إال أهنم كانوا كثّبين ،فقد ذكرت كتب السّبة أف قبيلتْب من
اؼبسلمْب فنيتا ،وأف النيب  صلّى عليهم .وقد ترؾ الرسوؿ  ىذه الغنائم
وىؤالء السيب ُب اعبعرانة وحاصر الطائف حيث احتمى مالك بن عوؼ بعد
ىزيبتو ،وطبق اغبصار عليها ،لكن الطائف كانت لثقيف وكانت مدينة ؿبصنة،
وكاف أىلها ذوي دراية حبرب اغبصار ،وذوي ثروة طائلة ،وكانت ثقيف على
دراية برمي النباؿ ،فرمت اؼبسلمْب بالنباؿ ،وقتلت منهم صباعة ،وٓب يكن من
اليسّب على اؼبسلمْب أف يقتحموا ىذه اغبصوف ،ولذلك عسكروا بعيدين عن
حصوف العدو ،وأقاـ اؼبسلموف ينتظروف ما اهلل صانع هبم وبعدوىم ،وقد
استعاف النيب  ببِب دوس لرماية الطائف باؼبنجنيق ،فجاءوه بعد أربعة أياـ
من حصاره ومعهم أدواهتم ،وىاجم اؼبسلموف مدينة الطائف ورموىا باؼبنجنيق
وبعثوا إليها بالدبابات دخل ربتها نفر منهمٍ ،ب زحفوا إٔب جدار الطائف
ليحرقوه ،غّب أهنم ما شعروا إال وقطع من اغبديد احملمى بالنار تنػزؿ عليهم
ربرؽ دباباهتم ،ففروا .ذلك أف ثقيفاً قد أضبوا قطعاً من اغبديد حٌب إذا
انصهرت ألقوىا على الدبابات فحرقتها ،فبا اضطر اؼبسلمْب أف يفروا فرمتهم
ٗٔٔ

ثقيف بالنبل وقتلت صباعة منهم ،وبذلك أخفق اؼبسلموف ُب دخوؿ الطائف،
فبدأوا يقطعوف الكروـ ووبرقوهنا حٌب تسلم ثقيف ،ولكنها ٓب تسلم .وكانت
األشهر اغبرـ قد بدأت إذ قد ىل ذو القعدة ،فرجع الرسوؿ  عن الطائف
إٔب مكة ،ونزلوا اعبعرانة حيث تركوا غنائمهم وسبيهم .فجاءه مالك بن عوؼ
بناء على وعد الرسوؿ  إياه ،أنو إف أتاه مسلماً رد عليو مالو وأىلو وأعطاه
مائة من اإلبل ،جاء مالك فأعلن إسالمو وأخذ ما وعده الرسوؿ  بو.
فخاؼ الناس أف تنقص قسمتهم من الغنائم إف ظل الرسوؿ  يعطي من
يأتيو من ىوازف فطلبوا أف تقسم الغنائم بينهم واغبوا أف يأخذ كل فيأه،
وهتامسوا فيما بينهم ُب أمر الغنائم حٌب بلغ نبسهم رسوؿ اهلل  ،فوقف إٔب
جنب بعّب فأخذ وبرة من سنامو فجعلها بْب إصبعيوٍ ،ب رفعها وقاؿ« :أيها
الناس واهلل ما لي من فيئكم وال ىذه الوبرة إال الخمس والخمس مردود عليكم

فأدوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أىلو عاراً وناراً و ناراً يوم
القيامة» .وأمر أف يرد كل واحد ما أخذه فبا غنم حٌب تقسم الغنائم بالعدؿ،

مس لنفسو ووزع الباقي على أصحابو ،وأعطى من
ٍب طبّس الغنيمة وفَ َ
ص َل اػب َ
طبسو الذين كانوا إٔب أياـ أش ّد الناس عداوة لو نصيباً على نصيبهم ،فأعطى
كل واحد من أيب سفياف ،وابنو معاوية ،واغبارث بن اغبارث ،واغبارث بن
ىشاـ وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزاـ والعالء بن
جارية الثقفي وعيينة بن حصن واألقرع بن حابس ومالك بن عوؼ النصري
وصفواف بن أمية ،مائة من اإلبل زيادة على نصيبهم ،تألفاً لقلوهبم .وأعطى
من كاف دوف ىؤالء شأناً طبسْب من اإلبل زيادة على نصيبهم ،وقضى ؽبؤالء
اؼبؤلفة قلوهبم صبيع حاجاهتم .وكاف عليو الصالة والسالـ ُب توزيع اؼباؿ يومن ٍذ
٘ٔٔ

ُب غاية السماحة والكرـ ،وُب منتهى اغبنكة والسياسة .ولكن بعض اؼبسلمْب
ٓب يدركوا حكمتو عليو الصالة والسالـ من ىذا الكرـ وىذا التوزيع للغنائم،
فقد جعل عملو ىذا األنصار يتحدث بعضهم إٔب بعض فيما صنع رسوؿ اهلل
 ويقوؿ بعضهم لبعض "لقي واهلل رسوؿ اهلل قومو" وأثر ذلك ُب نفوسهم،
فما كاف من سعد بن عبادة إال أف بلّغ النيب  ىذا القوؿ ،فقاؿ لو الرسوؿ
« :فأين أنت من ذلك يا سعد» .فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ما أنا إال من قومي.
وأيد قومو فيما يقولوف :فقاؿ لو النيب « :فاجمع لي قومك في ىذه
الحظيرة» ،فجمعهم سعد ،فقاؿ ؽبم الرسوؿ « :يا معشر األنصار ما قالة
ِ
علي في أنفسكم ألم آتكم ُالّالً فهداكم
بلغتني عنكم وج َدةٌ وجدتموىا ّ
اهلل وعالة فأغناكم اهلل وأعدا فألف اهلل بين قلوبكم» ،فقالوا لو :بلى .اهلل

ورسولو أمن وأفضل .فقاؿ الرسوؿ « :أال تجيبوني يا معشر األنصار»،
قالوا :دباذا قبيبك يا رسوؿ اهلل .هلل ولرسولو اؼبن والفضل .فقاؿ « :أما واهلل
لو ئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم :أتيتنا مكذباً فصدقناك ومخذوالً
فنصرناك وطريداً فآويناك وعائالً فآسيناك .أوجدتم يا معشر األنصار في
أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسالمكم
أال تر ون يا معشر األنصار أن يذىب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول

اهلل إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لوال الهجرة لكنت امرأً من
األنصار .ولو سلك الناس عباً وسلكت األنصار عباً لسلكت عب
األنصار اللهم ارحم األنصار وأبنا األنصار وأبنا أبنا األنصار» .وما أف

انتهى من كالمو حٌب بكى األنصار بكاءً شديداً حٌب أخضلوا غباىم ،وقالوا:
رضينا برسوؿ اهلل قسماً وحظاًٍ ،ب عادوا إٔب رحاؽبم .وبعد ذلك خرج الرسوؿ
ٔٔٙ

 من اعبعرانة إٔب مكة ؿبرماً بالعمرة ىو واعبيش ،وبعد أف قضى عمرتو
جعل على مكة عتاب بن أسيد والياً ،وجعل معاذ بن جبل فيها يثقف الناس
ويفقههم باإلسالـ ،وعاد ىو واألنصار واؼبهاجروف إٔب اؼبدينة.

ٔٔٚ

غـسوة تبــىك
اتصل برسوؿ اهلل  نبأ من بالد الروـ بأهنا هتيئ جيشاً لغزو بالد
العرب الشمالية غزواً ينسي الناس انسحاب اؼبسلمْب اؼباىر ُب مؤتة ،اتصل
ىذا النبأ ؾبسماً أيبا ذبسيم ،فقرر أف يواجو ىذه القوة بنفسو ،وىيأ خطة
للقضاء عليها قضاءً يبحو ُب نفوس سادهتا كل أمل ُب غزو اؼبسلمْب ،أو
التعرض ؽبم ،وكاف الوقت أواخر الصيف وأوائل اػبريف ،والقيظ قد اشتدت
حرارتو ،والشيقة من اؼبدينة إٔب بالد الشاـ طويلة شاقة ،ربتاج إٔب الػ َجلَد وإٔب
اؼبؤونة ،وإٔب اؼباء .وإذَ ْف ال بد من مطالعة الناس هبذا األمر وعدـ كتمانو
عنهم ،وال بد أف يعلمهم بصراحة أنو يعتزـ السّب إٔب الروـ لقتاؽبم ،وىذا
ىبالف خطتو  الٍب كاف يرظبها ُب سابق غزواتو ،فإنو كاف ىبفي خطتو،
وىبفي اعبهة الٍب يسّب إليها ،وكاف يتوجو ُب كثّب من األحياف جبيشو إٔب غّب
الناحية الٍب يقصد إليها تضليالً للعدو ،حٌب ال يفشو خ مسّبتو .أما ىذه
اؼبرة فإنو أعلن من أوؿ يوـ أنو يريد أف يذىب لقتاؿ الروـ ُب حدود بالدىم،
لذلك أرسل ُب القبائل صبيعاً يدعوىا للتهيؤ ،كيما يعد أك جيش يبكن
إعداده ،وأرسل إٔب أغنياء اؼبسلمْب يأمرىم باإلنفاؽ فبا آتاىم اهلل من فضلو،
لتجهيز جيش كثّب العدد والعدة ،وأخذ وبرض اؼبسلمْب على االنضماـ ؽبذا
اعبيش .فاستقبل اؼبسلموف ىذه الدعوة استقباالً متبايناً؛ أما الذين أقبلوا على
ىدى ونوراً فقد أقبلوا يلبوف دعوة رسوؿ اهلل  خفافاً
اإلسالـ بقلوب فبتلنة ً
مسرعْب ،ومنهم الفقّب الذي ال هبد الدابة وبمل نفسو عليها ،ومنهم الغِب
يضع مالو بْب يديو يقدمو ُب سبيل اهلل عن رضا واطمنناف ،ويقدـ نفسو
ٔٔٛ

بشوؽ طامعاً ُب االستشهاد ُب سبيل اهلل ،وأما الذين دخلوا ُب دين اهلل رغباً
ورىباً ،رغباً ُب مغاٖب اغبرب ورىباً من قوة اؼبسلمْب ،فقد تثاقلوا وبدأوا
يلتمسوف األعذار وجعلوا يتهامسوف فيما بينهم ،ويهزأوف بدعوة الرسوؿ 
إياىم ؽبذا الغزو النائيُ ،ب ذلك اعبو احملرؽ .ىؤالء ىم اؼبنافقوف .وقد كاف
يقوؿ بعضهم لبعض :ال تنفروا ُب اغبر ،فنػزؿ قولو تعأب    :
              

       وقد قاؿ الرسوؿ  للجد بن
قيس أحد بِب سلمة« :يا جد ىل لك العام في جالد بني األصفر» ،فقاؿ :يا
تفتِب ،فواهلل لقد عرؼ قومي أنو ما من رجل بأشد
رسوؿ اهلل أو تأذف ٕب وال ّ
عجباً بالنساء مِب ،وإ٘ب أخشى إف رأيت نساء بِب األصفر أال أص  ،فأعرض
عنو رسوؿ اهلل  .وفيو نزلت ىذه اآلية       :
           
وٓب يقف اؼبنافقوف عند حد تباطنهم عن اػبروج للقتاؿ بل صاروا وبرضوف
الناس على التخلف عن القتاؿ ،فرأى الرسوؿ  أف يأخذىم بالشدة ،وأف
يضرب على أيديهم بكل قسوة ،فقد بلغو أف ناساً منهم هبتمعوف ُب بيت
سويلم اليهودي يثبطوف الناس ،ويلقوف ُب نفوسهم التخاذؿ والتخلف عن
القتاؿ ،فبعث إليهم طلحة بن عبيد اهلل ُب نفر من أصحابو ،فحرؽ عليهم
بيت سويلم ،ففر أحدىم من ظهر البيت فانكسرت رجلو ،واقتحم الباقوف
النار وفروا .فكاف ذلك درساً لغّبىم ٓب هبرؤ أحد بعدىا على مثل فعلهم .وقد
كاف للحزـ والشدة اللذين سلكهما الرسوؿ  أثر ُب ذبهيز اعبيش ،حٌب
اجتمع جيش عظيم بلغت ِعدتو ثالثْب ألفاً من اؼبسلمْب ،وقد ظبي ىذا
اعبيش جيش العسرة ،ألنو كلف ُب شدة القيظ ؼبالقاة عدو كبّب ،وػبوض
ٜٔٔ

معركة بعيدة عن اؼبدينة ،والنفقات الكبّبة الٍب كاف يتطلبها ذبهيز مثل ىذا
اعبيش .وقد اجتمع ىذا اعبيش وقاـ أبو بكر يؤـ الناس بالصالة ُب انتظار
عود الرسوؿ  من تدبّب شؤوف اؼبدينة أثناء غيبتو ،وقد استخلف الرسوؿ
 على اؼبدينة ؿبمد بن مسلمة ،وخلف علي بن أيب طالب على أىلو وأمره
باإلقامة فيهم ،وأصدر ما رأى أف يصدر من األوامر ،ودبر ما ينبغي تدبّبه من
األمورٍ .ب عاد إٔب اعبيش يتؤب قيادتو ،وأمر فتحرؾ اعبيش وثار النقع
وصهلت اػبيل واستعرض اعبيش أماـ أىل اؼبدينة وارتقت النساء سقف
البيوت يشهدف ىذا اعبحفل اعبرار يتوجو ـبَبقاً الصحراء صوب الشاـ،
مستهيناً ُب سبيل اهلل باغبر والظمأ واؼبسغبة .فحرؾ منظر اعبيش وىو يتحرؾ
صوب بالد العدو يتقدمهم عشرة آالؼ فارس حرؾ منظره هبذه القوة اؽبائلة
بعض نفوس كانت تقاعست عن االنضماـ إٔب اعبيش ،فالتحقت باعبيش
وانضمت إليو ،وسار اعبيش قاصداً تبوؾ ،وكانت جيوش الروـ معسكرة فيها
تستعد لغزو اؼبسلمْب ،فلما بلغها أمر جيش اؼبسلمْب وقوتو ،وكثرة عدده،
وتذكرت حرب اؼبسلمْب ُب مؤتة ،وما كانوا عليو من استبساؿ ،وٓب يكن
جيشهم ُب ىذا العدد الضخم وىذه العدة اؽبائلة ،وزادىم خوفاً أف الرسوؿ
 كاف على رأس اعبيش ،فخافوا من ذلك كثّباً فآثروا االنسحاب جبيوشهم
إٔب داخل بالد الشاـ ليحتموا حبصوهنم ،وتركوا تبوؾ كما تركوا صبيع حدود
الشاـ من جهة الصحراء ،وأمعنوا ُب انسحاهبم إٔب داخل البالد .فلما عرؼ
الرسوؿ  أمر انسحاب الروـ ومبي إليو ما أصاهبم من خوؼ سار حٌب
وصل تبوؾ ،واحتلها وعسكر فيها ،وٓب ير ؿبالً لتتبع الروـ داخل بالد الشاـ
ُب ذلك الوقت .فأقاـ ُب تبوؾ مدة تقرب من شهر يناجز من شاء أف ينازلو
أو يقاومو من أىل تلك اؼبنطقة ،ووجو رسالة إٔب أمراء القبائل والبلداف التابعْب
ٕٓٔ

للروـ ،فأرسل رسالة إٔب وبنة بن رؤبة صاحب أيلة ،وإٔب أىل جرباء ،وأىل
أذرح أف يذعنوا أو يغزوىم ،فقبلوا اػبضوع ،وقدموا الطاعة ،وصاغبوا الرسوؿ
 ،وأعطوه اعبزيةٍ .ب عاد إٔب اؼبدينة فوجد اؼبنافقْب قد استغلوا غياب
الرسوؿ  عن اؼبدينة ،وأخذوا ينفثوف ظبومهم ،ويركزوف قوهتم ليغدروا
باؼبسلمْب ،وكاف قد بُب صباعة منهم مسجداً بذي أواف بينو وبْب اؼبدينة كبو
ساعة ،وإٔب ىذا اؼبسجد كاف يأوي اؼبنافقوف ووباولوف أف وبرفوا كالـ اهلل عن
مواضعو وأف يفرقوا بذلك بْب اؼبؤمنْب ِضراراً وكفراً ،وكانت ىذه اعبماعة الٍب
بنت اؼبسجد قد طلبت من الرسوؿ  قبل غزوة تبوؾ أف يصلي ُب اؼبسجد
فاستمهلهم حٌب يعود ،فلما عاد وعرؼ أعماؿ اؼبنافقْب ،وأوحي إليو أمر
اؼبسجد وحقيقة ما قصد إليو من إقامتو ،أمر بػإحراؽ اؼبسجد .واشتد على
اؼبنافقػْب .فضػرب بذلك مثػالً ارتعدت لو فرائصهم ،فخافوا وانزووا وٓب تقم ؽبم
بعدىا قائمة.
وبغزوة تبوؾ سبت كلمة ربك ُب شبو جزيرة العرب كلها ،وأمن الرسػوؿ
 كل عادية عليها ،وأقبػلت وفػود العرب على الرسوؿ  تقدـ الطاعة
وتعلن هلل اإلسالـ.

ٕٔٔ

سُطرة انذونت اإلساليُت عهً جسَرة انعرة
بغزوة تبوؾ ركز النيب  الناحية اػبارجية بتأمْب حدود الدولة من
جهة ،وبػإلقاء الرعب ُب قلوب أعدائو من جهة أخرى ،ووضع اػبطة
للمسلمْب من بعده ليحملوا دعوة اإلسالـ للعآب خارج جزيرة العرب .وما أف
انتهى من غزوة تبوؾ حٌب كاف جنوب اعبزيرة من اليمن وحضرموت وعُماف قد
أقبل على إعالف إسالمو ودخل ُب طاعة الدولة اإلسالمية .وما أف جاءت
السنة التاسعة حٌب كانت الوفود اؼبتتابعة تعلن إسالمها وإسالـ قومها ،وبذلك
سبت سيطرة الدولة اإلسالمية على صبيع جزيرة العرب ،وًب تأمْب ثغورىا من
جهة الروماف ،وٓب يبق فيها إال اؼبشركوف الذين ال يزالوف على شركهم ،والذين
يستطيعوف أف وبجوا إٔب بيت اهلل اغبراـ ويعبدوا فيو األصناـ بسبب العهد
ص ّد عن البيت أحد جاءه وال ىباؼ أحد
الذي قطعو الرسوؿ  للناس أال يُ َ
ُب الشهر اغبراـ ،وإذا كانت اعبزيرة كلها قدمت الطاعة حملمد  وخضعت
ألحكاـ الدولة اإلسالمية فإنّو بقي فيها من يعبد غّب اهلل من اؼبشركْب ،فهل
يَبكوف على حاؽبم ،وىل يَبؾ بيت اهلل اغبراـ هبتمع فيو الناس ىذا االجتماع
اؼبتناقض الذي يضم الثائرين على الوثنية والشرؾ من اؼبسلمْب ،واؼبقيمْب على
الوثنية والشرؾ من اؼبشركْب .وىل يستطيع أحد أف يفهم اجتماع عبادتْب
متناقضتْب حوؿ بيت اهلل ،إحدانبا ربطم فيها األصناـ واألخرى تعبد فيها
األصناـ الٍب حطمت ،وإذ ْف ال بد أف يقضى على ىذا الشرؾ ُب صبيع أكباء
اعبزيرة ،وال بد أف وباؿ بْب اؼبشركْب وبْب ىذا البيت .فنػزلت سورة براءة
(التوبة) على النيب  بعد غزوة تبوؾ وبعد ذىاب أيب بكر على رأس اغبج
ٕٕٔ

علي بن أيب طالب كي يلحق بأيب بكر وىبطب
إٔب مكة ،فأوفد النيب ّ 
الناس ويتلو عليهم سورة التوبة ،فذىب علي ،وؼبا اجتمع الناس دبُب وقف
علي وإٔب جانبو أبو ىريرة ،فنادى علػي ُب الناس     
 ...     إٔب أف وصل قولو تعأب  :
         

  فلما أًب تالوة ىذه اآليات وقف ىنيهة ٍب صاح بالناس «أيها
الناس :إنو ال يدخل الجنة كافر وال يحج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت
ُعريان .ومن كان لو عند رسول اهلل  عهد فهو لو إلى مدتو» ،صاح علي

الناس أربعة أشهر بعد ذلك اليوـ ،لّبجع
بالناس هبذه األوامر األربعةٍ ،ب ّ
أجل َ
كل قوـ إٔب مأمنهم وبالدىم .ومن يومنذ ٓب وبج مشرؾ ،وٓب يطف بالبيت
عرياف ،وهبذا ًب أمر ربك ُب جزيرة العرب ،بػإقامة كياف الدولة الناشنة على
أساس العقيدة اإلسالمية .وبنػزوؿ سورة براءة ،وبوضع حد للمشركْب ُب جزيرة
العربً ،ب تكوين الدولة اإلسالمية بالقضاء على كل فكر غّب اإلسالـ ،وكل
كياف غّب كياف الدولة ،وباالستعداد غبمل ىذه الدعوة إٔب العآب.

ٖٕٔ

جهـبز انـذونت اإلسـاليُت
منذ وصل الرسوؿ  اؼبدينة حكم اؼبسلمْب ورعى شؤوهنم وأدار
أمورىم ،وأوجد اجملتمع اإلسالمي ،وعقد معاىدة مع اليهودٍ ،ب مع بِب ضمرة
وبِب مدِبٍ ،ب مع قريش ،ومع أىل أيلة وجرباء وأذرح ،وأعطى الناس عهداً أف
ال يبنع من البيت حاج ،وال ىباؼ أحد ُب الشهر اغبراـ ،وأرسل ضبزة بن عبد
اؼبطلب وعبيدة بن اغبارث وسعد بن أيب وقاص ُب سرايا حملاربة قريش ،وأرسل
زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب وعبد اهلل بن رواحة حملاربة الروـ ،وأرسل
عبد الرضبن بن عوؼ حملاربة دومة اعبندؿ ،وأرسل علي بن أيب طالب ٍب بشّب
بن سعد إٔب فدؾ ،وأرسل أبا سلمة بن عبد األسد إٔب قطنا بنجد ،وأرسل زيد
بن حارثة إٔب بِب سليم ٍب إٔب جذاـ ٍب إٔب بِب فزارة ُب وادي القرى ٍب إٔب
مدين ،وأرسل عمرو بن العاص إٔب ذات السالسل من أرض بِب عذرة،
وأرسل قادة آخرين إٔب مناطق ـبتلفة ،وقاد بنفسو اعبيوش ُب غزوات عديدة
خاض هبا معارؾ طاحنة .وعْب للمقاطعات والة ،وللبلداف عماالً ،فؤب عتاب
بن أسيد على مكة بعد فتحها ،وبعد أف أسلم باذاف بن ساساف واله على
اليمن ،وؤب معاذ بن جبل اػبزرجي على اعبند ،وؤب خالد بن سعيد بن
العاص عامالً على صنعاء ،وزياد بن لبيد بن ثعلبة األنصاري على حضرموت،
وؤب أبا موسى األشعري على زبيد وعدف ،وؤب عمرو بن العاص على عماف،
وؤب اؼبهاجر بن أيب أمية على صنعاء ،وؤب عدي بن حاًب على طيء ،وؤب
العالء بن اغبضرمي على البحرين .وكاف أبو دجانة عامالً للرسوؿ  على
اؼبدينة ،وكاف  حْب يوٕب الوالة يتخّبىم فبن وبسنوف العمل فيما يتولونو،
ٕٗٔ

ويُش ِربوف قلوب من ينػزلوف عليهم اإليباف ،وكاف يسأؽبم عن الطريقة الٍب
سيسّبوف عليها ُب حكمهم ،فقد روي عنو  أنو قاؿ ؼبعاذ بن جبل
اػبزرجي حْب بعثو إٔب اليمن «بم تحكم» ،قاؿ بكتاب اهلل ،قاؿ« :فإن لم
تجد» ،قاؿ بسنة رسوؿ اهلل ،قاؿ« :فإن لم تجد» ،قاؿ أجتهد رأيي .فقاؿ:
«الحمد هلل الذي وفّق رسول رسول اهلل لما يحبّو اهلل ورسولو» .وروي عنو 
أنو ؤب أباف بن سعيد على البحرين وقاؿ لو« :استوص بعبد القيس خيراً
وأكرم سراتهم».
وكاف  يرسل الوالة من أمثل من دخلوا ُب اإلسالـ ،وكاف يأمرىم
بتلقْب الذين أسلموا الدين ،وأخذ الصدقات منهم ،ويسند إٔب الوإب ُب كثّب
من األحياف جباية األمواؿ ،ويأمره أف يبشر الناس باػبّب ،ويعلمهم القرآف،
ويفقههم ُب الدين ،ويوصيو أف يلْب للناس ُب اغبق ويشتد عليهم ُب الظلم،
وأف ينهاىم ،إذا كاف بْب الناس ىيج ،عن الدعاء إٔب القبائل والعشائر ،وليكن
دعواىم إٔب اهلل وحده ال شريك لو ،وأف يأخذ طبس األمواؿ وما كتب على
اؼبسلمْب ُب الصدقات .وأف من أسلم من يهودي أو نصرا٘ب إسالماً خالصاً
من نفسو وداف بدين اإلسالـ فإنو من اؼبؤمنْب ،لو مثل ما ؽبم وعليو مثل ما
عليهم ،ومن كاف على نصرانيتو أو يهوديتو فإنو ال يفًب عنها .وفبا قالو ؼبعاذ
حْب بعثو إٔب اليمن« :إنّك تَـ ْق ُد ُم على قوم من أىل الكتاب فليكن أول ما
تدعوىم إليو عبادة اهلل تعالى فإذا عرفوا اهلل تعالى فأخبرىم أن اهلل تعالى
فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم .فإن ىم أطاعوا لذلك
فخذ منهم َوتَـ َوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنو ليس بينها وبين اهلل
حجاب» .وكاف  يرسل ُب بعض األحياف رجالً ـبصوصاً لألمواؿ ،فقد

ٕ٘ٔ

كاف يبعث كل عاـ عبد اهلل بن رواحة إٔب يهود خي ىبرص عليهم شبرىم.
وقد شكوا إٔب الرسوؿ  شدة خرصو وأرادوا أف يرشوا ابن رواحة فجللوا لو
وذباوز ُب القسم .فقاؿ
وخفف عنا،
حلياً من حلي نسائهم ،فقالوا :ىذا لك
ْ
ْ
إٕب ،وما ذاؾ
عبد اهلل( :يا معشر اليهود إنكم ؼبن أبغض خلق اهلل تعأب ّ
حباملي على أف أحيف عليكم ،وأما ما عرضتم من الرشوة فإهنا السحت وإنا
ال نأكلها) ،فقالوا :هبذا قامت السموات واألرض .وكاف  يكشف عن
حاؿ الوالة والعماؿ ،ويسمع ما ينقل إليو من أخبارىم ،وقد عزؿ العالء بن
اغبضرمي عاملو على البحرين ألف وفد عبد قيس شكاه .وكاف عليو الصالة
والسالـ يستوُب اغبساب على العماؿ ووباسبهم على اؼبستخرج واؼبصروؼ.
وقد استعمل رجالً على الصدقات (الزكاة) فلما رجع حاسبو فقاؿ( :ىذا لكم
وىذا أىدي ٕب) ،فقاؿ النيب « :ما بال الرجل نستعملو على العمل بما

والنا اهلل فيقول ىذا لكم وىذا أىدي إلي أفال قعد في بيت أبيو وأمو فننظر
أيهدى إليو أم ال» ،وقاؿ« :من استعملناه على عمل ورزقناه رزقاً فما أخذ بعد
ذلك فهو غلول» ،وشكا أىل اليمن من تطويل معاذ ُب الصالة فزجره وقاؿ:
«من أم في الناس فليخفف» .وكاف  يوٕب قضاة يقضوف بْب الناس فقد

عْب علي بن أيب طالب قاضياً على اليمن ،وعْب عبد اهلل بن نوفل قاضياً على
اؼبدينة ،وأنفذ معاذ بن جبل وأبا موسى األشعري قاضيْب إٔب اليمن ،وقاؿ
ؽبما« :بم تحكمان» ،فقاال :إف ٓب قبد اغبكم ُب الكتاب وال السنة قسنا
األمر باألمر ،فما كاف أقرب إٔب اغبق عملنا بو .وقد أقرنبا النيب  على
ذلك ،فبا يدؿ على أنو كاف يتخّب القضاة ويتثبت من طريقتهم ُب القضاء .وٓب
يكتف بتعيْب القضاة بل كاف يُعُب باؼبظآب.
ٕٔٙ

وكاف  يدير مصاّب الناس ويعْب ُكتاباً إلدارة ىذه اؼبصاّب ،وكانوا
دبقاـ مديري الدوائر ،فكاف علي بن أيب طالب كاتب العهود إذا عاىد
والصلح إذا صاّب ،وكاف اؼبعيقيب على خاسبو ،وكاف معيقيب بن أيب فاطمة
أيضاً كاتباً على الغنائم ،وكاف حذيفة بن اليماف يكتب خرص شبار اغبجاز،
وكاف الزبّب بن العواـ يكتب أمواؿ الصدقات ،وكاف اؼبغّبة بن شعبة يكتب
اؼبداينات واؼبعامالت ،وكاف شرحبيل بن َح َسنة يكتب التوقيعات إٔب اؼبلوؾ.
وكاف يعْب لكل مصلحة من اؼبصاّب كاتباً أي مديراً مهما تعددت ىذه
اؼبصاّب.
وكاف  كثّب اؼبشاورة ألصحابو ،وما انفك عن استشارة أىل الرأي
والبصّبة ،ومن شهد ؽبم بالعقل والفضل ،وأبانوا عن قوة وإيباف ،وتفاف ُب بث دعوة
اإلسالـ ،وكانوا سبعة عن األنصار وسبعة عن اؼبهاجرين ،منهم ضبزة ،وأبو بكر،
وجعفر ،وعمر ،وعلي ،وابن مسعود ،وسليماف ،وعمار ،وحذيفة ،وأبو ذر،
واؼبقداد ،وبالؿ ،وكاف يستشّب أيضاً غّب ىؤالء ،إال أف ىؤالء كانوا أكثر من يرجع
إليهم ُب الرأي ،فكانوا دبثابة ؾبلس يرجع إليو ُب الشورى.
األرضْب والثمار
وكاف  قد وضع على اؼبسلمْب وعلى غّبىم وعلى َ
واؼباشية أمواالً ،ىي الزكاة ،والعشر ،والفيء ،واػبراج ،واعبزية ،وكانت األنفاؿ
والغنائم من األمواؿ الٍب لبيت اؼباؿ ،وكاف يوزع الزكاة على األصناؼ الثمانية
الذين ذكروا ُب القرآف وال يعطي غّبىم منها شيناً ،وال يدير شؤوف الدولة
بشيء منها ،وكانت إدارة شؤوف الناس ينفق عليها من الفيء واػبراج واعبزية
والغنائم ،وكانت تكفي إلدارة الدولة وذبهيز اعبيش ،وٓب تكن الدولة تشعر أهنا
حباجة إٔب ماؿ.
ٕٔٚ

وىكذا أقاـ الرسوؿ  جهاز الدولة اإلسالمية بنفسو ،وأسبو ُب حياتو،
فقد كاف للدولة رئيس ،وكاف لو معاونوف ،ووالة ،وقضاة ،وجيش ،ومديرو
دوائر ،وؾبلس يرجع إليو ُب الشورى .وىذا اعبهاز ُب شكلو وصالحياتو طريقة
واجبة االتباع ،وىو إصباالً ثابت بالتواتر .وقد كاف  يقوـ بأعماؿ رئيس
معاونْب لو،
الدولة منذ أف وصل اؼبدينة حٌب وفاتو  ،وكاف أبو بكر وعمر
ْ
وأصبع الصحابة من بعده على إقامة رئيس للدولة يكوف خليفة للرسوؿ ُ ب
رئاسة الدولة فقط ،ال ُب الرسالة وال ُب النبوة ،ألهنا ختمت بو  .وىكذا
أقاـ الرسوؿ  جهاز الدولة كامالً ُب حياتو وترؾ شكل اغبكم وجهاز
معروفْب وظاىريْن كل الظهور.
الدولة
ْ

ٕٔٛ

يـىقـف انُهـىد يٍ انـذونت اإلسـاليُت
ٓب يكن اليهود شيناً يعتد بو أماـ الرسوؿ  ،وإمبا كاف الشيء الذي
يعتد دبقاومتو ىم العرب بوجو عاـ ،وقريش بوجو خاص ،ولذلك عاىد الرسوؿ
 اليهود معاىدات تنص على خضوعهم لو ،وعلى وجوب ابتعادىم عن
كل من يقف ضده ،إال أهنم وقد رأوا دولة اإلسالـ تنمو وسلطاف اؼبسلمْب
يبتد أخذوا يهاصبوف اؼبسلمْب باعبدؿ والطعن ،فلما كانت معركة بدر وكاف
النصر فيها للمسلمْب شعر اليهود باػبطر عليهم فصاروا يطعنوف باؼبسلمْب
ويأسبروف بالرسوؿ  وكانت أخبار اليهود تصل للرسوؿ  وللمسلمْب
وصارت النفوس سبتلئ بالغل والضغينة وصار كل من اليهود واؼبسلمْب يَببصوف
ببعضهم الدوائر ،وقد ازدادت وقاحة اليهود فكاف أبو عفك أحد يهود بِب
عمرو بن عوؼ يرسل األشعار يطعن هبا على ؿبمد  وعلى اؼبسلمْب.
وكانت عصماء بنت مرواف تعيب اإلسالـ وتؤذي النيب  وربرض عليو،
وكاف كعب بن األشرؼ يشبب بنساء اؼبسلمْب ،ويذىب إٔب مكة ينشد
األشعار ووبرض على ؿبمد  ،فلم يطق اؼبسلموف ص اً على ذلك فقتلوىم
حٌب ينػزجر اليهود ،ولكنهم مع خوفهم زاد أذاىم ،فطلب إليهم الرسوؿ 
أف يكفوا عن أذى اؼبسلمْب ،وأف وبفظوا عهد اؼبوادعة أو ينزؿ هبم ما نزؿ
بقريش ،فاستخفوا بوعيده وأجابوه( :ال يغرنك يا ؿبمد أنك لقيت قوماً ال
علم ؽبم باغبرب فأصبت منهم فرصة ،إنا واهلل لنن حاربناؾ لتعلمن أنا كبن
الناس) فلم يبق بعد ذلك إال مقاتلتهم ،فخرج اؼبسلموف وحاصروا بِب قينقاع
ُب دورىم طبسة عشر يوماً متتابعة ال ىبرج منهم أحد وال يدخل عليهم بطعاـ
ٕٜٔ

أحد حٌب ٓب يبق ؽبم إال النػزوؿ على حكم ؿبمد  والتسليم بقضائوٍ .ب
كاف أف ظبح ؽبم أف هبلوا عن اؼبدينة فأجلوا عنها ،حٌب بلغوا وادي القرى
فأقاموا ىناؾ زمناً ومن ىناؾ احتملوا ما معهم وساروا صوب الشماؿ حٌب
بلغوا أذرعات على حدود الشاـ ،فضعفت بػإجالئهم شوكة اليهود وصاروا
يظهروف اػبضوع للمسلمْب ،إال أف ذلك كاف خوفاً من القوة والبطش .وؼبا
حانت ؽبم الفرصة ربركوا ثانية ،فاهنم ؼبا غُلب اؼبسلموف بأحد ربركت األحقاد
ُب نفوسهم وائتمروا بالرسوؿ  ليقتلوه وقد أحس الرسوؿ  بنياهتم ،فرأى
أف يستدرجهم ليعرؼ نواياىم ،فذىب ىو وعشرة من كبار اؼبسلمْب ،بينهم
أبو بكر وعمر وعلي إٕب بِب النضّب فأظهروا البػِ ْشر والغبطة ،ولكن الرسوؿ
 ما لبث أثناء تبسط بعضهم معو أف رأى سائرىم يتآمروف ،ويذىب
أحدىم إٔب ناحية ،ويدخل أحدىم البيت الذي كاف الرسوؿ  مستنداً إٔب
جداره ،إذ ذاؾ رابو أمرىم ،وزاده ريبة ما كاف يبلغو من حديثهم عنو وائتمارىم
بو؛ لذلك ما لبث أف انسحب من مكانو تاركاً أصحابو وراءه يظنوف أنو قاـ
لبعض أمره .و ٍ
حيننذ أُسقط ُب يد اليهود واختلط عليهم األمر وصاروا وباولوف
اسَبضاء اؼبسلمْب ،لكن أصحاب الرسوؿ استبطؤوه فقاموا ُب طلبو فوجدوه
قد ذىب إٔب اؼبسجد ،فذىبوا إليو فذكر ؽبم ما رابو من أمر اليهود .وبعث
أجلهم عشرة
ؿبمد بن مسلمة إٔب بِب النضّب يأمرىم أف ىبرجوا من بالده ،و ّ
أياـ ٍب حاصرىم وأخرجهم فخرجوا ونزؿ منهم خببّب من نزؿ وسار آخروف إٔب
أذرعات بالشاـ .وبذلك ًب تطهّب اؼبدينة من فتنة اليهود ،وٓب يبق إال بنو
قريظة ،فإهنم ٓب ينقضوا العهد فلم يتعرض ؽبم النيب  ،ولكنهم حْب رأوا ما
حل ببِب قينقاع وبِب النضّب أظهروا اؼبودة ،غّب أف ذلك كاف مؤقتاً حْب رأوا
البطش وخافوا من قوة اؼبسلمْب ،حٌب إذا سنحت ؽبم الفرصة ورأوا األحزاب
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قد جاءت للقضاء على اؼبسلمْب ظبع بنو قريظة كالـ حيي بن أخطب،
ونقضوا عهدىم ،واستعدوا الستنصاؿ اؼبسلمْب ،وأظهروا من اػببث والغدر ما
يعد أخبث نقض للعهد ،ولذلك بادأىم الرسوؿ  بعد ذىاب األحزاب
فذىب إليهم ىو واؼبسلموف وحاصرىم مدة طبس وعشرين ليلة ،وٓب هبرؤ
اليهود أف ىبرجوا طوؿ مدة اغبصار ،وؼبا أيقنوا أف لن تغِب عنهم حصوهنم
بعثوا للرسوؿ  أف ابعث إلينا أبا لبابة لنستشّبه ُب أمرنا ،وكاف أبو لبابة من
األوس حلفائهم ُب اعباىلية ،فلما رأوه قاـ إليو الرجاؿ وأجهش النساء
والصبياف بالبكاء حٌب رؽ ؽبم .فقالوا لو أترى يا أبا لبابة أف ننػزؿ على حكم
ؿبمد ،قاؿ نعم وأشار بيده إٔب حلقو ،إنو الذبح ،فلما انصرؼ أبو لبابة عنهم
عرض كعب بن أسد عليهم آراء ٓب يقبلوىا ،فقاؿ ؽبمٓ :ب يبق إالّ أف تنػزلوا
على حكم ؿبمد ،فبعثوا إٔب ؿبمد  يعرضوف عليو اػبروج إٔب أذرعات
تاركْب وراءىم ما يبلكوف ،فأىب ذلك عليهم إالّ أف ينػزلوا على اغبكم،
فاستشفعوا باألوس فجاءوا يشفعوف ؽبم ،فقاؿ الرسوؿ « :أال تر ون يا
معشر األوس أن يحكم فيهم رجل منكم» ؟ قالوا :بلى .قاؿ رسوؿ اهلل :
«فذاك إلى سعد بن معاذ» .فأخذ سعد اؼبواثيق على الفريقْب أف يسلم كالنبا
لقضائو وأف يرضى بو .فلما أعطوه اؼبواثيق أمر بِب قريظة أف ينػزلوا وأف يضعوا
السالح ففعلوا ،فحكم سعد فيهم أف تقتل اؼبقاتلة ،وتقسم األمواؿ وتسىب
الذرية والنساء ،فلما ظبع الرسوؿ  ىذا اغبكم قاؿ« :لقد حكمت فيهم
بحكم اهلل من فوق سبعة أرقعة»ٍ .ب خرج إٔب سوؽ اؼبدينة فأمر فحفرت هبا
خنادؽ ٍب جيء باليهود ارساالً فضربت أعناقهم وُب ىذه اػبنادؽ دفنوا.
وقسم النيب  أمواؿ بِب قريظة ونساءىم وأبناءىم على اؼبسلمْب بعد أف
أخرج منها اػبمس وأبقى من الغنائم ما أرسل بو سعد بن زيد األنصاري إٔب
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قبد فابتاع هبا خيالً وسالحاً زيادة ُب قوة اؼبسلمْب اغبربية.
وبذلك قضى على بِب قريظة ،إال أنو ٓب يقض على صبيع اليهود.
وكانت ىناؾ خي وكانت أقوى قبائل اليهود وٓب تكن قد دخلت مع الرسوؿ
ُ ب حلف ،وكانت قد تواطأت مع قريش على الرسوؿ  قبل صلح
اغبديبية ،وكاف وجودىا أيضاً شوكة ُب جانب الدولة ،وما أف أًب الرسوؿ 
معاىدة اغبديبية حٌب استعد ألف يضرب خي ضربة قاضية ،فأمر الناس
بالتجهز لغزو خي  ،وانطلق اؼبسلموف ُب ألف وستمائة رجل ،ومعهم مائة
فارس ،كلهم واثق بنصر اهلل ،وذىبوا إٔب خي ووقفوا أماـ حصوف خي
متأىبْب كاملي العدة ،وتشاور اليهود فيما بينهم ،فأشار عليهم سالـ بن
مشكم فأدخلوا أمواؽبم وعياؽبم حصِب الوطيح والسالٓب ،وأدخلوا ذخائرىم
حصن ناعم ،ودخلت اؼبقاتلة وأىل اغبرب حصن نطاة ،ودخل سالـ بن
مشكم معهم وبرضهم على اغبرب ،والتقى اعبمعاف حوؿ حصن نطاة حيث
اؼبقاتلة وأىل اغبرب ،واقتتلوا قتاالً شديداً حٌب قيل إف عدد اعبرحى من
اؼبسلمْب ُب ىذا اليوـ بلغ طبسْب .وتوُب سالـ بن مشكم ،فتؤب اغبارث بن
أيب زينب قيادة اليهود ،وخرج من حصن ناعم حيث الذخائر يريد منازلة
اؼبسلمْب فدحره بنو اػبزرج واضطروه إٔب االرتداد إٔب اغبصن على أعقابو،
وضيق اؼبسلموف اغبصار على حصوف خي  ،واليهود يستميتوف ُب الدفاع،
وتتابعت األياـ فبعث الرسوؿ  أبا بكر إٔب حصن ناعم كي يفتحو فقاتل
ورجع دوف أف يفتح اغبصن ،وبعث عمر بن اػبطاب ُب الغداة فكاف حظو
كحظ أيب بكر فقاؿ رسوؿ اهلل « :ألعطين الراية غداً رجالً يحب اهلل
بفرار» ،فدعا إليو علي بن أيب طالب ٍب قاؿ
ورسولو يفتح اهلل على يديو ليس ّ
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لو« :خذ ىذه الراية فامض بها حتى يفتح اهلل عليك» ،ومضى علي بالراية
فلما دنا من اغبصن خرج إليو أىلو فقاتلهم ،فضربو رجل من اليهود فطرح
ترسو من يده ،فتناوؿ علي باباً كاف عند اغبصن فتَبس بو ،فلم يزؿ ُب يده
وىو يقاتل حٌب فتح اغبصنٍ ،ب جعل الباب قنطرة اجتاز اؼبسلموف عليها إٔب
داخل أبنية اغبصن .وبعد حصن ناعم فتح اؼبسلموف اغبصوف واحداً واحداً
حٌب انتهوا إٔب الوطيح والسالٓب وكانا آخر حصنْب منيعْب ،ىنالك استؤب
اليأس على نفوس اليهود فطلبوا الصلح على أف وبقن ؿبمد  دماءىم،
فقبل الرسوؿ  ذلك وأبقاىم على أرضهم الٍب آلت لو حبكم الفتح على أف
يكوف ؽبم نصف شبرىا مقابل عملهم .وبذلك خضعت خي ٍ ،ب ظبع اليهود
من أىل فدؾ خبي فدب الرعب ُب قلوهبم فتصاغبوا على نصف أمواؽبم من
غّب قتاؿ ،وذبهز الرسوؿ  للعودة إٔب اؼبدينة عن طريق وادي القرى ،وُب
طريقو قَبػِل يهود تيماء اعبزية من غّب حرب وال قتاؿ ،وبذلك دانت اليهود
كلها لسلطاف النيب  وانتهى كل ما كاف ؽبم من سلطاف ،فصار الرسوؿ
 دبأمن ُب جزيرة العرب .واستقر سلطانو فاطمأف إٔب الداخل كل
االطمنناف.
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اسـتًـرار انـذونت اإلسـاليُت
توُب الرسػوؿ  فأصبػع الصػحػابة على بيػعػة خػليفػة لػو ُب رئاسػة
الػدولة ،وظػل اؼبسػلمػوف يقيموف رئيسػاً للػدولة حٌب سنة ٕٖٗٔىػ -
ٕٜٗٔـ ،وكانوا يسمونو اػبليفة ،أو أمّب اؼبؤمنْب ،أو اإلماـ أو السلطاف ،وال
يكوف أي شخص خليفة إال بالبيعة .وسارت الدولة اإلسالمية طواؿ أيامها
حٌب آخر خليفة ،أي حٌب هناية الدولة اإلسالميةُ ،ب ىذا السبيل ،ال يكوف
الشخص خليفة إال بالبيعة .وقد تنوع تطبيق البيعة .فبويع اػبليفة مباشرة،
وعهد إٔب غّبه من غّب أقاربو ،وعهد إٔب ابنو أو أحد أقاربو ،وعهد إٔب أكثر
من واحد من اؼبوجودين من أىلو ،لكن ىذا العهد ٓب يكن وحده الذي هبعلو
خليفة بل كاف يأخذ البيعة حْب يتؤب اػبػالفة ،وال يوجد خليفة تؤب رئاسة
الدولة دوف بيعة .وقد تنوع أخذ البيعة فأخذت من أىل اغبل والعقد ،وأخذت
من الناس ،وأخذت من شيخ اإلسالـ ،وكاف يساء أخذىا أحياناً ،ولكنها
كانت بيعة ،وٓب تكن والية عهد يستحق هبا اػبػالفة ،وكاف كل خليفة يعْب
معو معاونْب أطلق عليهم ُب بعض العصور أهنم وزراء ،أي معاونوف ،وكاف
اػبليفة يع ْب الوالة ،وقاضي القضاة ،وقواد اعبيش ،ومن يتولوف دوائر الدولة،
وىكذا استمر شكل اغبكم ُب صبيع العصور ،كما ىو ٓب يتغّب بالنسبة لوضعو
أي شيء منو .فتكوف الدولة اإلسالمية قد استمر قيامها حٌب ىدمها الكافر
اؼبستعمر حْب قضى على الدولة العثمانية وقسم العآب اإلسالمي إٔب دويالت.
لقد حصلت ُب الدولة اإلسالمية عدة حوادث داخلية ُب ـبتلف
العصور ،وٓب يكن حدوثها ناصباً عن دوافع غّب إسالمية ،وإمبا كاف عن فهم
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إسالمي للوضع الذي كاف قائماً حْب حدوثها ،فقاـ ىؤالء الفانبوف للوضع
القائم يعملوف حسب فهمهم لتصحيحو تصحيحاً يتفق مع ما يفهموف،
وكلهم ؾبتهد يفهم معاعبة الوضع بطريقة غّب الطريقة القائمة ،وكالنبا فهم
إسالمي ورأي إسالمي ،وؽبذا قبد اػبالؼ دائراً على شخص اػبليفة ،ال على
مركز اػبػالفة ،وعلى من يكوف ُب اغبكم ،ال على شكل اغبكم ،واػبالؼ
ؿبصور ُب الفروع والتفاصيل ال ُب األصوؿ وال ُب اػبطوط العريضة ،وٓب ىبتلف
أحد من اؼبسلمْب على الكتاب والسنة ،وإمبا اختلفوا ُب فهمهما ،وٓب ىبتلفوا
ُب نصب خليفة ،وإمبا اختلفوا فيمن يكوف خليفة ،وٓب ىبتلفوا ُب وجوب
تطبيق اإلسالـ كلو وضبلو إٔب العآب .وساروا كلهم على ىذا األساس ينفذوف
أحكاـ اهلل ،ويدعوف الناس إٔب دين اهلل ،نعم إف بعضهم أساء تطبيق بعض
أحكاـ اإلسالـ عن سوء فهم ،وبعضهم أساءه عن سوء قصد ،ولكنهم صبيعاً
كانوا يطبقوف اإلسالـ ليس غّب ،وكانوا صبيعاً يقيموف عالقاهتم مع غّبىم من
الدوؿ والشعوب واألمم على أساس اإلسالـ وضبل الدعوة اإلسالمية إٔب
العآب ،ولذلك ٓب ربل اػبالفات الداخلية دوف امتداد الفتوحات ،وٓب تقف
دوف نشر اإلسالـ ،وظلت الدولة اإلسالمية تفتح البلداف لنشر اإلسالـ طواؿ
أيامها حٌب القرف اغبادي عشر اؽبجري اؼبوافق للقرف السابع عشر اؼبيالدي،
ففتحت فارس واؽبند والقفقاس إٔب أف وصلت حدود الدولة اإلسالمية إٔب
الصْب وروسيا حٌب ما وراء حبر قزوين شرقاً ،وفتحت الشاـ مشاالً ومصر
ومشإب إفريقيا وإسبانيا غرباً ،كما فتحت األناضوؿ والبلقاف وجنوب أوروبا
وشرقها حٌب مشاؿ البحر األسود دبا ُب ذلك القرـ وجنوب أوكرانيا ،وتقدمت
جيوش الدولة حٌب وصلت إٔب أسوار فينا ُب النمسا .وٓب تقعد عن الفتوحات
وعن ضبل الدعوة اإلسالمية إال حْب بدأ يدب الوىن إليها ،وظهر عليها سوء
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فهم اإلسالـ ،وقد وصل ضعفها ُب فهم اإلسالـ حداً كبّباً أدى إٔب اضطراب
تطبيقها لدسالـ ،وإٔب استعانتها ُب استعارة ما تعتقد أنو ال ىبالفو من
األنظمة األخرى فقضي عليها.
ولقد كاف سّب الدولة متمشياً مع قوهتا الفكرية ،وتوفر قوة اإلبداع
واالجتهاد فيها ،فهي ُب القرف األوؿ امتدت فتوحاهتا ،وتوسع االجتهاد فيها،
وواجهت مشاكل جديدة ُب البالد اؼبفتوحة استنبطت ؽبا حلوالً ،وأدى تطبيق
األحكاـ الشرعية على اؼبسائل اعبديدة الٍب حدثت ُب فارس والعراؽ والشاـ
ومصر وإسبانيا واؽبند والقفقاس وغّبىا إٔب أف يدخل أىل ىذه البالد صبيعها
ُب صبلتهم ُب حظّبة اإلسالـ ،فبا يدؿ على صدؽ االستنباط وقوة اإلبداع
واالجتهاد .إذ اإلسالـ مقطوع بصحتو ،وفهمو فهماً صحيحاً ىو الذي يؤدي
إٔب رؤية الناس لو مشرقاً ُب تطبيقو وُب تعليم أحكامو .وقد استمر ىذا اإلبداع
واالجتهاد واالستنباط حٌب القرف اػبامس اؽبجري اغبادي عشر اؼبيالدي،
فأخذ اإلبداع يضعف واالجتهاد يقل ،فأدى ذلك إٔب ضعف كياف الدولةٍ ،ب
كانت اغبروب الصليبية فشغل اؼبسلموف هبا إٔب أف انتهت بانتصار اؼبسلمْب،
فجاء اؼبماليك وحكموا وىم ال يػُ َق ِّدروف االجتهاد ،وال يُعنَػ ْوف باألفكار ،فزاد
الضعف الفكري واستتبعو الضعف السياسي .وزاد الطْب بلة غزو التتار
وطرحهم كتب اإلسالـ ُب دجلة وقضاؤىم على ثروة فكرية ىائلة ،فكاف ىذا
الضعف الفكري الذي أوقف االجتهاد .واقتصر حبث اؼبسائل اؼبستجدة على
إصدار الفتاوى ،وتأويل النصوص ،فهبط اؼبستوى الفكري ُب الدولة ،وأدى
إٔب ىبوط اؼبسػتوى السػياسيٍ .ب جاء العثمانيوف وتسلموا اغبكم ُب الدولة
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اإلسالمية ،وشغلوا بالقوة العسكرية وبالفتوحات ،ففتحوا استانبوؿ والبلقاف
واندفعوا ُب أوروبا اندفاعاً قوياً جعلهم الدولة األؤب ُب العآب .ولكن اؼبستوى
الفكري ٓب يرتفعٓ ،ب تزد ىذه القوة العسكرية عن وثبة ليس ؽبا سند فكري ،ما
لبثت أف اكبسرت قواىا عن البلداف اإلسالمية شيناً فشيناً إٔب أف انتهت.
ولكنها كانت على أي حاؿ ربمل الدعوة اإلسالمية ،وتنشر اإلسالـ ،وقد
دخل من أىل البلداف اؼبفتوحة اؼباليْب من الناس ُب اإلسالـ وال يزالوف
مسلمْب.
نعم لقد كاف تعدد فهم اإلسالـ وعدـ تبِب اػبليفة أحكاماً معينة ُب
نظاـ اغبكم مع أنو تبُب ُب االقتصاد وغّبه أحكاماً معينة ،لقد كاف لذلك أثر
ُب سبكْب بعض اغبكاـ من اػبلفاء والوالة من توجيو اغبكم وجهة تؤثر ُب
وحدة الدولة وُب قوهتا ،ولكن ذلك ٓب يؤثر ُب وجودىا ،فقد كانت الوالية
العامة للوالة واعطاؤىم صالحيات واسعة نيابة عن اػبليفة سبباً ُب ربرؾ
أحاسيس السيادة فيهم ،فصاروا شبو مستقلْب ُب الوالية ،واكتفوا ببيعة
اػبليفة ،والدعاء لو على اؼبنابر ،وضرب النقد باظبو ،وما شاكل ذلك من
األمور الشكلية .وبقي أمر اغبكم ُب أيديهم ،فبا جعل ىذه الواليات شبو
دوؿ مستقلة ،مثل اغبمدانيْب والسلجوقيْب وغّبىم .إالّ أ ّف الوالية العامة ٓب
تؤثر ُب وحدة الدولة باعتبارىا والية عامة ،فقد كانت والية عمرو بن العاص
ُب مصر والية عامة ،ووالية معاوية بن أيب سفياف ُب الشاـ والية عامة ،ومع
ذلك ٓب ينفرد الوإب عن اػبليفة بشيء ،وظلت وحدة الدولة ؿبفوظة لقوة
اػبلفاء ،ولكن ؼبا ضعف اػبلفاء وقبلوا من الوالة ىذا الوضع ،حصل ىذا
اؼبظهر ُب الواليات ،وىو مظهر الدولة ُب الوالية مع كوهنا والية تابعة وجزءاً
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من كياف الدولة .وبالرغم من كل ذلك فقد ظلت الدولة وحدة واحدة،
فاػبليفة ىو الذي يعْب الوإب ويعزلو ،ومهما بلغت قوة الوإب ٓب يكن هبرؤ
على عدـ االعَباؼ باػبليفة وٓب تكن الدولة اإلسالمية ُب يوـ من األياـ ارباد
واليات ،حٌب ُب اشد عهود استقالؿ الوالة ،وإمبا كانت دولة واحػدة ؽبا
خليفة واحػد ،ىو وحػده صػاحب الصالحية ُب كل ناحية من نواحي الدولة،
ُب اؼبركز ،والواليات ،واؼبدف ،والقرى ،والدساكر على السواء.
أما ما حصل من وجود خالفة ُب األندلس ،ونشوء دولة الفاطميْب ُب
مصر ،فإف أمره ىبتلف عن موضوع الوالة .ذلك أف األندلس قد استؤب عليها
الوالة واستقلوا هبا وٓب يبايع الوإب خليفة للمسلمْب وإمبا ظبي فيما بعد باػبليفة
ألىل تلك الوالية ال للمسلمْب عامة ،وظل خليفة اؼبسلمْب واحداً وظل
اغبكم لو ،وبقيت والية األندلس ينظر إليها كوالية غّب داخلة ُب حكم اػبليفة
كما كانت اغباؿ ُب إيراف أياـ الدولة العثمانية ،فلم يكن فيها خليفة ثاف وإمبا
كانت والية غّب داخلة ُب حكم اػبليفة .وأما الدولة الفاطمية فقد أقامتها
فرقة اإلظباعيلية ،وىي من الفرؽ الكافرة ،فال يعتد بفعلها ،وال تعت دولتهم
دولة إسالمية أو خالفة إسالمية ،وال تعت إقامتها مع وجود اػبػالفة العباسية
تعدداً للخػالفة ،ألهنا ليست خالفة شرعية ،وىي عبارة عن ؿباولة انقالبية
قامت هبا ىذه الفرقة الباطنية لتغيّب الدولة اإلسالمية إٔب دولة تسّب حسب
أحكامهم الباطلة .وعليو فإف الدولة اإلسالمية استمرت ُب اغبكم دولة واحدة
ووحدة واحدةٓ ،ب تتجزأ ،وٓب تكن دوالً ،وإمبا كانت ؿباوالت للوصوؿ إٔب
اغبكم رغبة ُب تنفيذ فهم معْب لدسالـ ُب شؤوف اغبكمٍ ،ب انتهت وظلت
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اػبػالفة واحدة وظلت الدولة اإلسالمية وحدة واحدة .وفبا يدؿ كذلك على
وحدة الدولة اإلسالمية رغم تعدد أوضاع اغبكم أف اؼبسلم كاف ينتقل من بلد
إٔب بلد من مشارؽ األرض إٔب مغارهباُ ،ب البقاع الٍب يسود فيها اإلسالـ ،وٓب
يكن يسأؿ عن بلده ،وال عن السماح لو بالتجوؿ؛ ألف بالد اإلسالـ واحدة.
وىكذا ظلت الدولة اإلسالمية ذبمع اؼبسلمْب ُب وحدة واحدة ،وظلت دولة
إسالمية .واستمرت ىذه الدولة قوية مندفعة ُب ـبتلف العصور ،حٌب قضى
عليها الكافر اؼبستعمر بوصفها دولة إسالمية سنة ٕٗ ٜٔحْب أزاؿ اػبػالفة
اإلسالمية من الوجود على يد كماؿ أتاتورؾ.
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انسـُبسـت انـذاخهُت نهـذونت اإلسـاليُت
السياسة الداخلية للدولة اإلسالمية ىي تنفيذ أحكاـ اإلسالـ ُب
الداخل ،وقد كانت الدولة اإلسالمية تنفذ أحكاـ اإلسالـ ُب البالد الٍب
زبضع لسلطاهنا ،فتنظم اؼبعامالت ،وتقيم اغبدود ،وتنفذ العقوبات ،وربرس
األخالؽ ،وتضمن القياـ بالشعائر والعبادات ،وترعى صبيع شؤوف الرعية
حسب أحكاـ اإلسالـ .وقد بْب اإلسالـ الكيفية الٍب تنفذ هبا أحكامو على
الناس الذين ىبضعوف لسلطانو ،فبن يعتنقونو ،وفبن ال يعتقدوف بو ،فكانت
الدولة اإلسالمية تطبق أحكاـ اإلسالـ حسب ىذه الكيفية ،ألف طريقة
التنفيذ حكم شرعي ،كما أف معاعبات اؼبشاكل حكم شرعي .واؼبخاطبوف
باإلسالـ ىم صبيع الناس؛ ألف اهلل قد خاطب باإلسالـ صبيع بِب اإلنساف
بوصف اإلنسانية فقط ال بأي وصف آخر ،قاؿ تعأب   :
  ،         
      وقد اعت علماء أصوؿ الفقو أف
اؼبخاطب باألحكاـ الشرعية ىو كل عاقل يفهم اػبطاب ،سواء أكاف مسلماً
أـ غّب مسلم ،وقد قاؿ الغزإب ُب كتاب اؼبستصفى من علم األصوؿ( :إف
احملكوـ عليو ىو اؼبكلف ،وشرطو أف يكوف عاقالً يفهم اػبطاب ...وأما أىلية
ثبوت األحكاـ ُب الذمة فمستفاد من اإلنسانية الٍب هبا يستعد لقبوؿ قوة
العقل الذي بو فهم التكليف) .وعلى ذلك كاف اؼبخاطب باإلسالـ صبيع بِب
اإلنساف خطاب دعوة وخطاب تكليف ،أما خطاب الدعوة فاؼبقصود بو دعوة
الناس إٔب اعتناؽ اإلسالـ ،وأما خطاب التكليف فاؼبقصود بو إلزاـ الناس
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بالعمل بأحكاـ اإلسالـ .ىذا بالنسبة للناس عامة ،أما بالنسبة للذين ربكمهم
الد ولة اإلسالمية فإف اإلسالـ يعت اعبماعة الٍب ربكم دبوجب ىذا النظاـ
وحدة إنسانية ،بغض النظر عن طائفتها وجنسها وال يشَبط فيها إال التابعية
(وىي الوالء للدولة والنظاـ) وال توجد فيو االقليات ،بل صبيع الناس باعتبار
إنسا٘ب فقط ىم رعايا ُب الدولة اإلسالمية ،ما داموا وبملوف التابعية .فكل من
وبمل تابعية الدولة يتمتع باغبقوؽ الٍب قررىا الشرع لو ،سواء أكاف مسلماً أـ
غّب مسلم ،وكل من ال وبمل التابعية وبرـ من ىذه اغبقوؽ ولو كاف مسلماً،
فلو أف رجالً مسلماً لو أـ نصرانية ربمل التابعية اإلسالمية ،ولو أب مسلم ال
وبمل التابع ية اإلسالمية ،فإف أمو تستحق النفقة منو وال يستحقها أبوه فلو
طلبت أمو نفقة منو حكم ؽبا القاضي بالنفقة ألهنا ربمل التابعية أما لو طلب
أبوه منو نفقة ال وبكم لو القاضي بالنفقة ويرد دعواه؛ ألنو ال وبمل التابعية.
فهو قد اعت اعبماعة الٍب ربكم باإلسالـ رعية ،وجعل التابعية ىي اعبامعة
بينهم ُب استحقاقهم رعاية شؤوهنم باإلسالـ ،ويصبحوف يعيشوف ُب دار
اإلسالـ.
ىذا بالنسبة للنظرة إليهم من ناحية اغبكم ورعاية الشؤوف ،أما من
ناحية تطبيق أحكاـ اإلسالـ فإهنا تأخذ الناحية التشريعية القانونية ال الناحية
الروحية ،وذلك أف اإلسالـ ينظر للنظاـ اؼبطبق عليهم باعتبار تشريعي قانو٘ب
ال باعتبار ديِب روحي ،أي باعتبار األحكاـ الشرعية ال باعتبار ناحية التدين،
وذلك ألف النصوص الشرعية تالحظ فيها الناحية التشريعية ،ألف النص قد
جاء ؼبعاعبة اؼبشكلة ،والشارع قصد اتباع اؼبعا٘ب ال الوقوؼ على النصوص،
ولذلك يراعى ُب استنباط األحكاـ وجو العلة من اغبكم ،أي تراعى ُب النص
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حْب استنباط اغبكم الناحية التشريعية .وىذا التشريع حْب يأمر بو خليفة
اؼبسلمْب يصبح قانوناً هبب تنفيذه على اعبميع .ومن ىنا كاف خضوع الناس
صبيعاً ُب الدولة اإلسالمية لألحكاـ الشرعية أمراً حتمياً :فالذين يعتقدوف
اإلسالـ  -أي اؼبسلموف  -يكوف اعتناقهم لو واعتقادىم بو ىو الذي يلزمهم
جبميع أحكامو؛ ألف التسليم بالعقيدة تسليم جبميع األحكاـ اؼبنبثقة عنها،
فكاف اعتقادىم ملزماً ؽبم جبميع ما أتت بو ىذه العقيدة إلزاماً حتمياً ،ولذلك
كاف اإلسالـ بالنسبة للمسلمْب شريعة منها التشريع ،أي ديناً منو القانوف،
وىم ؾب وف على القياـ جبميع أحكامو ،سواء اؼبتعلقة بعالقتهم باهلل وىي
العبادات ،أو اؼبتعلقة بعالقتهم بأنفسهم وىي األخالؽ واؼبطعومات ،أو
اؼبتعلقة بغّبىم وىي اؼبعامالت والعقوبات .واؼبسلموف متفقوف ُب العقيدة
اإلسالمية ،وُب أف الكتاب والسنة نبا مصدر األدلة الشرعية والقواعد
الشرعية ،واألحكاـ الشرعية ،وال ىبتلف أحد منهم ُب ذلك مطلقاً ،ولكنهم
حبكم االجتهاد ـبتلفوف ُب فهم الكتاب والسنة ،فكانوا من جراء ىذا
االختالؼ ُب الفهم مذاىب ـبتلفة ،وفرقاً متعددة ،وذلك أف اإلسالـ جعل
اؼبسلمْب هبتهدوف ُب استنباط األحكاـ ،وبطبيعة تفاوت األفهاـ حصل
االختالؼ ُب فهم األفكار اؼبتعلقة بالعقائد ،وُب كيفية االستنباط ،وُب
األحكاـ واآلراء اؼبستنبطة .فأدى ذلك إٔب وجود الفرؽ واؼبذاىب .وقد حث
الرسوؿ  على االجتهاد وبْب أف اغباكم إذا اجتهد وأخطأ فلو أجر واحد
وإذا أصاب فلو أجراف اثناف ،وفتح اإلسالـ باب االجتهاد؛ ولذلك ٓب يكن
عجيباً أف يكوف ىنالك أىل السنة والشيعة واؼبعتزلة وغّبىم من الفرؽ
اإلسالمية ،وٓب يكن غريباً أف يكوف ىنالك الشافعية واغبنفية واؼبالكية واغبنابلة
واعبعفرية والزيدية وغّبىم من اؼبذاىب اإلسالمية ،وصبيع الفرؽ اإلسالمية
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واؼبذاىب اإلسالمية تعتنق عقيدة واحدة ىي العقيدة اإلسالمية ،وصبيعهم
ـباطبوف باتباع أوامر اهلل واجتناب نواىيو ،ومأموروف باتباع اغبكم الشرعي ال
اتباع مذىب معْب ،وما اؼبذىب إالّ فهم معْب للحكم الشرعي يقلده غّب
اجملتهد حْب ال يستطيع االجتهاد ،فاؼبسلم مأمور باغبكم الشرعي ال
باؼبذىب ،يأخذ ىذا اغبكم باالجتهاد إف كاف قادراً عليو ،ويأخذه باالتباع أو
التقليد إف كاف غّب قادر على االجتهاد .وعلى ذلك فإف صبيع الفرؽ
واؼبذاىب الٍب تعتقد العقيدة اإلسالمية وتعتقد بالكتاب والسنة وأهنما وحدنبا
مصدر األدلة الشرعية والقواعد الشرعية واألحكاـ الشرعية ،ىذه الفرؽ
واؼبذاىب كلها مسلمة ،وىؤالء صبيعهم يعت وف مسلمْب ،وتنفذ عليهم أحكاـ
اإلسالـ ،وعلى الدولة أال تتعرض ؽبذه الفرؽ اإلسالمية ،وال ألتباع اؼبذاىب
الفقهية ،ما دامت ال زبرج عن عقيدة اإلسالـ ،أما إذا خرجت عن عقيدة
اإلسالـ أفراداً أو صباعات فإهنا تعت ذلك ارتداداً عن اإلسالـ ،وتطبق عليهم
أحكاـ اؼبرتدين .واؼبسلموف مطالبوف جبميع أحكاـ اإلسالـ ،إال أف ىذه
األحكاـ منها ما ىو قطعي ليس فيو إال رأي واحد كقطع يد السارؽ ،وربرٙب
الربا ،ووجوب الزكاة ،وكوف الصلوات اؼبفروضة طبساً ،وما شاكل ذلك ،فإف
ىذه األحكاـ تنفذ على صبيع اؼبسلمْب ُب فهم واحد ألهنا قطعية.
وىناؾ أحكاـ وأفكار وآراء قد اختلف اؼبسلموف ُب فهمها ،وفهمها
كل ؾبتهد خالؼ فهم اآلخر ،مثل صفات اػبليفة ،وأخذ العشر على األرض
اػبراجية ،وإجارة األرض ،وغّب ذلك ،فهذه األحكاـ اؼبختلف فيها يتبُب
اػبليفة رأياً منها فتصبح طاعتو واجبة على اعبميع ،و ٍ
حيننذ على كل من يفهم
رأياً غّب الرأي الذي أمر بو اإلماـ أف يَبؾ رأيو ويعمل برأي اإلماـ فقط ،ألف
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أمر اإلماـ يرفع اػبالؼ ،وطاعة اإلماـ ُب ذلك واجبة ،وهبب أف ينفذ
اؼبسلموف صبيعاً أمر اػبليفة فيما يتبناه من أحكاـ ،ألف أمره نافذ ظاىراً وباطناً
أي ُب السر والعالنية ،ويأٍب كل من عمل حبكم شرعي غّب اغبكم الذي تبناه
اإلماـ وأمر بو ،ألنو بعد أمر اػبليفة يعت اغبكم الشرعي ُب حق اؼبسلمْب ىو
ما أمر بو اإلماـ ،وما عداه ال يعت حكماً شرعياً حبق اؼبسلمْب .ألف اغبكم
الشرعي ُب اؼبسألة الواحدة ال يتعدد حبق الشخص الواحد .إال أف اػبليفة ال
يتبُب شيناً ُب العقائد ،ألف ىذا التبِب هبعل اغبرج على اؼبسلمْب فيما
يعتقدوف .إال أنو إذا ظهر أىل بدع وأىواء بعقائد غّب صحيحة فإف الدولة
تتؤب تأديبهم بعقوبات زاجرة إذا كانت ىذه العقائد ال يكفر معتقدىا ،أما إذا
ٍ
حيننذ معاملة اؼبرتدين .وكذلك ال يتبُب
كانت فبا يكفر معتقدىا فيعاملوف
اػبليفة شيناً ُب العبادات ألف ىذا التبِب هبعل اؼبشقة على اؼبسلمْب ُب
عباداهتم؛ ولذلك ال يأمر برأي معْب ُب العقائد مطلقاً ما دامت العقيدة
إسالمية ،وال يأمر حبكم معْب ُب العبادات ما عدا الزكاة واعبهاد وربديد
العيدين ،ما دامت ىذه العبادات أحكاماً شرعية ،ويتبُب فيما عدا ذلك ُب
اؼبعامالت صبيعها ،من بيع وإجارة وزواج وطالؽ ونفقة وشركة وكفالة...اْب
وُب العقوبات صبيعها من حدود وتعزير ،وُب اؼبطعومات واؼبلبوسات
واألخالؽ ،وعلى اؼبسلمْب أف يطيعوه فيما تبناه.
نعم إف اػبليفة ينفذ أحكاـ العبادات فيعاقب تارؾ الصالة واؼبفطر ُب
رمضاف ،وينفذ صبيع أحكاـ العبادات ،كما ينفذ سائر األحكاـ سواء بسواء،
وىذا التنفيذ ىو واجب الدولة ،ألف وجوب الصالة ليس ؾباؿ اجتهاد وال
يعت تبنياً ُب العبادات ،وإمبا ىو تنفيذ غبكم شرعي مقطوع بو عند اعبميع،
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ويتبُب لتنفيذ العقوبات على العبادات رأياً شرعياً يلزـ الناس بالعمل بو ،كما
يتبُب لتنفيذ العقوبات على أي حكم من سائر األحكاـ .ىذا بالنسػبة
للمسػلمْب .وأما غّب اؼبسلمْب الذين يعتنقوف عقيدة غّب العقيدة اإلسالمية
فهم:
ٔ  -أبناء اؼبرتدين الذين ولدوا بعد ارتداد آبائهم ،فإهنم يعاملوف
معػاملة غّب اؼبسػلمْب حسػب وضعهم الذين ىم عليو من كوهنم مشػركْب أو
أىل كتاب.
ٕ  -الذين يدعوف أهنم مسلموف ويعتقدوف عقيدة تناقض عقيدة
اإلسالـ فهؤالء يعاملوف معاملة اؼبرتدين.
ٖ  -الذين ىم من أىل الكتاب.
ٗ  -اؼبشركوف وىم عبدة األصناـ والصابنة واجملوس واؽبندوس وصبيع
من ليسوا من أىل الكتاب.
والص ػ ػػنفاف األخ ػ ػ ػّباف يَبك ػ ػػوف وم ػ ػػا يعتق ػ ػػدوف وم ػ ػػا يعب ػ ػػدوف ،ويس ػ ػػّبوف
ُب أمػ ػػور الػ ػػزواج والطػ ػػالؽ حسػ ػػب أديػ ػػاهنم ،وتعػ ػػْب الدولػ ػػة ؽبػ ػػم قاضػ ػػياً مػ ػػنهم
ينظ ػ ػػر ُب خص ػ ػػوماهتم ى ػ ػػذه ُب ؿب ػ ػػاكم الدول ػ ػػة ،وأم ػ ػػا اؼبطعوم ػ ػػات واؼبلبوس ػ ػػات
فػ ػ ػػإهنم يعػ ػ ػػاملوف بشػ ػ ػػأهنا حسػ ػ ػػب أحكػ ػ ػػاـ ديػ ػ ػػنهم ضػ ػ ػػمن النظػ ػ ػػاـ العػ ػ ػػاـ (أي
ض ػ ػ ػػمن م ػ ػ ػػا تس ػ ػ ػػمح ب ػ ػ ػػو ش ػ ػ ػ ػريعة اإلس ػ ػ ػػالـ) ،ويعام ػ ػ ػػل غ ػ ػ ػػّب أى ػ ػ ػػل الكتػ ػ ػ ػػاب
كمعامل ػ ػ ػػة أى ػ ػ ػػل الكت ػ ػ ػػاب ،ق ػ ػ ػػاؿ علي ػ ػ ػػو الص ػ ػ ػػالة والس ػ ػ ػػالـ ُب ح ػ ػ ػػق اجمل ػ ػ ػػوس:
«س ـ ــنوا به ـ ــم س ـ ــنة أى ـ ــل الكت ـ ــاب» .أم ػ ػػا اؼبع ػ ػػامالت والعقوب ػ ػػات فإهن ػ ػػا تنف ػ ػػذ
عل ػ ػ ػػى غ ػ ػ ػػّب اؼبسػ ػ ػ ػػلمْب كم ػ ػ ػػا تنفػ ػ ػ ػػذ عل ػ ػ ػػى اؼبس ػ ػ ػػلمْب س ػ ػ ػ ػواء بس ػ ػ ػ ػواء ،فتقػ ػ ػ ػػاـ
٘ٗٔ

العقوب ػ ػػات عل ػ ػػى غ ػ ػػّب اؼبس ػ ػػلمْب كم ػ ػػا تق ػ ػػاـ عل ػ ػػى اؼبس ػ ػػلمْب ،وتنف ػ ػػذ وتفس ػ ػػخ
معػ ػ ػػامالت غػ ػ ػػّب اؼبسػ ػ ػػلمْب كمػ ػ ػػا تنفػ ػ ػػذ وتفسػ ػ ػػخ معػ ػ ػػامالت اؼبسػ ػ ػػلمْب س ػ ػ ػواء
بسػ ػواء ،م ػػن غ ػػّب تفري ػػق أو سبيي ػػز ب ػػْب ش ػػخص وآخ ػػر ألف صبي ػػع م ػػن وبمل ػػوف
التابعيػ ػ ػػة علػ ػ ػػى اخػ ػ ػػتالؼ أديػ ػ ػػاهنم وأجناسػ ػ ػػهم ومػ ػ ػػذاىبهم ـبػ ػ ػػاطبوف بأحكػ ػ ػػاـ
الش ػ ػ ػ ػريعة اإلس ػ ػ ػ ػػالمية ُب أم ػ ػ ػ ػػور اؼبع ػ ػ ػ ػػامالت والعقوب ػ ػ ػ ػػات ،ومكلف ػ ػ ػ ػػوف باتب ػ ػ ػ ػػاع
األحكػ ػػاـ والعمػ ػػل هبػ ػػا ،إال أف تكلػ ػػيفهم بػ ػػذلك إمبػ ػػا ىػ ػػو مػ ػػن ناحيػ ػػة تش ػ ػريعية
قانوني ػػة ال م ػػن ناحي ػػة ديني ػػة روحي ػػة ،ف ػػال هبػ ػ وف عل ػػى االعتق ػػاد هب ػػا ألهن ػػم ال
هب ػ ػ ػ وف عل ػ ػػى اإلس ػ ػػالـ ،ق ػ ػػاؿ تع ػ ػػأب       :ونهـ ـ ــى رسـ ـ ــول
اهلل  عـ ـ ــن أن يفـ ـ ــتن أىـ ـ ــل الكتـ ـ ــاب عـ ـ ــن ديـ ـ ــنهم ،ولكػ ػ ػػن هب ػ ػ ػ وف علػ ػ ػػى
اػبضػ ػ ػ ػػوع ألحكػ ػ ػ ػػاـ اإلسػ ػ ػ ػػالـ مػ ػ ػ ػػن ناحيػ ػ ػ ػػة كوهنػ ػ ػ ػػا تش ػ ػ ػ ػريعاً وقانون ػ ػ ػ ػاً واجػ ػ ػ ػػب
التنفيذ.
واػبالصة ىي أف الدولة ُب سياستها الداخلية تنفذ الشرع اإلسالمي
على صبيع الذين وبملوف التابعية سواء أكانوا مسلمْب أـ غّب مسلمْب ويكوف
تنفيذىا على الوجو اآلٌب:
أ  -تنفذ على اؼبسلمْب أحكاـ اإلسالـ صبيعها.
ب  -يَبؾ غّب اؼبسلمْب وما يعتقدوف وما يعبدوف.
جػ  -يعامل غّب اؼبسػلمػْب ُب أمور اؼبطػعػومات واؼبلبوسات حسب
أدياهنم ضمن النظاـ العاـ.
د  -تف ػ ػ ػ ػصل أم ػ ػ ػ ػور ال ػ ػ ػػزواج والط ػ ػ ػػالؽ ب ػ ػ ػػْب غ ػ ػ ػػّب اؼبس ػ ػ ػ ػلمْب حس ػ ػ ػػب
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أدي ػ ػػاهنم م ػ ػػن قض ػ ػ ػاة م ػ ػػنهم ُب ؿب ػ ػػاكم الدول ػ ػػة ال ُب ؿب ػ ػػاكم خاص ػ ػػة ،وتفص ػ ػ ػل
ى ػ ػػذه األم ػ ػػور بي ػ ػػنهم وب ػ ػػْب اؼبػس ػ ػ ػلمْب حسػ ػ ػب أحك ػ ػػاـ اإلس ػ ػػالـ م ػ ػػن قض ػ ػػاة
مسلمْب.
ىػ  -تنفذ الدولة باقي أمور الشريعة اإلسالمية من معامالت وعقوبات
ونظم حكم واقتصاد وغّبىا على اعبميع ،ويكوف تنفيذىا على اؼبسلمْب
وعلى غّب اؼبسلمْب على السواء.
و  -صبيع الذين وبملوف التابعية اإلسالمية ىم رعايا الدولة فتجب
رعايتهم صبيعهم على السواء دوف تفريق بْب اؼبسلمْب وغّب اؼبسلمْب.

ٔٗٚ

انسـُبسـت انخبرجُت نهـذونت اإلسـاليُت
السياسة اػبارجية ىي عالقة الدولة بغّبىا من الدوؿ والشعوب واألمم،
وىذه العالقة ىي رعاية شؤوف األمة خارجياً .والسياسة اػبارجية للدولة
اإلسالمية ىي عالقتها بغّبىا من الدوؿ والشعوب واألمم ،وتقوـ ىذه
السياسة اػبارجية على فكرة ثابتة ال تتغّب .ىذه الفكرة الثابتة ىي نشر
اإلسالـ ُب العآب ُب كل أمة وكل شعب .وىذا ىو األساس الذي تقوـ عليو
السياسة اػبارجية للدولة اإلسالمية ،وىذا األساس ال يتغّب أبداً ،وال ىبتلف
مهما اختلف األشخاص القائموف على اغبكم ،وقد كاف ىذا األساس موجوداً
اؼبنورة حٌب انتهت
وثابتاً ُب صبيع العصور منذ أف استقر الرسوؿ ُ ب اؼبدينة ّ
الدولة العثمانية بوصفها آخر دولة إسالمية ،وٓب يتغّب ىذا األساس مطلقاً.
فمنذ أف أقاـ الرسوؿ  الدولة ُب اؼبدينة بدأ يقيم عالقة الدولة اإلسالمية
بغّبىا على أساس نشر اإلسالـ ،فعقد مع اليهود معاىدات ليتفرغ لنشر
الدعوة ُب اغبجازٍ ،ب عقد معاىدة اغبديبية مع قريش ليتمكن من نشر الدعوة
ُب جزيرة العربٍ ،ب أرسل الكتب للدوؿ اؼبوجودة خارج اعبزيرة العربية وداخلها
ليقيم معها عالقات على أساس نشر اإلسالـ ،بدعوهتم للدخوؿ فيوٍ ،ب جاء
خلفاؤه من بعده فأقاموا عالقاهتم مع الدوؿ صبيعها على أساس نشر اإلسالـ
وأخذوا وبملوف الدعوة اإلسالمية إٔب العآب ،وقد كاف اغبكاـ الذين يتولوف
اغبكم يتفاوتوف ُب نشر اإلسالـ ،فاألمويوف كانوا أكثر فتحاً للبلداف وأكثر
نشراً لدسالـ ُب اػبارج من العباسيْب ،والعثمانيوف كانوا أكثر فتحاً للبلداف
وأكثر نشراً لدسالـ ُب اػبارج من اؼبماليك ،ولكن ىذا التفاوت كاف حسب
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تفاوت عناية الدولة بسياستها اػبارجية ،أما نشر اإلسالـ فقد ظل األساس
الذي تقوـ عليو عالقة الدولة اإلسالمية بغّبىا من الدوؿ والشعوب واألمم،
وٓب يتغّب لدى أي خليفة من اػبلفاء .ووجود الدولة إمبا ىو من أجل تطبيق
اإلسالـ ُب الداخل ،وضبل دعوتو ُب اػبارج إٔب العآب؛ ولذلك كانت مهمة
الدولة اإلسالمية ُب اػبارج إمبا ىي ضبل الدعوة اإلسالمية .والذي هبعل نشر
اإلسالـ أساساً للسياسة اػبارجية ىو أف رسالة ؿبمد عليو الصالة والسالـ
جاءت للناس كافة قاؿ تعأب       :
  وقاؿ تعأب         :
وقػاؿ تع-الػى          :وؽ-اؿ
عػز وجػل           :وقػاؿ:
              
  وقد قاـ الرسوؿ بتبليغ الرسالة للناس ،وؼبا التحق بالرفيق األعلى
استمرت رسالتو للناس يبلغهم إياىا اؼبسلموف ،فكاف ضبل الدعوة اإلسالمية
للعآب استمراراً لعمل الرسوؿ  ،وقد سار اؼبسلموف على ذلك واستمروا ُب
ضبل الدعوة اإلسالمية ،وقد قاؿ ُ ب حجة الوداع« :ليبلغ الشاىد الغائب
فرب مبلغ أوعى من سامع» ،وقاؿ« :نَض َر اللّـوُ ْام َر اً سمع مقالتي فوعاىا رم
أداىا إلى من لم يسمعها» .وىكذا كاف ضبل الدعوة اإلسالمية أساساً لعالقة
الدولة اإلسالمية بغّبىا من الدوؿ والشعوب واألمم ُب أياـ الرسوؿ  ،وُب
أياـ خلفائو من بعده ،وىذا ىو اغبكم الشرعي ،وىو ثابت بالكتاب والسنة
وإصباع الصحابة ،ولذلك فإف السياسة اػبارجية للدولة اإلسالمية ىي ضبل
الدعوة اإلسالمية للعآب.
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وتنفذ ىذه السػياسػة اػبػارجية بطػريقة ثابتة ال تتغّب ىي اعبهاد مهما
اختلف األشخاص القائموف على اغبكم ،وقد كانت ىذه الطريقة ثابتة ُب
صبيع العصور منذ أف استقر الرسوؿ  حٌب انتهت آخر الدولة اإلسالمية،
وٓب تتغّب ىذه الطريقة مطلقاً ،فإف الرسوؿ  منذ أف أقاـ الدولة ُب اؼبدينة
ىيأ اعبيش ،وبدأ اعبهاد إلزالة اغبواجز اؼبادية الٍب تقف دوهنا ،فكانت قريش
حاجزاً مادياً يقف ُب سػبيل الدعوة اإلسػالمية ،فصمم على إزالتوٍ ،ب أزاؿ
قريشاً ككياف يقف ُب وجو الدعوة ،كما أزاؿ غّبه من الكيانات الٍب تقف ُب
سبيلها ،إٔب أف عم اإلسالـ صبيع جزيرة العربٍ ،ب بدأت الدولة اإلسالمية
تطرؽ أبواب األمم األخرى لنشر اإلسالـ بينهم ،فوجدت كياف اغبكم القائم
على كل أمة من ىذه األمم حاجزاً مادياً وبوؿ دوف الدعوة ،فكاف ال بد من
إزالة ىذا الكياف من وجو الدعوة ،والوصوؿ إٔب الشعب نفسو ليدعى إٔب
اإلسالـ حبكمو بو ،حٌب يرى ويلمس عدؿ اإلسالـ والرفاىية واؽبناء ُب العيش
ربت رايتو ،ويُ ْدعى إليو بالٍب ىي أحسن دوف إكراه وال إجبار .وىكذا استمر
اعبهاد طريقة لنشػر اإلسػالـ ،ففتحػت باعبهاد البلداف واألقطػار ،وأزيلت
باعبهاد اؼبمالك والدوؿ ،وحكم اإلسالـ الشعوب واألمم ،ونشر اإلسالـ
فاعتنقتو منات اؼباليْب من البشر بعد أف حكموا بو .فكانت الطريقة الٍب
اتبعت ُب تنفيذ السياسة اػبارجية ىي اعبهاد ،وكانت ثابتة ال تتغّب ولن تتغّب
أبداً .واعبهاد ىو الدعوة إٔب اإلسالـ والقتاؿ ُب سبيل اهلل مباشرة أو معاونة
دباؿ أو رأي أو تكثّب سواد .وىو فرض بنص القرآف واغبديث ،وكاف اؼبسلموف
ال يبدأوف العدو بالقتاؿ حٌب يعرضوا عليو اإلسالـ أو اعبزية .واغبكم الشرعي
حاصرنا األعداءَ من الكفار دعوناىم إٔب اإلسالـ فإف
ُب اعبهاد ىو أنو إذا
ْ
أسلموا صاروا جزءاً من األمة اإلسالمية وحرـ قتاؽبم ،وإف أبوا اإلسالـ طلبت
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منهم اعبزية ،فإف دفعوىا عصموا هبا دماءىم وأمواؽبم ،وصارت بالدىم دار
إسالـ ربكم باإلسالـ ،وصار ؽبم ما للمسلمْب من العدؿ واإلنصاؼ ،ومن
اغبماية والرعاية والدفاع عنهم ،ورعاية شؤوهنم كرعاية شؤوف اؼبسلمْب ،بتأمْب
سائر األمور الٍب تلزمهم ُب حياهتم ،وعليهم ما على اؼبسلمْب من الوالء
ٍ
حيننذ ٍٍ
للدولة والنظاـ ،فإف امتنع العدو عن اإلسالـ وعن دفع اعبزية حل
قتالو ،ولذلك ال وبل القتاؿ إال بعد عرض الدعوة اإلسالمية على أىل البلد.
وفد نص الفقهاء على أنو ال وبل لنا أف نقاتل من ٓب تبلغو الدعوة اإلسالمية،
إهباد رأي عاـ عن اإلسالـ ،وإعطاء فكرة
وعلى ذلك فال بد أف يسبق َ
القتاؿ ُ
صحيحة عن الدعوة اإلسالمية ،وؿباوالت إليصاؿ أحكاـ اإلسالـ للناس،
حٌب يتسُب ؽبم إدراؾ ما فيو من إنقاذ ؽبم ولو بشكل إصبإب ،وعلى الدولة
اإلسالمية أف تقوـ بأعماؿ سياسية منها ما يتعلق بػإعطاء معلومات واضحة
عن اإلسالـ ،وبث أفكار اإلسالـ ،والقياـ بالدعوة والدعاية لدسالـ ،ومنها
ما يتعلق بػإظهار قوة الدولة اإلسالمية ومقدرهتا ،وإظهار صالبة اؼبسلمْب
وجرأهتم ،وقد كاف الرسوؿ  يقوـ بأعماؿ عديدة ُب ذلك ،منها إرساؿ
الدعاة لدسالـ ُب قلب بالد الشرؾ ،كما أرسل األربعْب رجالً إٔب أىل قبد
ليبلغوا اإلسالـ ،وكاف يقػوـ بػإظهار قوة الدولة كما حصػل ُب استعراضو جيش
اؼبسلمْب ُب اؼبدينة يوـ غزوة تبوؾ قبل خروجو ؽبا ،ولذلك يقوؿ الرسوؿ :
«نصرت بالرعب من مسيرة هر» .وكاف جيش اؼبسلمْب ُب الدولة اإلسالمية
ُب ـبتلف العصور مرىوب اعبانب ،ولذلك كانت أوروبا ربمل فكرة عن
اعبيش اإلسالمي ىي أنو ال يغلب أبداً ،وظلت ربمل ىذه الفكرة عدة قروف.
وؽبذا ال بد من القياـ بأعماؿ سياسية تتعلق ببث األفكار اإلسالمية ،وبػإظهار
قوة الدولةٍ ،ب اؼبباشرة بالقتاؿ .واعبهاد وإف كاف الطريقة الثابتة الٍب ال تتغّب
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لنشر اإلسالـ ،ولكن األعماؿ السياسية واغبركات اؼبقصودة ال بد منها قبل
البدء بالقتاؿ ،وىي أمر أساسي ُب تركيز العالقة بْب الدولة وغّبىا من الدوؿ
والشعوب واألمم على وجو معْب ،من حيث حسن اعبوار ،ومن حيث
العالقات االقتصادية ،أو غّب ذلك فبا يسهل أمر نشر اإلسالـ.
وعلى ذلك فإف الفكرة السياسية الٍب تقوـ عليها عالقة الدولة
اإلسالمية مع الدوؿ والشعوب واألمم ىي نشر اإلسالـ بينهم وضبل الدعوة
إليهم ،وطريقة ذلك ىي اعبهاد .غّب أف ىناؾ خططاً وأساليب تضعها الدولة
وتضع ؽبا وسائل وأدوات للتنفيذ .فهي مثالً تعقد معاىدات حسن اعبوار
َجل مع بعض األعداء وربارب اآلخرين ،كما فعل رسوؿ اهلل ُ ب أوؿ
أل َ
نزولو اؼبدينة .أو تعلن اغبرب على أعدائها صبيعاً ،كما فعل أبو بكر حْب وجو
َجل ،حٌب تتمكن
اعبيوش للعراؽ والشاـ ُب آف واحد ،أو تعقد معاىدات أل َ
من إهباد رأي عاـ للدعوة ،كما فعل الرسوؿ ُ ب معاىدة اغبديبية .وقد
تتخذ اؼبناوشات احمللية وسائل لدرىاب ،كما حصل ُب السرايا الٍب كاف
يرسلها الرسوؿ  قبل غزوة بدر ،وكما حصل ُب أياـ األمويْب على حدود
الروـ من فرؽ الصوائف والشواٌب .وقد تعقد الدولة معاىدات ذبارية مع بعض
الدوؿ وال تعقدىا مع دوؿ أخرى ،على أساس مصلحة الدعوة ،وقد تنشئ
عالقات مع دوؿ وال تنشنها مع أخرى ،حسب خطة مرسومة للدعوة ،وقد
تتبع أساليب الدعوة والدعاية مع بعض الدوؿ ُب حْب تتبع أساليب كشف
اػبطط واغبرب الباردة مع دوؿ أخرى ،وىكذا تضع الدولة خططاً وتنفذ
أساليب حسب ما يقرره نوع العمل وتقتضيو مصلحة الدعوة وكانت ىذه
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اػبطط واألساليب تسهل أمر نشر اإلسالـ كما تسهل أمر اعبهاد .ولذلك
كانت اػبطط واألساليب ضرورية ُب السياسة اػبارجية ،وكاف إهباد الرأي العاـ
عن اإلسالـ وعن الدولة لدى العآب ضرورياً أيضاً .ولكن ذلك كلو إمبا ىو
لنشر اإلسالـ بواسطة طريقة نشره وىي اعبهاد ُب سبيل اهلل.

ٖ٘ٔ

انفتىحـبث اإلسـاليُت هٍ نُشـر اإلسـالو
ؼبا كانت األمة اإلسالمية مكلفة حبمل الدعوة اإلسالمية إٔب الناس
كافة كاف لزاماً على اؼبسلمْب أف يتصلوا بالعآب ،وكاف لزاماً على الدولة
اإلسالمية أف تقوـ هبذا االتصاؿ فتبلغ الدعوة وتتخذ الطريقة الٍب قررىا
اإلسالـ لنشر ىذه الدعوة ،ولذلك كاف من احملتم أف تقوـ الدولة اإلسالمية
بفتح البلػداف ،وأف تكوف ؽبا تلك الفتوحات الكبّبة .وما ىذه الفتوحات إال
تنػفػيذ ؼبا على اؼبسػلمْب من واجػب ،ىو تبليغ اإلسػالـ للناس على وجو يلفت
النظر ،بػإقامة أحكامو عليهم ،ونشر أفكاره بينهم ،ولذلك ٓب تكن الفتوحات
اإلسالمية من أجل استغالؿ الشعوب واستعمارىا ،وال من أجل ما ُب بالدىا
من خّبات ،وإمبا كانت من أجل شيء واحد ىو ضبل الدعوة اإلسػالمية
إليها ،إلنقاذىا فبا ىي فيو من حياة شقية ومن نظاـ فاسد .ويظهر ذلك ُب
نشأة الدولة اإلسالمية وُب سّب الفتوحات اإلسالمية وُب فرضية اعبهاد.
وقد نشأت الدولة اإلسالمية نشأة قوية مَبكزة ،نشأة اتساع ومبو ،نشأة
انتشار وفتح ،فكانت بذرة إنشائها بذرة إنشاء دولة عاؼبية ال دولة ؿبلية؛ ألف
عقيدهتا عاؼبية ،إذ ىي عقيدة لدنساف ،وألف نظامها نظاـ عاؼبي ،إذ ىو نظاـ
لدنساف ،فكاف طبيعياً أف ينتشر ،وكاف طبيعياً أف تفتح البالد ،ألف طبيعة
إنشائها توجب ذلك وربتمو .وىا ىو ذا الرسوؿ  يبايعو اؼبسلموف بيعة
العقبة الثانية ،يبايعونو على حرب األضبر واألسود من الناس ،ولو أدى ذلك
إٔب فناء األمواؿ وقتل األشراؼ ،يبايعونو على السمع والطاعة ُب عسرىم
ويسرىم ومنشطهم ومكرىهم ،وأف يقولوا اغبق أينما كانوا ال ىبافوف ُب اهلل
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لومة الئم ،يبايعونو على اؼبوت ُب سبيل ضباية الدعوة اإلسالمية ،وليس ؽبم
مقابل ذلك كلو إال اعبنة .وىؤالء ىم نواة جيش الدولة اإلسالمية الٍب ضبلت
اإلسالـ ،فكيف يكوف ىذا اعبيش الذي بايع ىذه البيعة ؟ وؼباذا أنشئ ىذا
اعبيش ؟ وما ىي مهمتو اغبربية الٍب تبدو ُب ىذه البيعة ؟ أليست ىي مهمة
ضبل دعوة اإلسالـ ؟ وىي وحدىا الٍب جاءوا من أجلها وبايعوا عليها واستعدوا
للموت ُب سبيلها.
وقد وضػع  خطػة الفتوحات قبل وفاتو ،فإنو عليو الصالة والسالـ
بعد أف قامت الػدولة اإلسػالمية ُب اعبزيرة وضع خطة نشر الدعوة اإلسالمية
خارج اعبزيرة بػإرسػالو الكتب ُب السنة السابعة للهجرة إٔب كسرى وقيصر وإٔب
غّبنبا من اؼبلػوؾ واألمراء يدعوىم صبيعاً لدسالـ ،وبغزوٌب مؤتة وتبوؾ،
وبػإعداده جيش أسامو ،وقد قاـ خلفاؤه من بعده بتنفيذ ىذه اػبطة حْب
أخػذوا يفتحوف البلداف الٍب خاطبها الرسوؿ  باإلسالـٍ ،ب تتالت
الفتوحات اإلسالمية على ىذا األساس ،ولذلك ٓب تفرؽ الدولة اإلسالمية ُب
فتحها للعآب بْب أف تفتح مصر خبّباهتا وسهولة فتحها ،وبْب أف تفتح مشإب
إفريقيا على صحراويتها ووعورهتا وفقرىا وصعوبة فتحها ومشقة نشر اإلسالـ
فيها ،ألهنا إمبا تفتح لنشر اإلسالـ وضبل دعوتو ،وذلك يقتضيها أف تدخل كل
بلد مهما يكن فقره أو غناه ،وأف تواجو كل شعب مهما يكن استسالمو أو
مقاومتو؛ ألف نشر اإلسالـ وضبل دعوتو للناس ال يعرؼ فقر بلد أو غناه ،وال
قبوؿ أىلو أو رفضهم ،وإمبا يعرؼ شيناً واحداً ىو ضبل الدعوة اإلسالمية قيادة
فكرية تنبثق عنها أنظمة اغبياة ،وأف يكوف ىذا اغبمل عبميع الناس ُب صبيع
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البالد.
وقد بْب القرآف الكرٙب للمسلمْب أسباب القتاؿ وفريضة اعبهاد بأهنا ال
تكوف إال ُب سبيل اإلسالـ وضبل رسالتو للعاؼبْب .وىناؾ آيات مستفيضة
الكثرة تأمرىػم بالقػتاؿ من أجػل اإلسػالـ .قػاؿ تعػأب ُب سػورة األنفاؿ:
 ،          وقاؿ ُب
سورة البقرة            :
 ،     وقاؿ ُب سورة التوبة    :
           
         

 ،    فهػذه اآليػات وغّبىػا ىي الٍب أمػرت باعبهاد
وىي الٍب عينت للمسلمْب الغاية من الفتوحات وىي الٍب كانت تدفعهم إٔب
ىذه الفتوحات.
وعلى ذلك فإف ضبل الدعوة اإلسالمية ىو الذي أقيمت الدولة
اإلسالمية على أساسو ،وأنشئ اعبيش اإلسالمي من أجلو ،وفرض اعبهاد ُب
سبيلو ،وكانت الفتوحات سائرة حبسبو .وضبل الدعوة اإلسالمية ىو الذي يعيد
للمسلمْب دولة اإلسالـ.

ٔ٘ٙ

تـركُس انفتىحـبث اإلسـاليُت
لقد فتح اؼبسلموف البلداف وحكموىا باإلسالـ ،وقد فرض عليهم
اإلسالـ توٕب اغبكم والقيادة ،وال هبوز ؽبم أف ُوب َكموا من قبل غّب اؼبسلمْب،
قاؿ تعأب ُب سورة النساء       :
 ، وجعػل العػزة للمؤمنْب ،قاؿ تعأب ُب سورة اؼبنافقْب   :
 .      ولكن اهلل ٓب
يعطهم العزة وٓب يوؽبم اغبكم والقيادة إال ؼبا ربقق فيهم من نفسية إسالمية
ذبعل اغبكم لتطبيق اإلسالـ وضبل دعوتو ال شهوة حكم وسلطاف ،وؼبا وجد
لديهم من عقلية إسالمية تفهم معُب اغبكم وتدرؾ حقيقة مسؤوليتو عند اهلل،
وقد ظهر نور اإلسالـ ُب أعماؿ ىؤالء اغبكاـ وأقواؽبم كما ظهر ىذا النور ُب
تطبيق األحكاـ على الناس الذين وبكموهنم ،وقد كاف من جراء تطبيق أحكاـ
اإلسالـ على الناس أف دخلوا ُب دين اهلل أفواجاً واعتنقوا عقيدة اإلسالـ،
وصاروا مسلمْب ؽبم العزة وؽبم القيادة واغبكم ،وأصبحت بالدىم دار إسالـ
وبالداً إسالمية ،فَبكزت الفتوحات اإلسالمية حبكمها باإلسالـٍ ،ب بدخوؿ
أىلها ُب الدين اعبديد ،حٌب كاف فتح اؼبسلمْب ألي بلد فتحاً أبدياً إٔب يوـ
الدين يسلخ ىذا البلد وأىلو عن حاؽبم األؤب إٔب حاؿ ثانية ،وأحاؽبم من
كفار إٔب مسلمْب ،كما أحاؿ بالدىم من دار كفر إٔب دار إسالـ ،وظلت
دار إسالـ حٌب ذىب حكم اإلسالـ عنها ،ولكن أىلها ظلوا مسلمْب،
وظلت بالداً إسالمية حٌب بعد ذىاب حكم اإلسالـ منها وتقلص ظل الدولة
عنها ،وإذا كانت الدولة اإلسالمية قد ذىبت فإف البالد الٍب فتحها اؼبسلموف
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ال تزاؿ بالداً إسالمية ،وال يزاؿ أىلها مسلمْب ،وال تزاؿ ؿبالً لعود حكم
اإلسالـ إليها ونشر سلطاف الدولة اإلسالمية فوؽ ربوعها .والذي ركز
الفتوحات اإلسالمية تركيزاً دائمياً وجعل اإلسالـ فيها ثابتاً إٔب يوـ الدين عدة
أمور ،منها ما سهل حكمها صبيعها من أوؿ يوـ كالتشريع ،ومنها ما ىيأ
أىلها لدخوؿ اإلسالـ كطريقة اغبكم وسلوؾ اغبكاـ ،ومنها ما ركز اإلسالـ
ُب نفوس من أسلموا تركيزاً أبدياً كعقيدة اإلسالـ وتبِب األحكاـ ،ويبكن إصباؿ
ىذه األمور ُب عدة نقاط منها:
ٔ  -إف اإلسالـ عقلي ُب عقيدتو ،فكري ُب آرائو وأحكامو ،فهو
يفرض على معتنقو أف يؤمن بو عن طريق العقل وأف يفهم أحكامو بالعقل،
ولذلك كاف ؾبرد اعتناقو وبيل اإلنساف إٔب إنساف مفكر حْب يلفت نظره إٔب
ـبلوقات اهلل ليدرؾ وجود خالقو ،وحْب ينبو فيو الفكر لبحث األحكاـ
الشرعية ليستنبطها ويعاِب مشاكلو هبا ،وبذلك يكوف قد ركز اإلسالـ ُب نفسو
أبدياً حْب يعتقده بشكل قطعي ويفهم أحكامو ويطبقها.
ٕ  -يقضي اإلسالـ على معتنقو بالقراءة والدرس ،وليس يكفي
اؼبسلم أف ينطق بالشهادتْب ليتعلم اإلسالـ ويفهمو ،بل ال بد من تعلمو
والتثقف بو بعمق واستنارة ووعي ،وىذا التعلم يوسع أفق اؼبسلم ،وينمي
معارفو ،وىبصب عقليتو ،وهبعلو معلماً لغّبه.
ٖ  -إف طبيعة مبدأ اإلسالـ وأحكامو الشرعية توجب أف تكوف
طريقة تعلمها ارتقائية مؤثرة ُب اؼبتعلم وُب الوسط الذي يعيش فيو ،ولذلك
كاف اؼبسلموف يتعلموف اإلسالـ للعمل بو ،وكانوا يتلقوف أحكامو تلقياً فكرياً،
فكاف ىذا مؤثراً ُب مشاعرىم ،ولذلك كاف إحساسهم باغبياة وتبعاهتا
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إحسػاسػاً ناذباً عن فكر مؤثر ،فنتج عنو ما كاف يشاىد ُب اؼبسلمْب من
التلهب واغبماسة لدسالـ ومن الفكر وغزارة اؼبعرفة وسعة األفق ،ألف العقيدة
اإلسالمية قد غرست ُب نفوسهم غرساً ،وألف آراء اإلسالـ وأفكاره وأحكامو
قد أخذوىا بعد درس وسبحيص ،وألف الناحية العملية كانت ىي اؼبسيطرة.
فهم ٓب يتعلموا اإلسالـ جملرد العلم فقط ،وإال لكانوا ؾبرد كتب ربوي
معلومات عن اإلسالـ ،وال ظبعوه ؾبرد ظباع مواعظ وإرشادات .وإالّ لكانوا
سطحيْب ال حرارة لديباف عندىم ،بل ذبنبوا ىاتْب الناحيتْب اػبطرتْب ،ونبا
تعلّم اإلسالـ حقائق ؾبردة للتعلّم فقط ،وأخذه مواعظ وإرشادات فحسب.
وحصروا طريقة أخذىم اؼبفاىيم واألحكاـ بطريقة اإلسػالـ ،الٍب ىي أخػذ
اإلسػالـ بعمػق وتفهم ووضػوح ،لتطػبيقػو عملياً ُب معَبؾ اغبياة.
ٗ  -إف اإلسالـ ارتقائي يأخذ بيد معتنقو ليسّب بو ُب طريق الكماؿ،
فهو يفرض أعماالً معينة على اؼبسلم ،والقياـ هبذه األعماؿ يأخذ بيد اإلنساف
إٔب مرتقى من الكماؿ يتمتع فيو بالسمو الروحي واالطمنناف النفسي والسعادة
اغبقة ،وهبعل اإلنساف ثابتاً على ىذا اؼبرتقى ال ينحدر عنو ،وإنو وإف كاف
االرتقاء ُب طريق الكماؿ إٔب اؼبرتقى العإب صعباً ،فإف الثبات عليو أصعب،
ولذلك كانت ىذه األعماؿ دائمية وليست مؤقتة ،حٌب يظل اإلنساف ُب ظبوه
وارتقائو.
وىذه األعماؿ وىي العبادات ،منها ما ىو فرض ،ومنها ما ىو
مندوب .والقياـ بالفروض من قبل صبيع الناس وبقق حداً مشَبكاً ُب الرقي
البد منو ،والقياـ دبا ىو مندوب وبفز على االندفاع ُب طريق الكماؿ.
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وليس القياـ هبذه العبادات باألمر الشاؽ العسّب ،وال بالشيء اؼبرىق
اؼبضِب ،وليس فيو حرماف من متاع الدنيا وملذاهتا ،وال إعراض عن مباىجها
ومسراهتا ،وال كبت للغرائز وال ـبالفة للطبائع ،كال ،وإمبا القياـ هبذه العبادات
بالنسبة للفرض أمر ميسور لكل إنساف مهما تكن قواه ومهما تكن إرادتو،
وىي ال ربوؿ بينو وبْب زينة الدنيا ،كما أف القياـ دبا ىو مندوب يقوـ بو
اؼبسلموف بشوؽ وشغف ،ويقبلوف عليو ليقوموا بأكثر فبا فرض ،وىم يشعروف
الشعور العميق بأهنم ينعموف برضواف من اهلل.
٘  -كاف اؼبسلموف يفتحوف البالد غبمل الدعوة اإلسالمية إليها
ونشرىا فيها ،ولذلك كانوا يشعروف بأهنم رسل رضبة وىداية ،فكانوا يدخلوف
البلد فيحكمونو باإلسالـ ،ودبجرد دخوؿ أىل البالد ُب الذمة يصبح ؽبم ما
للمسلمْب وعليهم ما عليهم ،ويصبح لتلك البالد اؼبفتوحة من اغبقوؽ
والواجبات ُب الدولة ما ألي بلد آخر من بالد اؼبسلمْب ،وتصبح قطعة منها،
ألف نظاـ اغبكم نظاـ وحدة ،وؽبذا ٓب يكن أىل البالد اؼبفتوحة يشعروف بأهنم
مستعمروف ،وال وبسوف بأية ناحية تشم منها رائحة االستعمار؛ ولذلك ٓب
َ
ِ
يكن عجيباً أف يػُ ْقبػل الناس على اإلسالـ بعد أف رأوا  -عملياً  -حقيقة
اإلسالـ ُب الكيفية الٍب وبكم هبا اؼبسلموف.
 - ٙإف مبدأ اإلسالـ وأحكامو عامة عبميع الناس ،ويباح تعلمها
عبميع الناس ،بل يفرض تعليمها عبميع الناس حٌب يتذوقوا حالوة اإلسالـ
ويدركوا حقائقو .وكاف الرسوؿ عليو الصالة والسالـ يرسل الوالة واغبكاـ
واؼبعلمْب وبكموف الناس باإلسالـ ويعلموهنم أحكامو ،وكذلك كاف اؼبسلموف
من بعده يفتحوف البلداف ،ويقيموف هبا اغبكاـ واؼبعلمْب ،ويفقهوف الناس
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باإلسالـ ،ويعلموهنم أحكاـ القرآف .فاقبل أىل البالد اؼبفتوحة على اؼبعارؼ
اإلسالمية حٌب أصبحت ثقافتهم ثقافة إسالمية ،حٌب أولنك الذين ٓب يعتنقوا
اإلسالـ.
 - ٚإف الشريعة اإلسالمية شريعة عاؼبية كاملة .ولذلك كاف اؼبسلموف
حْب يفتحوف البلداف ،ال وبتاجوف إٔب تعرؼ شريعة أىلها وقوانينهم ،وال
للتوفيق بْب ما وبملونو من أحكاـ ؼبعاعبة مشاكل اغبياة وبْب القوانْب الٍب
كانت تطبق على البالد اؼبفتوحة ،بل كانوا يفتحوف البلد ومعهم الشريعة
الكاملة ،فكانوا يطبقوف اإلسالـ من أوؿ يوـ يفتحوف فيو البالد .وكانت
طريقتهم ُب التطبيق انقالبية ،ليس فيها تدرج أو ترقيع ،وال يراعوف الواقع الذي
هبدونو ،ألهنم إمبا فتحوا البالد لتبليغها اإلسالـ وليغّبوا واقعها الفاسد وحياهتا
اؼبضطربة ،وىذا يقضي برفع النظاـ القدٙب ووضع النظاـ اعبديد وضعاً شامالً.
وؽبذا كاف يسهل عليهم حكم البالد من أوؿ يوـ .وكاف يَبكز حكمهم تركزاً
تاماً ،وٓب يعانوا أزمة قانونية وال حالة انتقالية ،ألهنم وبملوف دعوهتم ،وىي
عقيدة تنبثق عنها األنظمة والقوانْب واألحكاـ ،وىي شريعة تطبق على كل
إنساف ُب كل زماف ومكاف.
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صهـر انشـعىة وجعههب أيـت واحـذة
توَب رسوؿ اهلل  بعد أف دخلت اعبزيرة العربية كلها ُب اإلسالـ وبعد
أف قضي على الشرؾ فيها وبعد أف أصبحت دار إسالـ ربكم باإلسالـ كلو
عقيدة ونظاماً ،وبعد أف اكمل اهلل الدين وأًب نعمتو على اؼبسلمْب ورضي ؽبم
اإلسالـ ديناً ،وبعد أف بدأ بدعوة األمم والشعوب اجملاورة بػإرساؿ الكتب إٔب
ملوكها وحكامها ،وبالسرايا والغزوات على حدود الروـ ُب مؤتة وتبوؾ .وقد
جاء بعده اػبلفاء الراشدوف فتتابعت الفتوحات ،ففتح العراؽ وكاف يسكنو
خليط من النصارى واؼبزدكية والزرادشتية من العرب والفرس ،وفتحت فارس
وكاف يسكنها العجم وقليل من اليهود والرومانيْب ،وكانت تدين بدين الفرس،
وفتحت الشاـ وكانت إقليماً رومانياً يتثقف بثقافة الرومانيْب ويتدين بالنصرانية
ويسكنو السوريوف واألرمن واليهود وبعض الروماف وبعض العرب ،وفتحت
مصر وكاف يسكنها اؼبصريوف وبعض اليهود وبعض الروماف ،وفتحت مشاؿ
إ فريقيا وكاف يسكنها ال بر وكانت ُب يد الروماف .وجاء بعد اػبلفاء الراشدين
األمويوف ،ففتحوا السند وخوارزـ وظبرقند وأدخلوىا ضمن أراضي الدولة
اإلسالميةٍ ،ب فتحت األندلس وأصبحت والية من واليات الدولة اإلسالمية،
وكانت ىذه األقطار اؼبتعددة متباينة القوميات واللغة والدين والتقاليد والعادات
والقوانْب والثقافة ،وطبيعياً كانت ـبتلفة العقلية ـبتلفة النفسية ،ولذلك كانت
عملية صهرىا ببعضها وتكوين أمة واحدة منها موحدة الدين واللغة والثقافة
والقوانْب أمراً عسّباً وعمالً شاقاً ،يعت النجاح فيو شيناً غّب عادي ،وٓب وبصل
لغّب اإلسالـ ،وٓب يتحقق إال للدولة اإلسالمية .فإف ىذه الشعوب صبيعها بعد
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أف ظللتها الراية اإلسالمية وحكمتها الدولة اإلسالمية ودخلت ُب اإلسالـ
صارت أمة واحدة ىي األمة اإلسالمية ،وذلك بتأثّب حكمهم باإلسالـ،
وبتأثّب اعتناق هم عقيدتو ،ولقد عمل على صهر ىذه الشعوب عدة أمور أنبها
أربعة أمور ىي:
ٔ  -أوامر اإلسالـ.
ٕ  -اخت-الط اؼبػس-ؼبْب الفػاربػْب بغػّبىم من األمػم اؼبفػتػوحة ُب
اؼبسكن والعيش.
ٖ  -دخوؿ أىل البالد اؼبفتوحة جبملتهم ُب اإلسالـ.
ٗ  -االنقالب الذي حصل ؼبن أسلموا ونقلهم من حاؿ إٔب حاؿ.
أما أوامر اإلسالـ فهي تقضي بأف يدعو أىلو لو وأف وبملوا دعوتو
وينشروا ىدايتو حيثما استطاعوا ،وىذا يقضي باعبهاد وفتح البالد حٌب يتمكن
الناس من فهمو والوقوؼ على حقيقة أحكامو .ويقضي بَبؾ االختيار للناس
إف شاءوا اعتنقوه وإف شاءوا ظلوا على دينهم ،واكتفى بػإخضاعهم ألحكامو
ُب شؤوف اؼبعامالت والعقوبات ،ليحصل االنسجاـ ُب أعماؿ الناس بتوحيد
النظم الٍب تعاِب مشاكلهم وتنظم أعماؽبم ،وليشعر غّب اؼبسلمْب بأهنم
كاؼبسلمْب يشاركوف اجملتمع ُب تطبيق النظاـ الذي يطبق فيو ،ويتمتعوف
بالطمأنينة ،ويستظلوف براية الدولة.
وأوامر اإلسػالـ تقضػي بأف ينظػر إٔب احملكومْب نظرة إنسانية ال نظرة
عنصرية أو طائفية أو مذىبية ،ولذلك تطبق األحكاـ على اعبميع بالسػواء ال
فػرؽ بْب اؼبػسػلػم وغّب اؼبػسػلم ،قاؿ تعػأب ُب سػورة اؼبائدة  :
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 .        ويتساوى ُب اغبكم والقضاء
صبيع الناس ،فاغباكم حْب يرعى شؤوف الناس ووبكمهم ،والقاضي حْب
يقضي بينهم ال ينظر ؼبن وبكمهم أو يقضي بينهم أية نظرة سوى النظرة إٔب
اإلنساف لّبعى شؤونو ويفصل خصوماتو .ويقضي نظاـ اغبكم ُب اإلسالـ
بالوحدة بْب أجزاء الدولة ،كما يقضي بضماف حاجات كل والية فيها
باإلنفاؽ عليها من بيت ماؿ الدولة ،بغض النظر عما هبىب منها قل أو كثر،
َوَب هبذه اغباجات أـ ٓب يف .كما يقضي بوحدة اؼبالية جببايتها لبيت اؼباؿ من
صبيع الواليات ،وبذلك تصبح صبيع البلداف اؼبفتوحة واليات ُب دولة واحدة
ذبعلها ُب اغبكم سائرة سّباً حتمياً ُب طريق االنصهار.
وأما اختالط اؼبسلمْب الفاربْب بغّبىم فكاف من أك العوامل أثراً ُب
دخوؽبم اإلسالـ وانصهارىم مع سائر اؼبسلمْب .وذلك أف اؼبسلمْب بعد أف
فتحوا البالد سكنوىا وصاروا يعلموف أىلها اإلسالـ ويثقفوهنم بالثقافة
اإلسالمية ،وسكنوا معهم ُب بيوت متجاورة حٌب صارت البالد مسكونة
بالفاربْب واؼبفتوحْب صبيعاً ،وقد اشَبكوا ُب صبيع شؤوف اغبياة وصاروا صبيعاً
سكاف بلد واحد تطبق عليهم أحكاـ واحدة ،وٓب يكونوا فنتْب ،فارباً ومفتوحاً
وغالباً ومغلوباً ،وإمبا كانوا صبيعاً رعية الدولة يتعاوف أفرادىم ُب شؤوف اغبياة
صبيعاً ،ورأوا ُب اغبكاـ نوعاً آخر من الناس ٓب يكونوا يعرفوهنم ،رأوىم
يساووهنم بأنفسهم ويقوموف ىم خبدمتهم ُب شؤوهنم وُب خواص حاجاهتم،
فرأوا صفات عالية حببت إليهم ىؤالء اغبكاـ وحببت إليهم اإلسالـ ،وكاف
اغبكاـ وسائر اؼبسلمْب يتزوجوف من أىل الكتاب ويأكلوف ذبائحهم
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وطعامهم ،فكاف ىذا االختالط حافزاً لدخوؽبم اإلسالـ؛ ألهنم رأوا أثر
اإلسالـ ُب اغبكاـ ،كما رأوا نوره ُب تطبيق النظاـ ،وبذلك انصهرت ىذه
الشعوب بعضها ببعض وصارت أمة واحدة.
وأما دخػوؿ البالد اؼبفتوحة ُب اإلسػالـ فقػد كاف بشػكل عاـ ،وكاف
أىل كل قطر يدخلوف ُب دين اهلل أفواجاً ،حٌب دخلت اعبمهرة الساحقة من
أىل البلداف اؼبفتوحة ُب اإلسالـ ،وظل الناس يدخلوف ُب اإلسالـ صباعات،
وصار الناس ُب صبلتهم مسلمْب ،وٓب يبق اإلسالـ مقصوراً على الفاربْب.
وبدخوؿ أىل البالد ُب اإلسالـ انصهروا مع الفاربْب فصاروا أمة واحدة.
وأما االنقالب العاـ الذي أحدثو اإلسالـ ُب الذين أسلموا ،فذاؾ أف
اإلسالـ رفع اؼبستوى العقلي عندىم فأوجد لديهم العقيدة اإلسالمية فكانت
قاعدة فكرية تبُب عليها صبيع األفكار وتقاس صحتها وفسادىا دبقياس ىذه
القاعدة ،ولذلك نقلهم من اإليباف الوجدا٘ب إٔب اإليباف العقلي ،ومن عبادة
األصناـ والنار والتثليث وما شاكل ذلك وما تقتضيو ىذه العبادة من اكبطاط
ُب النظر وإسفاؼ ُب الفكر إٔب عبادة اهلل وما تقتضيو من فكر مستنّب ونظر
واسع .وجعلهم يصدقوف باغبياة األخرى ،ويتصوروهنا بالصورة الٍب أوضحها
ؽبم ُب الكتاب والسنة وأوضح ما فيها من عذاب ونعيم ،فصاروا يتصوروهنا
معُب وقيمة ألهنا
ويروف أهنا ىي اغبياة اغبقيقية ،وبذلك صار للحياة عندىم ً
طريق غبياة أخرى أسعد وأخلد ،وؽبذا أقبلوا على ىذه اغبياة الدنيا وٓب يهملوىا
وأخذوا بأسباهبا وسبتعوا بزينة اهلل الٍب أخرج لعباده والطيبات من الرزؽ ،وجعل
للحياة مقاييس صحيحة وتصويراً حقيقياً .فبعد أف كاف مقياس اغبياة ىو
اؼبسّب لألعماؿ وىي الغاية من األعماؿ
اؼبنفعة فقط ،وكانت ىذه اؼبنفعة ىي ِّ
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وىي قيمة العمل ،صار مقياس اغبياة ىو اغبالؿ واغبراـ ،وصار تصوير اغبياة
اؼبسّب لألعماؿ واؼبوجو ؽبا ىو أوامر اهلل ونواىيو،
ىو بأهنا حالؿ وحراـ ،وصار ِّ
وصارت الغاية من تسيّب األعماؿ بأوامر اهلل ونواىيو ىي رضواف اهلل ،وصارت
قيمة العمل ىي ما يقصده من القياـ بو ،فتكوف روحية إف كاف صالة أو
جهاداً أو ما شاكلها ،وتكوف مادية إف كاف بيعاً أو إجارة أو ما شاكلها،
وتكوف خلقية إف كاف أمانة أو رضبة أو ما شاكلها ،فصاروا يبيزوف بْب اؼبوجو
للعمل ،وبْب قيمة العمل الٍب قاموا بالعمل من أجلها ،وبذلك جعل تصوير
اغبياة ؽبم ـبتلفاً عن تصويرىا السابق وجعلو تصويراً حقيقياً غبقيقة اغبياة
باؼبقياس الذي وضعو لو وىو أوامر اهلل ونواىيو أي اغبالؿ واغبراـ.
وجعل للسعادة معُب حقيقياً ُب نظرىم ،فبعد أف كانت السعادة
عندىم إشباع اعبوعات وإعطاء اعبسد متعو ،صارت السعادة ىي نواؿ رضواف
اهلل؛ ألف السعادة ىي الطمأنينة الدائمة لدنساف ،وىي ال تتأتى باؼبلذات وال
بالشهوات ،وإمبا تتأتى بنواؿ رضواف رب العاؼبْب.
وىكذا فإف اإلسالـ أثر ُب وجهة نظر الشعوب الٍب اعتنقتو للحياة
وغّب مراتب األشياء فرفع من مرتبة
ولألعماؿ الٍب يقوموف هبا ُب ىذه اغبياةّ ،
أشياء وخفض مرتبة أخرى ،فبعد أف كانت اغبياة ىي أعلى مرتبة عند اإلنساف
واؼببدأ ىو أقل مرتبة منها ،قلب ىذه اؼبراتب فجعل اؼببدأ ُب اؼبرتبة األؤب،
وجعل اغبياة ُب مرتبة أقل ،وبذلك صار يبذؿ اؼبسلم حياتو ُب سبيل اإلسالـ؛
ألنو أغلى قيمة من اغبياة ،ومن باب أؤب أف يتحمل اؼبشقات واؼبصاعب ُب
سبيل اإلسالـ ،وبذلك وضعت األشياء الٍب ُب اغبياة ُب اؼبراتب الالئقة هبا،
فصارت اغبياة سامية وصار اؼبسلم يشعر ُب ىذه اغبياة بالطمأنينة الدائمة،
ٔٙٙ

وقد رسم للعآب كلو مثالً أعلى واحداً ال يتعدد ،وثابتاً ال يتغّب ،أال وىو
رضواف اهلل تعأب .وبذلك تغّب اؼبثل األعلى عند الناس ،فبعد أف كانت لتلك
الشعوب مثل عليا متعددة ،متغّبة ،صار ؽبم مثل أعلى واحد ثابت .وتبعاً
لتغّب اؼبثل األعلى عند الشعوب واألمم تغّبت معا٘ب األشياء عندىم عما
كانت عليو وتغّب مفهوـ الفضائل عما كاف عليو .فالشجاعة الشخصية،
والشهامة الفردية ،واؼبناصرة العصبية ،والتفاخر باألمواؿ واألحساب ،والكرـ
إٔب حد اإلسراؼ ،واإلخالص للقبيلة أو للقوـ ،والقسوة ُب االنتقاـ واألخذ
بالثأر وما شاكل ذلك كانت أصوؿ الفضائل ،فجاء اإلسالـ وٓب هبعلها أصوؿ
الفضائل وٓب يَبكها كما ىي عليو بل جعلها صفات يتصف اإلنساف دبا أمر
اهلل بو منها إجابة ألمره تعأب ال لذات الفضائل ،وال ؼبا فيها من منافع ،وال ؼبا
ذبره من مفاخر ،وال ألهنا عادات وتقاليد وتراث ينبغي أف وبافظ عليهاٍ .ب
جعل اػبضوع هلل وألوامره ونواىيو ىو الواجب ،فأوجب إخضاع منافع الفرد
والقبيلة والشعب واألمة ألوامر اإلسالـ فحسب.
وىػكػذا نقػل اإلسػالـ عقػليػة الػش-عػوب الٍب اعتػنػقػتػو ،كما نقل
نفسيتهم ،وبذلك أصبحوا بعد دخوؽبم ُب اإلسالـ غّبىم قبل دخولو ُب
شخصيتهم كلها وُب تقديرىم للكوف واإلنساف واغبياة ومقاييسهم عبميع
األشياء ُب اغبياة .وصاروا يفهموف أف للحياة معُب خاصاً ىو السمو
والكماؿ ،وصار ؽبم مثل أعلى واحد ثابت ىو رضواف اهلل ،وصار نيل ىذا
اؼبثل األعلى ،أي نيل رضواف اهلل ،ىو السعادة الٍب ينشدوف ،وبذلك صاروا
خلقاً آخر غّب خلقهم األوؿ.
ٔٙٚ

وهبذه األشياء األربعة انسلخت صبيع الشعوب الٍب دانت للدولة
اإلسالمية عن حاؽبا األوؿ ،فتوحدت أفكارىا ووجهة نظرىا ُب اغبياة ،حٌب
صارت فكراً واحداً ونظرة واحدة ،وتوحدت معاعبات مشاكلها بعالج واحد،
وتوحدت مصاغبها فصارت مصلحة واحدة ىي مصلحة اإلسالـ ،وتوحدت
أىدافهم ُب اغبياة فصارت ىدفاً واحداً ىو إعالء كلمة اهلل .فكاف حتمياً أف
تنصهر ىذه الشعوب صبيعها ُب بوتقة اإلسالـ ،فتصبح أمة واحدة ىي األمة
اإلسالمية.

ٔٙٛ

عـىايم ضعـف انـذونت اإلسـاليُت
تقوـ الدولة اإلسالمية على مبدأ اإلسالـ ،فيو قوهتا وبو وحده بقاؤىا،
وبو وحده ارتقاؤىا فهو قواـ وجودىا؛ ولذلك قامت الدولة اإلسالمية قوية
لقوة اإلسالـ ،وفتحت أقطاراً واسعة من العا َٓب ُب مدة أقل من قرف مع أف
وسيلة مواصالهتا كانت اػبيل واإلبل ،ودانت صبيع الشعوب واألمم اؼبفتوحة
باإلسالـ ُب مدة وجيزة مع أف أداة نشرىا ٓب تكن واسعة وما كانت سوى
اللساف والقلم ،غّب أف الذي حقق ذلك كلو هبذه السرعة ىو اإلسالـ الذي
جعل للدولة ىذه القوة.
وقػد أدرؾ أعػداء اإلسػالـ ذلك وعرفوا أهنم لن يسػتطػيعػوا إضػعػاؼ
الدولة ما داـ اإلسػالـ قوياً ُب نفوس اؼبػسػلمْب قوياً ُب فهمو قوياً ُب تطبيقو،
ضعف تطبيقهم
ضػعف فهم اؼبسػلمْب لو وتُ ْ
فعمدوا إٔب إهباد الوسػائل الٍب تُ ْ
ألحكامو.
أما الوسائل الٍب استعملوىا إلضعاؼ فهمو فكثّبة ،منها ما يتعلق
بنصوصو ،ومنها ما يتعلق باللغة الٍب يؤدى هبا ،ومنها ما يتعلق بانطباقو على
وقائع اغبياة ،فقد عمدوا إٔب األحاديث النبوية يدسوف فيها أحاديث مكذوبة
ٓب يقلها الرسوؿ  ولكنهم زوروىا وضمنوىا معا٘ب غّب إسالمية ومفاىيم
تناقض اإلسالـ حٌب يأخذىا اؼبسلموف ويعملوا دبا فيها فيبعدوا عن اإلسالـ.
وبالفعل كذبوا على الرسوؿ  أحاديث كثّبة دسوىا بْب األحاديث
وأشاعوىا بْب الناس ،غّب أف اؼبسلمْب فطنوا ؽبؤالء الزنادقة وقضوا على
ٜٔٙ

مؤامراهتم ،فهب العلماء ورواة اغبديث هبمعوف اغبديث ويضعوف تاريخ رواتو
وأوصافهم ويبينوف اغبديث الصحيح من الضعيف من اؼبكذوب ،حٌب حفظ
اغبديث فحصرت رواية اغبديث ُب تابعي التابعْب عن التابعْب عن الصحابة
وٓب تقبل بعدىم أية رواية ،وحصر الرواة وعرؼ كل واحد منهم ،وبػُيِّنت
طبقات كتب اغبديث ،حٌب أصبح بػإمكاف اؼبسلم إذا تتبع اغبديث أف يعرؼ
ص حتو من ضعفو من كذبو ،دبعرفة سنده ومتنو .وفوؽ ذلك فإف الدولة
اإلسالمية ضربت على يد ىؤالء الزنادقة بيد من حديد حٌب كاف جزاء
الكثّبين منهم القتل جزاء على افَبائهم األحاديث على رسوؿ اهلل ،
وبذلك ٓب يكن ؽبذه اؼبؤامرة على اإلسالـ وال على الدولة أثر يذكر ،فعمدوا
إٔب اللغة العربية ألهنا اللغة الٍب يؤدى هبا اإلسالـ ،وصاروا وباولوف فصلها عن
اإلسالـ ،ولكنهم ٓب يستطيعوا ُب أوؿ األمر؛ ألف اؼبسلمْب اندفعوا ُب
الفتوحات وىم وبملوف الكتاب والسنة واللغة العربية ،وكانوا يعلموف الناس
اللغة العربية كما يعلموهنم القرآف واغبديث ،فدخل الناس ُب اإلسالـ وحذقوا
اللغة العربية وأتقنوىا ،حٌب كاف منهم أئمة ؾبتهدوف كأيب حنيفة ،وشعراء
مبدعوف كبشار بن برد ،وكتاب بليغوف كابن اؼبقفع .وكاف حرص اؼبسلمْب
على اللغة العربية شديداً ،واإلماـ الشافعي ٓب هبز ترصبة القرآف وٓب هبز الصالة
بغّب اللغة العربية .والذين أجازوا ترصبة القرآف كأيب حنيفة فإهنم ال يسموف
اؼبَبجم قرآناً مطلقاً .وىكذا ظلت العناية منصبة على اللغة العربية؛ ألهنا جزء
جوىري ُب اإلسالـ وشرط من شروط االجتهاد فيو ،وال يتأتى فهم اإلسالـ
من مصادره واستنباط األحكاـ منو إال باللغة العربية .إال أف ىذه العناية
فقدت بعد القرف السادس اؽبجري حْب تؤب اغبكم من ال يعرؼ للغة العربية
قيمتها ،فأنبل أمرىا ،وبذلك وقف االجتهاد وصار ال يبكن استنباط األحكاـ
ٓٔٚ

ؼبن ال يعرؼ ىذه اللغة ،فانفصلت اللغة العربية عن اإلسالـ ،واضطرب على
الدولة فهم األحكاـ ،وبالطبع اضطرب عليها تطبيقها ،فكاف لذلك أثر كبّب
ُب الدولة أضعفها وأضعف فهم اغبوادث اؼبتجددة ،فبا جعل اؼبشاكل الٍب
ربدث ال تعاِب أو تعاِب معاعبة غّب صحيحة ،فجعل ىذا أماـ الدولة مشاكل
تَباكم إٔب أف سببت ؽبا اؽبزاؿ واالضمحالؿ.
ىذا كلو بالنسبة لنصوص اإلسالـ واللغة الٍب يفهم هبا .أما بالنسبة
النطباؽ اإلسالـ على وقائع اغبياة فقد عمدوا ُب القروف األؤب إٔب ؿباولة
التوفيق بْب الفلسفة اؽبندية واإلسالـ ،وفسر الزىد ُب الدنيا وطلب اآلخرة
بالتقشف وتعذيب اعبسد ،فصرؼ الكثّبين عن مباىج اغبياة وعن خوض
غمارىا ،فبا جعلهم غّب عاملْب ُب حقل الدولة اإلسالمية وُب معَبؾ حياة
اؼبسلمْب ،فأفقد الدولة الكثّب من جهود أبناء األمة كاف يبكن أف تستخدمها
ُب الدعوة إٔب اإلسالـ بدؿ أف تعطل ُب تعذيب األجساد.
ٍب كاف الغزو الثقاُب من الغرب لبالد اؼبسلمْب وبمل حضارة تناقض
حضارة اإلسالـ ،ويوىم اؼبسلمْب أنو أخذىا منهم ،ويأتيهم بأنظمة تناقض
نظاـ اإلسالـ ،ويوىم اؼبسلمْب أهنا تتفق مع أحكاـ اإلسالـ ،ويعطيهم قوانْب
تناقض األحكاـ الشرعية ،ويبْب للمسلمْب أهنا ال زبالف اإلسالـ ،فأثر ذلك
ُب اؼبسلمْب تأثّباًكبّباً ،أدى إٔب أف تتحكم فيهم اغبضارة الغربية ،فّبوف اغبياة
بأهنا اؼبنفعة ،وأدى إٔب أف يأخذوا ببعض األنظمة الغربية ُب الدولة العثمانية،
فيؤولوا الربا ويفتحوا اؼبصارؼ ،وأدى إٔب أف يأخذوا القوانْب الغربية ،فيعطلوا
اغبدود الشرعية ويأخذوا من الغرب قوانْب العقوبات ،فكاف ىذا العمل طامة
ك ى على الدولة أبعدىا عن اغبكم باإلسالـ ،وإف كانت قد تذرعت
ٔٔٚ

بالفتاوى ُب جواز ىذه األعماؿ .فكاف بػُ ْع ُدىا ىذا قد أضعف فيها حرارة
اإليباف ،وبالطبع صارت تسّب على غّب ىدى ،فأدى ذلك إٔب الضعف
واالكبالؿ.
ىذا من ناحية الفهم ،أما من ناحية التطبيق فقد تضافرت عدة عوامل
أدت إٔب إساءة التطبيق ،منها أف األحزاب السياسية الٍب كانت ترى أف رأيها
ىو الذي هبب أف ينفذ قد ازبذت األعماؿ اغبربية طريقة للوصوؿ إٔب اغبكم
لتطبق رأيها ،وٓب تتخذ األمة طريقة لذلك ،فقاـ العباسيوف واستولوا على فارس
والعراؽ وازبذوىا نقطة ارتكاز لينتقلوا منها حٌب استولوا على الدولة ليكوف
اغبكم ُب بِب ىاشمٍ ،ب كاف الفاطميوف الذين أخذوا مصر وأقاموا فيها دولة
ليتخذوا منها نقطة ارتكاز ينتقلوف منها ليستولوا على الدولة اإلسالمية ليكوف
اغبكم قائماً على األفكار اإلظباعيلية اؼبخالفة للشرع ،فأوجدوا ُب اغبالة األؤب
صدمة أوقفت الفتوحات عند حد ،وشغلت الدولة بالداخل .وأوجدوا ُب
الثانية صراعاً بْب دولتْب فبا جعل اؼبسلمْب يعيشوف ُب دولتْب ُب حْب أنو ال
هبوز أف يكوف للمسلمْب أكثر من دولة واحدة ،فكاف لذلك أثر ُب إضعاؼ
الدولة ،وُب وقوفها عن الفتح وعن ضبل الدعوة .إال أف الذي أدى إٔب ازباذ
األحزاب السياسية ىذه الطريقة ىو ما حصل من اػبلفاء األمويْب من اتباع
طريقة العهد للخليفة ٍب البيعة لو ،فبا ٓب هبعل األمل موجوداً ُب انتظار البيعة
واالعتماد عليها ُب الوصوؿ إٔب اغبكم ،فقد عهد معاوية إٔب ابنو يزيد وأخذ
البيعة لوٍ ،ب صار كل خليفة يعهد إٔب من بعدهٍ ،ب يبايعو الناس ،وىذا وجو
اؼبسلمْب ؼببايعة من يعهد إليو باػبػالفة ،وقلما يبايعوف شخصاً آخر فحملت
ٕٔٚ

ىذه الطريقة األحزاب السياسية ألف تتخذ القوة طريقة للوصوؿ إٔب اغبكم.
ومع أف العهد طريقة ازبذىا أبو بكر ُب عهده إٔب عمر ،إال أف إساءة تطبيقها
أدى إٔب ىذه النتائج ،فأبو بكر أخذ رأي اؼبسلمْب فيمن يكوف خليفة بعده،
وظهر من اؼبذاكرة أف اؼبرشحْب للخػالفة ؿبصوروف بعلي وعمرٍ ،ب كاف العهد
لعمر فانتخب ،وبعد وفاة أيب بكر حصلت البيعة لعمر ،وىذا أمر شرعي ،غّب
أف اػبلفاء الذي عهدوا فيما بعد لغّبىم قد أساءوا تطبيق ىذه الطريقة،
فجعلوا العهد ألبنائهم أو إخواهنم أو من أسرهتم ،وجعلوه ألكثر من واحد ُب
بعض األحياف ،فكانت إساءة التطبيق ىذه سبباً ُب حرماف اؼبسلمْب من بيعة
من يريدوف ،فأدى إٔب ضعف الدولة .غّب أف ىذا ٓب يؤثر يوـ كانت الدولة
قوية ،ولكنو ظهر أثره فيما بعد حْب ضعفت الدولة.
على أف األمر ُب الدولة ٓب يقتصر على أمر بيعة اػبليفة ،بل تعدى
ذلك إٔب الوالة ،فإف سكوت الدولة العباسية على عبد الرضبن الداخل ُب
األندلس وتركها لو يستقل فيها ،قطع من الدولة اإلسالمية جزءاً يدار إدارة
منفردة من قبل والة أطلقوا على أنفسهم فيما بعد اسم أمّب اؼبؤمنْب ،وانو وإف
كانت األندلس ٓب تنفصل عن جسم الدولة وٓب ينفصل اؼبسلموف فيها عن
باقي اؼبسلمْب ،وظلوا جزءاً من األمة اإلسالمية ولكنها مع ذلك كانت
منفصلة اإلدارة ،فأدى ذلك إٔب تسرب الضعف ؽبا فبا سهل استيالء الكفار
عليها وأخذىم ؽبا والدولة اإلسالمية ُب عنفواف ؾبدىا وُب أوج قوهتا وٓب
تستطع أف تدفع عنها عادية األعداء لالكبالؿ الذي كاف ُب كياف األندلس.
ىذا ُب اؼبغرب ،أما ُب اؼبشرؽ فإف إعطاء الوالية العامة للوالة ،وجعل
الصالحيات الواسعة ؽبم حرؾ فيهم أحاسيس السيادة وأطمعهم ،فاستقلوا
ٖٔٚ

باإلدارة الداخلية ،ورضي اػبليفة منهم ذلك ،واكتفى بالدعوة لو على اؼبنابر،
وُب صدور براءة التعيْب منو ،وُب ضرب النقد باظبو ،وإرساؿ اػبراج لو،
فكانت الواليات ُب استقالؽبا الداخلي تشبو الدويالت ،كما كاف اغباؿ مع
السلجوقيْب واغبمدانيْب وغّبىم ،وىذا أيضاً كاف من أسباب الضعف،
فكانت صبيع ىذه األمور سبباً أدى إٔب ضعف الدولة اإلسالمية ،إٔب أف جاء
العثمانيوف وحولوا اػبػالفة ؽبم ،ووحدوا أكثر البالد اإلسالمية ربت سلطاهنم،
ٍب ضبلوا الدعوة ألوروبا واستأنفوا الفتوحات ،إال أف ذلك كلو ٓب يكن مستنداً
إال على أساس قوة إيباف اػبلفاء األوائل من العثمانيْب ،وعلى أساس قوة
اعبيش ،وٓب يكن مستنداً على أساس فهم صحيح لدسالـ ،وتطبيق كامل لو،
ولذلك ٓب تنتج ىذه الفتوحات ما أنتجتو الفتوحات األؤب ،وٓب تكن القوة
أساسية ُب األمة اإلسالمية كلها ،وؽبذا ما لبثت ىذه الدولة أيضاً أف ضعفت
ٍب اهنارت وذىبت الدولة اإلسالمية ،وٓب يكن ذىاهبا إال أثراً للعوامل الكثّبة
الٍب كانت ربصل ،وللمكائد اؼبتعددة الٍب كانت رباؾ ؽبا من أعداء اإلسالـ،
وتتلخص عوامل ضعف الدولة الٍب سببت ذىاهبا ُب عاملْب اثنْب :ضعف
فهم اإلسالـ ،وإساءة تطبيقو .ولذلك فإف الذي يعيد دولة اإلسالـ ىو فهم
اإلسالـ فهماً صحيحاً ،والذي وبفظ قوة الدولة ىو استمرارىا على الفهم
الصحيح لدسالـ وإحساهنا تطبيقو ُب الداخل وضبل دعوتو إٔب اػبارج.

ٗٔٚ

اَحـالل انـذونت اإلسـاليُت
لقد بدأ الضعف الفكري ُب الدولة اإلسالمية منذ القرف اػبامس
اؽبجري حْب قاـ بعض العلماء ينادوف بسد باب االجتهاد ،وكاف ذلك نذير
ضعف الدولة ،ومع أنو وجد بعد ذلك ؾبتهدوف ،غّب أف الضعف الفكري
أخذ يستفحل ،فأثر ذلك ُب كياف الدولة ،حٌب تسرب التفكك إليو ،واستؤب
عليها الوىن ،وما أف جاءت اغبروب الصليبية حٌب كانت الدولة ُب حاؿ ٓب
ذبعلها قادرة على الثبات أماـ الصليبيْب ،ووقعت الدولة ُب حروب متتالية
استمرت زىاء قرنْب ،كاف النصر ُب أوؿ األمر حليف الصليبيْب ،فاستولوا على
جزء من البالد اإلسالميةٍ ،ب استطاعت أف تنقذ البالد اإلسالمية من أيديهم،
فانتقل اغبكم إٔب اؼبماليك الذين أنبلوا أمر اللغة العربية ،وأنبلوا أمر النواحي
الفكرية والتشريعية ،فأغلق باب االجتهاد وضعف فهم اإلسالـ ،وأوجب
العلماء التقليد ،فازداد الوىن ُب كياف الدولة ،وكانت غزوة التتار ،فزادت
الطْب بلة ،وأضعفت من قوة الدولة ،إال أف ذلك كلو أثر ُب كياف الدولة
الداخلي وٓب يؤثر ُب كياهنا اػبارجي ،وٓب يضعف موقفها الدوٕب ،وظلت الدولة
اإلسالمية قوية الشكيمة ،مرىوبة اعبانب ،سبثل ُب العآب اؼبعمور الشطر األك
واألقوى فيو ،وتسلمت الدولة العثمانية حكم أكثر العآب اإلسالمي ُب القرف
التاسع اؽبجري ،اؼبوافق للقرف اػبامس عشر اؼبيالدي .وُب القرف العاشر
اؽبجري ،السادس عشر اؼبيالدي ضمت إليها البالد العربية ،وامتد سلطاهنا
امتداداً كبّباً ،وعنيت بقوة السلطاف وتنظيم اعبيش ،وأهبة اغبكم ،واشتغلت
بالفتوحات ،وأنبلت أمر اللغة العربية ،مع أهنا ضرورية لفهم اإلسالـ ،وشرط
من شروط االجتهاد ،وٓب تػُ ْع َن بأمر اإلسالـ من حيث الفكر ،ومن حيث
٘ٔٚ

التشريع ،فالبفض مستواىا الفكري والتشريعي ،وبسبب ذلك كانت الدولة
قوية قوة ظاىرية ،ولكنها ُب اغبقيقة ضعيفة ضعفاً بيناً ،بسبب الضعف
الفكري والتشريعي ،إال أف ىذا الضعف ٓب تالحظو الدولة اإلسالمية ٍ
حيننذ ٍٍ،
ألهنا كانت ُب عنفواف ؾبدىا ،وُب أوج عظمتها ،وُب منتهى قوهتا العسكرية.
وألهنا كانت تقيس فكرىا وتشريعها وحضارهتا بأفكار أوروبا وتشريعها
وحضارهتا ،فتجد نفسها خّباً من أوروبا فكراً وتشريعاً وحضارة ،فَبتاح لذلك
وترضى هبذا الضعف؛ ألف أوروبا كانت تتخبط ُب دياجّب اعبهالة وظالـ
الفوضى واالضطراب ،وتتعثر ُب ؿباوالت النهضة وتفشل ُب كل ؿباولة تقوـ
هبا .ولذلك كاف قياس الدولة العثمانية حاؽبا حباؿ أوروبا يريها أهنا ُب وضػع
حسػن ،وعلى نظػاـ صػاّب ،وذات حضػارة فائقة ،وقد عميت عن حالتها
الداخلية فلم تشاىد اؽبزاؿ الداخلي ،وٓب تشاىد صبود الفكر وصبود التشريع
وتفكك األمة .وقد أعماىا عن رؤية ذلك انتصارىا على أوروبا واستيالؤىا
على البلقاف واعبزء اعبنويب الشرقي منها ،فبا أثار الرعب ُب صبيع دوؿ أوروبا
من الدولة العثمانية بوصفها دولة إسالمية ،وصػار مَبكػزاً عند اعبميع أف
اعبيش اإلسػالمي ال يغلب ،وأنو ال قبل ألحد دبواجهة اؼبسلمْب.
ٍ
حيننذ اتقاء اػبطر من
ٍب ظهرت اؼبسألة الشرقية للوجود ،وكاف معناىا
زحف العثمانيْب ربت قيادة ؿبمد الفاتح ُب القرف التاسع اؽبجري (اػبامس
وم ْن َخلَ َفوُ من السالطْب ،ذلك الزحف الذي استمر إٔب
عشر اؼبيالدي)َ ،
أواخر القرف اغبادي عشر اؽبجري على يد سليماف القانو٘ب وتركز تركزاً قوياً
حٌب أواسط القرف الثا٘ب عشر اؽبجري الثامن عشر اؼبيالدي .وُب ىذه اؼبدة
كانت قوة االستمرار ُب الدولة اإلسالمية عامالً فعاالً ُب إعطاء الدولة ىذه
القوة ،فقد كانت قوة العقيدة عند اؼبسلمْب ،ووجود مفاىيم معينة عن اغبياة
ٔٚٙ

رغم عدـ بلورهتا ُب أذىاهنم ،ووجود نظاـ اإلسالـ ُب اغبياة رغم إساءة
تطبيقو ،كل ذلك سند الدولة ومكنها من االستمرار والقوة .وساعدىا على
اغباؿ اؼبضطربة فكرياً وتشريعياً ُب أوروبا ،وكاف من اؼبمكن أف رباوؿ
ذلك ُ
الدولة فهم اإلسالـ فهماً صحيحاً ،وأف تُعُب باللغة العربية ،وتشجع االجتهاد،
وهتتم بالناحية الفكرية والتشريعية ،حٌب وبصل تركيز ىذه الدولة تركيزاً متيناً،
وحٌب يكوف انطالقها ُب الكرة األرضية انطالقاً كامالً ،فتفتح باإلسالـ باقي
أجزاء العآب ،حاملة ؽبم اإلسالـ ،وبذلك تركز نفسها ،وتطبع العآب باغبضارة
اإلسالمية ،وتنقذ بِب اإلنساف فبا ىم فيو من فساد وشرور .إال أف شيناً من
ذلك ٓب وبدث ،وٓب يكن تشجيع اللغة العربية سوى إعطاء العرب بعض
مناصب التدريس وبعض اؼبناصب العلمية ،فبا ٓب يكن لو أي أثر ُب تقوية
اللغة ،وال ُب إيقاظ الفكر؛ ألنو ٓب يعمل على إحياء ىذه اللغة ،وجعلها
وحدىا لغة الدولة كما ىو الواجب ُب الدولة اإلسالمية ،وألنو ٓب يعمل شيء
بالنسبة للناحية الفكرية وال الناحية الفقهية ،ولذلك ٓب تؤثر ىذه اغبركة
الضعيفة اؼبغلوطة ،وظل اغباؿ سائراً ُب سبيلو اؼبعوج .وما أف أتى النصف
الثا٘ب من القرف الثا٘ب عشر اؽبجري (الثامن عشر اؼبيالدي) حٌب ربوؿ األمر
وبدأ الضعف الداخلي ي ز ،ألف كياف الدولة كاف قائماً على بقايا النظاـ
اإلسالمي الذي يساء تطبيقو ،وعلى أفكار مضطربة منها اإلسالمية ومنها
الدخيلة على اإلسالـ ،وكاف اغبكم ُب صبلتو ُب جو النظاـ اإلسالمي أكثر
منو ُب نظاـ اإلسالـ ،من جراء الفهم اؼبغلوط لألفكار اإلسالمية ،ومن جراء
إساءة تطبيق نظاـ اإلسالـ ،لفقداف االجتهاد وعدـ وجود اجملتهدين.
وما أف جاء القرف الثالث عشر اؽبجري التاسع عشر اؼبيالدي حٌب كاف
ميزاف التاريخ بْب الدولة اإلسالمية والدوؿ غّب اإلسالمية ُب تأرجح ،فأخذت
ٔٚٚ

كفة العآب اإلسالمي زبف ُب الوزف ،وكفة الدوؿ األوروبية ترجح شيناً فشيناً.
فقد بدأت اليقظة ُب أوروبا ،وبدأت تظهر نتائجها وبدأت تظهر على
اؼبسلمْب نتائج اعبمود الفكري وسوء التطبيق لدسالـ .وذلك أف القرف التاسع
عشر شاىد انقالباً خطّباً ُب األفكار األوروبية على أثر اجملهود العظيم الذي
بذلو الفالسفة والكتاب واؼبفكروف ،والتغيّب الشامل الذي طرأ على الفكر
األورويب إلحياء الشعوب ،فنشأت اغبركات اؼبتعددة الٍب كاف ؽبا أثر ُب
إحداث آراء جديدة ُب وجهة النظر ُب اغبياة .وكاف من أىم ما وقع تعديل
األنظمة السياسية والتشريعية وصبيع أنظمة اغبياة ،فقد زاؿ شبح اؼبلكية
اؼبستبدة تدرهبياً ُب أوروبا ،وحلت ؿبلها أنظمة حكومية جديدة قائمة على
اغبكم النيايب وسيادة األمة ،فكاف ؽبذا أثر كبّب ُب توجيو النهضة األوروبية،
كما كاف لالنقالب الصناعي الذي ظهر ُب ىذا القرف ُب أوروبا األثر الفعاؿ.
كما ظهرت االخَباعات اؼبتعددة .فكاف لذلك ُب ؾبموعو األثر الفعاؿ ُب
تقوية أوروبا وُب تقدمها الفكري واؼبادي .وكاف من جراء ىذه القوى اؼبادية
والتقدـ العلمي أف رجحت كفة العآب األورويب على العآب اإلسالمي ُب
اؼبوقف الدوٕب رجحاناً عظيماً فتغّب مفهوـ اؼبسألة الشرقية ،فلم تعد مسألة
اتقاء األخطار اإلسالمية على أوروبا ،وإمبا صارت مسألة اإلبقاء على الدولة
العثمانية أو تقسيمها ،حيث اختلفت عليها الدوؿ تبعاً الختالفها ُب
اؼبصلحة ،وكاف ىذا االنقالب ُب مفهوـ اؼبسألة الشرقية وما طرأ على أحواؿ
أوروبا من االرتفاع الفكري ،والتقدـ العلمي ،والثورة الصناعية؛ وما طرأ على
العثمانيْب من الضعف والتفكك ،كل ذلك أدى إٔب ىذا االنقالب السياسي
بْب الدولة اإلسالمية ودوؿ الكفر ،فرجحت كفة األوروبيْب وخفت كفة
اؼبسلمْب.
ٔٚٛ

وكاف سبب ىذا االنقالب السياسي ُب حالة أوروبا ؿباولة اؼبفكرين
فيها الوصوؿ إٔب نظاـ للحياة .وقد كاف ازباذىم وجهة نظر معينة ُب اغبياة،
واعتناقهم عقيدة معينة ،وبناء النظاـ على أساسها ،ىو الذي قلب مفاىيم
األشياء عندىم وقلب مراتب القيم لديهم ،فبا أدى إٔب االنقالب العاـ ُب
اغبياة ،وفبا ساعد على وجود االنقالب الصناعي العظيم .خبالؼ اغباؿ ُب
العآب اإلسالمي أو ُب الدولة العثمانية الٍب كانت تتزعمو ،فإهنا بدؿ أف تنظر
ألوضاعها النظرة الصحيحة ،وتفكر ُب مبدئها التفكّب العميق ،وتثّب األفكار
وتعمل على إهباد االجتهاد ،وتعاِب مشاكلها حسب األحكاـ اؼبنبثقة عن
عقيدهتا ،وتقبل على العلم والصناعة ،بدؿ أف تفعل كل ذلك أصابتها حّبة
وقلق فبا حصل ُب أوروبا ،ووقفت جامدة من جراء ىذه اغبّبة ،ونتج عن
ذلك زبلف الدولة العثمانية من الناحية العلمية والصناعية ،فتخلفت ُب الرقي
اؼبادي وزبلفت عن باقي الدوؿ .والسر ُب ذلك ىو أف الدولة العثمانية دولة
إسالمية ،والشعوب الٍب ربكمها شعوب مسلمة .واإلسالـ ىو عقيدة الدولة
وىو نظامها ،وأفكاره أفكارىا ،ووجهة نظره ُب اغبياة ىي وجهة نظرىا ،فكاف
عل يها أف تنظر إٔب األفكار اعبديدة الٍب حصلت ُب أوروبا وتقيسها بقاعدهتا
الفكرية ،وأف تنظر إٔب اؼبشاكل اغبديثة من وجهة نظر إسالمية فتعطي
حكمها على األفكار واؼبشاكل باجتهاد صحيح حسب وجهة نظر اإلسالـ،
ت ُب شأهنا من حيث الصحة والفساد ،ولكنها ٓب تفعل؛ ألف األفكار
فَػتَػبُ ي
اإلسالمية ٓب تكن واضحة لديها ،فلم تكن ؽبا مفاىيم ؿبددة .وألف العقيدة
اإلسالمية ٓب تكن قاعدة فكرية تبُب عليها صبيع األفكار ،وإمبا كانت عقيدة
تقليدية .فكاف األساس الذي تقوـ عليو الدولة وىو العقيدة واألفكار غّب
واضح لدى الدولة العثمانية ،وكاف النظاـ جامداً لعدـ وجود االجتهاد ،وكانت
ٜٔٚ

اغبضارة الٍب ىي ؾبموع اؼبفاىيم عن اغبياة غّب مبلورة وغّب مقَبنة بأعماؿ
الدولة ،فسبب ذلك االكبطاط الفكري وعدـ وجود هنضة ،وؽبذا وقفوا
مبهوتْب أماـ ما شاىدوه ُب أوروبا من االنقالب الفكري والصناعي ،فلم
يقطعوا بأخذه ،وٓب يقطعوا بَبكو ،وٓب يبيزوا بْب ما هبوز أف يأخذوه من علوـ
وصناعات واخَباعات ،وبْب ما ال هبوز أف يأخذوه من فلسفة تعْب وجهة
النظر ُب اغبياة ،وحضارة ىي ؾبموع اؼبفاىيم عن اغبياة .وبذلك صبدوا وٓب
يتحركوا ،فكاف ىذا اعبمود سبباً ُب وقوؼ عجلتهم ُب حْب كانت عجلة
الدوؿ األوروبية تسّب ،وما ذلك كلو إال بسبب عدـ فهمهم اإلسالـ فهماً
صحيحاً ،وعدـ إدراكهم التناقض بْب األفكار األوروبية وأفكارىم ،وعدـ
سبييزىم بْب العلم والصناعات واالخَباعات فبا وبثهم اإلسالـ على أخذىا،
وبْب الفلسفة واغبضارة والفكر فبا يبنعهم اإلسالـ من أخذىا.
نعم لقد عُ ّم َي اإلسالـ على العثمانيْب فلم يفهموه فهماً صحيحاً،
وكانت ىذه التعمية ىي الٍب جعلت األمة والدولة تعيش كيفما اتفق ،دوف أف
تعُب دبا عندىا من نظاـُ ،ب حْب أف خصومها سبسكوا بنظاـ معْب وساروا
عليو .وبذلك صارت أوروبا صاحبة مبدأ مهما كانت عقيدتو ،ومهما كانت
فلسفتو وصارت األمة اإلسالمية صاحبة اؼببدأ الصحيح تعيش ُب خياؿ ىذا
اؼببدأ الذي يطل عليها من وراء القروف ،ألهنا كانت تعيش ُب وضع يساء فيو
تطبيق مبدئها .ومع أف الرسوؿ  يقوؿ« :تركت فيكم ما إن تمسكتم بو لن
تضلوا كتاب اهلل وسنتي» .ومع أف الدولة إسالمية ،واألمة إسالمية ،ومع أف
الثروة الفكرية والفقهية كانت ُب متناوؿ األيدي ،إال أف الدولة ٓب تفهم معُب
ىذا اغبديث لَبجع إٔب اإلسالـ ُب أصولو على أساس أنو عقيدة ونظاـ ،وٓب
تنتفع هبذه الثروة الٍب ال مثيل ؽبا عند األمم.
ٓٔٛ

نعم ٓب تنتفع بذلك ألنو ؼبا وقف االجتهاد ووقف النشاط الفكري
ضعفت اؼبفاىيم اإلسالمية عند اؼبسلمْب ،وزبلفت اؼبعارؼ اإلسالمية ،وبقيت
الكتب والثروات العلمية ؿبفوظة ُب خزائنها ،وٓب يعد ىنالك علماء مفكروف
إال قليلوف ،وقلت الرغبة ُب البحث والتنقيب عن اغبقائق ،وصارت اؼبعارؼ ال
تطلب للعمل هبا ُب الدولة وُب معَبؾ اغبياة؛ ألف الدولة ال تشجعها ،بل صار
العلماء يطلبوف العلم والثقافة للَبؼ العقلي ويطلقوف عليو أنو طلب العلم
للعلم ،أو يطلبوف العلم لالرتزاؽ .وقل منهم من يطلب العلم لنفع األمة
والدولة .وبسبب ىذه اغباؿ ٓب تعد ىناؾ حركة علمية أو ثقافية أو تشريعية،
فكاف من جراء ذلك اضطراب فهم اإلسالـ ،وصار اؼبسلموف يفهموف
اإلسالـ فهماً روحياً أكثر منو فهماً فكرياً وسياسياً وتشريعياً؛ إذ عميت فكرتو
األصلية وطريقتو الٍب تنفذ هبا ىذه الفكرة ،فعمي عليهم فهم الكتاب والسنة
وصاروا يفهموف أف اإلسالـ ؾبرد دين روحي ،ويقارنوف بينو وبْب باقي األدياف
دبا لو من فبيزات عليها كأدياف روحية ،بدؿ أف ينظروا إليو عقيدة ونظاماً
عبميع شؤوف اغبياة .ولذلك ٓب يكن غريباً أف تقف األمة اإلسالمية ربت قيادة
الدولة العثمانية موقف اعبمود واغبّبة والقلق من اغبركة االنقالبية الٍب حصلت
ُب أوروبا ،وأف تظل متأخرة تأخراً ظاىراً دوف أف تتأثر بالرقي االقتصادي الذي
مشل أوروبا ،وال بتعدد االخَباعات الٍب كانت فيها ،وال باغبركة الصناعية الٍب
سادهتا ،اللهم إال تأثراً جزئياً بشكل مضطرب مشوش ٓب تكن لو فائدة ،وٓب
يبكنها من التقدـ اؼبادي ،بل ٓب يبكنها من وقف عجلة التأخر الٍب كانت
هتوي هبا إٔب االلبفاض والضعف .وسبب ذلك يرجع إٔب أهنم ٓب يفرقوا بْب
العلم والثقافة ،وبْب اغبضارة واؼبدنية ،ولذلك وقفوا ذباىها وقفة اغبائر،
أيأخذوهنا أـ يَبكوهنا ،فكثّبوف كانوا يروهنا أهنا صبيعها تتعارض مع اإلسالـ،
ٔٔٛ

ولذلك نادوا بتحرٙب أخذىا .حٌب إنو حْب ظهرت اؼبطابع وعزمت الدولة على
طبع القرآف الكرٙب حرـ الفقهاء ٍ
حيننذ طبعو ،وصاروا يفتوف بتحرٙب كل جديد،
وتكفّب كل من يتعلم العلوـ الطبيعية ،واهتاـ كل مفكر بالزندقة واإلغباد؛ وكاف
ىناؾ صبا عة قليلوف يروف ضرورة أخذ كل شيء من الغرب ،من علم وثقافة
وحضارة ومدنية ،وىؤالء كا نوا من الذين تعلموا ُب أوروبا أو ُب اؼبدارس
التبشّبية الٍب كانت قد دخلت البالد ،وىؤالء ٓب يكن ؽبم تأثّب ُب أوؿ األمر،
وصبهرة الناس كانت ربمل فكرة ؿباولة التوفيق بْب اإلسالـ وبْب الثقافة والعلوـ
واغبضارة واؼبدنية الٍب وبملها الغرب ،فقد سادت ُب أواخر الدولة العثمانية
فكرة مؤداىا أف الغرب أخذ حضارتو من اإلسالـ ،وأف اإلسالـ ال يبنع أخذ
ما يوافقو والعمل دبا ال ىبالفو ،وقد قبح الغرب ُب نشر ىذه الفكرة حٌب
سادت وضبلتها صبهرة الناس وال سيما اؼبتعلمْب ،وكثّب منهم من الفقهاء
والعلماء ،وكانوا يسموهنم علماء عصريْب ،وأطلق عليهم أهنم مصلحوف .ونظراً
للتناقض اغبقيقي بْب اغبضارة الغربية واغبضارة اإلسالمية ،وللتباين الواضح بْب
الثقافة الغربية وما تتضمنو من ٍ
معاف تتعلق بوجهة النظر ُب اغبياة ،وبْب الثقافة
اإلسالمية وما تتضمنو من ٍ
معاف تتعلق بطريقة اغبياة ،نظراً ؽبذا التناقض ٓب
يبكن التوفيق بْب ما ُب اإلسالـ وما ُب األفكار الغربية ،فأدى ذلك إٔب بعد
ىؤالء عن اإلسالـ ،وقرهبم من األفكار الغربية بشكل مشوش ،فعجزوا عن
فهم أفكار الغرب وابتعدوا عن اإلسالـ .فكاف لذلك أثر كبّب ُب إنباؿ
االخَباعات والعلوـ والصناعات ،وأثر كبّب ُب سوء فهم اإلسالـ أدى إٔب
ربويل األمة إٔب ىذه اجملموعة اؼبتناقضة ُب األفكار وإٔب عدـ اسػتطاعة الدولة
أف ذبػ زـ ُب فكر معْب ،كما أدى إٔب إعراض األمة عن األخذ بوسائل الرقي
اؼبادي من العلوـ واالخَباعات والصناعات ،فضعفت ضعفاً ظاىراً حٌب
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أصبحت غّب قادرة على الوقوؼ ،وعاجزة عن ضباية نفسػها ،فكاف من جراء
ىذا الضػعف أف أخذ أعداء اإلسػالـ يقتطعوف أجزاء الدولة اإلسالمية جزءاً
جزءاً وىي عاجزة مستسلمة ،وأخذ الغزو التبشّبي باسم العلم يتغلغل ُب كياف
األمة الداخلي يفرؽ صفوفها ،ويشعل نار الفتنة داخل البالد اإلسالمية.
وقبحت اغبركات اؼبتعددة الٍب هتدـ جسم الدولة ،وظهرت فكرة القوميةُ ،ب
صبيع أجزاء الدولةُ ،ب البلقاف ،وتركيا ،والبالد العربية ،وأرمينيا ،وكردستاف ،وما
أف جاءت سنة ٜٗٔٔـ حٌب كانت الدولة على شفا جرؼ ىار ،فدخلت
اغبرب العاؼبية األؤب وخرجت منها مهزومة ،فقضي عليها .وبذلك ذىبت
دولة اإلسالـ وربقق للغرب اغبلم الذي كاف يداعبهم قروناً طويلة ،وىو
القضاء على الدولة اإلسالمية للقضاء على اإلسالـ .وبذىاب الدولة
اإلسالمية صار اغبكم ُب صبيع البالد اإلسالمية غّب إسالمي ،وصار اؼبسلموف
يعيشوف ربت راية غّب إسػالمية ،فاخػتل أمرىػم ،وسػاء حػاؽبم ،وصػاروا
يعيشػوف ُب نظاـ الكفر ،ووبكموف بأحكاـ الكفر.

ٖٔٛ

انغـسو انتبشـُرٌ
أخذت أوروبا تغزو العآب اإلسالمي غزواً تبشّبياً باسم العلم ،ورصدت
لذلك اؼبيزانيات الضخمة .أو بعبارة أخرى غزواً استعمارياً عن طريق التبشّب
باسم العلم واإلنسانية .وذلك لتمكْب دوائر االستخبارات السياسية ،ودوائر
االستعمار الثقاُب من التمركز ُب البالد ،حٌب كانت طليعة االستعمار الغريب،
وهبذا فسح اجملاؿ ؽبذا االستعمار ،وفتح باب العآب اإلسالمي على مصراعيو،
وانتشرت اعبمعيات التبشّبية ُب كثّب من البلداف اإلسالمية .وكاف معظمها
صبعيات إنكليزية وفرنسية وأمريكية .فتغلغل النفوذ الفرنسي وال يطا٘ب عن
طريقها ،وأصبحت ىذه اعبمعيات مع الزمن ىي اؼبوجهة للحركات القومية.
وأصبحت ىي اؼبسيطرة على توجيو اؼبتعلمْب من اؼبسلمْب ،أو توجيو القومية
العربية والقومية الَبكية لغرضْب رئيسيْب :األوؿ فصل العرب عن الدولة
العثمانية اؼبسلمة ،لدجهاز على دولة اإلسالـ ،وأطلقوا عليها اسم (تركيا)
إلثارة النعرة العنصرية ،والثا٘ب إبعاد اؼبسلمْب عن الرابطة اغبقيقية الٍب ٓب يكونوا
يعرفوف سواىا وىي رابطة اإلسالـ .وقد انتهوا من الغرض األوؿ وبقي الثا٘ب
قائماً .ولذلك سيظل التوجيو إٔب القومية عند الَبؾ والعرب والفرس وغّبىم
ىو اإلسفْب الذي يفرؽ وحدة اؼبسلمْب ،ويعميهم عن مبدئهم .وقد مرت
ىذه اعبمعيات التبشّبية بأدوار عديدة ،وكاف أثرىا بليغاً ُب العآب اإلسالمي،
ومن نتائجو ما نعانيو اليوـ من ضعف واكبطاط ،ألهنا كانت اللبنة األؤب الٍب
وضعت ُب السد الذي أقامو االستعمار بيننا وبْب النهوض ،وحاؿ بو بيننا
وبْب مبدئنا وىو اإلسالـ .والذي ضبل األوروبيْب على إنشاء اعبمعيات
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التبشّبية ُب العآب اإلسالمي ،ىو ما عانوه ُب اغبروب الصليبية من صالبة
اؼبسلمْب وص ىم على اعبهاد وذلك أف الغربيْب حْب القوا اؼبسلمْب ُب ساحة
النػزاؿ كانوا يعتمدوف على أمرين حسب رأيهم ،وكانوا يعلقوف أنبية ك ى على
ىذين األمرين للقضاء على اإلسالـ واؼبسلمْب القضاء التاـ:
أما أوؽبما فهو اعتمادىم على النصارى الذين كانوا يسكنوف العآب
اإلسالمي ،إذ كاف ُب البالد اإلسالمية نصارى كثّبوف ،وخاصة ُب بالد
الشاـ .وكاف ىؤالء النصارى فبن يتمسكوف بدينهم ،فكانوا يعت وهنم إخواناً ُب
الدين وظنوا أهنم سيكيدوف للمسلمْب ،وسيكونوف عيناً ؽبم عليهم ،حبجة أهنم
أثاروا حرهبم ىذه حرباً دينية.
وأما األمر الثا٘ب فقد كانوا يعتمدوف على كثرة عددىم ،وعظم قوهتم،
على حْب كاف اؼبسلموف متقاطعْب متدابرين ،قد بدأ االكبالؿ يدب ُب كياهنم
فظنوا أهنم إذا ىزموىم أوؿ ىزيبة أخضعوىم إٔب األبد ،وسهل القضاء عليهم
وعلى دينهم .ولكن خاب فأؽبم وٓب يصدؽ حدسهم .وكم كانت دىشتهم
عظيمة حْب رأوا أثناء اغبروب أف النصارى العرب وقفوا جبانب اؼبسلمْب ،وٓب
تؤثر فيهم الدعاوات ،وكانوا وباربوف مع اؼبسلمْب ،ألهنم كانوا يعيشوف ُب دار
اإلسالـ ،ويطبق عليهم النظاـ اإلسالمي ،وؽبم ما للمسلمْب وعليهم ما
عليهم :يأكل اؼبسلموف من طعاـ النصارى ويتزوج اؼبسلم النصرانية ويصاىر
أىلها ،وىبوضوف معَبؾ اغبياة معاً ألف اإلسالـ ضمن ؽبم صبيع حقوقهم،
وسار على العمل بذلك اػبلفاء واغبكاـ ،وكاف عليو العمل ُب دولة اإلسالـ،
وقد نص ابن حزـ (على أف من حق ضباية أىل ذمتنا إذا تعرض اغبربيوف
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لبالدنا ،وقصدوىم ُب جوارنا ،أف مبوت ُب الدفاع عنهم ،وكل تفريط ُب ذلك
يكوف إنباالً غبقوؽ الذمة) ويقوؿ القراُب (إف من واجب اؼبسلم للذميْب الرفق
بضعفائهم ،وسد خلة فقرائهم ،وإطعاـ جائعهم ،وإلباس عاريهم ،وـباطبتهم
بلْب القوؿ ،واحتماؿ أذى اعبار منهم مع القدرة على الدفع ،رفقاً هبم ال
خوفاً وال تعظيماً ،وإخالص النصح ؽبم ُب صبيع أمورىم ،ودفع من تعرض
إليذائهم ،وصوف أمواؽبم وعياؽبم وأعراضهم وصبيع حقوقهم ومصاغبهم وأف
يفعل معهم كل ما وبسن بكرٙب األخالؽ أف يفعلو) ،وىذا كلو جعل النصارى
يدافعوف طبيعياً مع اؼبسلمْب .وكانت دىشتهم أعظم حْب رأوا أف األمر الثا٘ب
ٓب وبقق ظنهم .ذلك أهنم قد استولوا على بالد الشاـ وىزموا اؼبسلمْب شر
ىزيبة واس تعملوا أشد الفظائع ،وكانوا أوؿ من ابتدع مع اؼبسلمْب إجالءىم عن
ديارىم ،وساروا على ذلك ُب صبيع حروهبم مع اؼبسلمْب .وظلت ىذه
طريقتهم حٌب اآلف كما حصل ُب فلسطْب ،وكانوا يظنوف أف األمر قد استتب
ؽبم ،وأنو لن تقوـ للمسلمْب قائمة .ولكن اؼبسلمْب ظلوا مصممْب على
إخ راجهم من بالدىم ،وبالرغم من مكثهم مدة تقرب من قرنْب ،أقاموا فيها
فبالك وإمارات ُب بالد الشاـ ،فإف اؼبسلمْب استطاعوا ُب النهاية أف يتغلبوا
على الصليبيْب ،وأف يطردوىم من ديارىم.
وقد حبثوا عن السر ُب ذلك كلو فوجدوه ُب اإلسالـ ،ألف عقيدتو ىي
منشأ ىذه القوة العظيمة ُب اؼبسلمْب ،وأحكامو بالنسبة لغّب اؼبسلمْب ضمنت
ؽبم حقوقهم فنتج ىذا التماسك بْب الرعية ،ولذلك فكر الكافر اؼبستعمر ُب
طريقة يغزو هبا ىذا العآب اإلسالمي ،فوجد أف خّب طريق ىي سلوؾ الغزو
الثقاُب عن طريق التبشّب ليكسبوا النصارى إٔب جانبهم ،وليثّبوا شكوؾ
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اؼبسلمْب ُب دينهم ،ويزعزعوا عقيدهتم .وبذلك يوجدوف االنقساـ بْب
اؼبسلمْب وغّبىم من رعايا الدولة اإلسالمية ،ويضعفوف قوة اؼبسلمْب.
ونفذوا ذلك بالفعل ،فأسسوا ُب أواخر القرف السادس عشر مركزاً كبّباً
للتبشّب ُب مالطة ،وجعلوىا قاعدة ىجومهم التبشّبي على العآب اإلسالمي إذ
منها كانت ترسل قوات التبشّب ،فإهنم بعد أف استقر هبم اؼبقاـ ومكثوا مدة،
شعروا بضرورة مد نشاطهم ،فانتقلوا لبالد الشاـ سنة ٕ٘ٔٙـ ،وحاولوا إهباد
اغبركات التبشّبية ،غّب أف نشاطهم كاف ؿبدوداً جدآً ،ب يتعد تأسيس بعض
اؼبدارس الصغّبة ،ونشر بعض الكتب الدينية .وعانوا مشقات كبّبة من
اضطهاد وإعراض وؿباربة من اعبميع .إال أهنم ثبتوا حٌب سنة ٖٔٚٚـ ،حيث
ألغيت اعبمعيات التبشّبية لليسوعيْب ،وأغلقت مؤسساهتم ما عدا بعض
اعبمعيات التبشّبية الضعيفة كجمعية اؼببشرين العازاريْب .وبالرغم من وجودىا
انقطع أثر اؼببشرين والتبشّب ،وٓب يعد ؽبم وجود إال ُب مالطة حٌب سنة
ٕٓٔٛـ ،حيث أسس أوؿ مركز للتبشّب ُب بّبوت ،وبدأ نشاطهم فيها،
فالقوا صعوبات كثّبة ،وبالرغم من ىذه الصعوبات استمروا ُب عملهم ،وكانت
عنايتهم األؤب منصرفة إٔب التبشّب الديِب والثقافة الدينية ،وكانت عنايتهم
بالتعليم ضعيفة ،وُب سنة ٖٗٔٛـ انتشرت البعثات التبشّبية ُب سائر بالد
الشاـ ،ففتحت كلية ُب قرية عنتورة ُب لبناف ،ونقلت اإلرسالية األمّبكية
مطبعتها من مالطة إٔب بّبوت ،لتقوـ بطبع الكتب ونشرىا .ونشط اؼببشر
األمّبكي اؼبشهور (إيلي ظبيث) نشاطاً ظاىراً .وقد كاف ىذا اؼببشر ُب مالطة
يشتغل ُب التبشّب متطوعاً ،ويتؤب أمر مطبعة اإلرسالية .وُب سنة ٕٔٛٚـ
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حضر لبّبوت ،ولكنو ما لبث سنة حٌب تواله الذعر واؼبلل ،وٓب يطق ص اً
فرجع إٔب مالطةٍ ،ب عاد إٔب بّبوت سنة ٖٗٔٛـ وفتح ىو وزوجتو مدرسة
لدناث ،واتسع اجملاؿ أمامو ووقف حياتو للعمل ُب بّبوت بوجو خاص وُب
بالد الشاـ بوجو عاـ .وبذلك تعاونت ىذه اعبهود صبيعاً ُب بعث حركة
التبشّب ،وكاف قياـ إبراىيم باشا بتطبيق برنامج للتعليم االبتدائي ُب سوريا -
مستوحى من برنامج التعليم اؼبوجود ُب مصر اؼبأخوذ من برامج التعليم االبتدائي
ُب فرنسا  -فرصة ؽبؤالء اؼببشرين ،فاغتنموىا وسانبوا ُب اغبركة التعليمية من
وجهة النظر التبشّبيةٍ ،ب مشلت حركة الطباعة .وبذلك نشطت اغبركة
التبشّبية ،وشاركت ُب اغبركة التعليمية مشاركة ظاىرة .وقد استطاعوا بنشاطهم
ىذا أف يوغروا الصدور بْب رعايا الدولة اإلسالمية باسم اغبرية الدينية.
وأوجدوا بْب اؼبسلمْب والنصارى والدروز نشاطاً دينياً يتصل بالعقيدة.
وحْب انسحب إبراىيم باشا سنة ٓٗٔٛـ من بالد الشاـ انتشر القلق
والفوضى واالضطراب فيها ،وانقسم الناس على أنفسهم ،واغتنم اؼبوفدوف
األجانب  -ال سيما رجاالت البعثات التبشّبية  -ضعف نفوذ الدولة
العثمانية ُب البالد ،و ٍ
حيننذ أخذوا يشعلوف نار الفتنة .وما مر عاـ واحد
وحلت سنة ٔٗٔٛـ ،حٌب وقعت اضطرابات خطّبة ُب جبل لبناف بْب
النصارى والدروز استفحل شرىا ،حٌب اضطرت الدولة العثمانية  -بتأثّب
ضغط الدوؿ األجنبية  -أف تضع للبناف نظاماً جديداً تقسمو فيو إٔب قسمْب:
يسود النصارى ُب قسم منو ،ويسود الدروز ُب القسم اآلخر ،وتعْب حاكماً
للقسمْب .وأرادت بذلك أف تتفادى االحتكاؾ بْب الطائفتْب .غّب أف ىذا
النظاـ ٓب ينجح ،ألنو ٓب يكن طبيعياً .وقد تدخلت كل من إقبلَبا وفرنسا ُب
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ىذا اػبالؼ ،وكانتا تشعالف نار الفتنة كلما حاوؿ القائموف على األمر
إطبادىا ،وأخذ اإلنكليز والفرنسيوف يتخذوف ىذا االحتكاؾ بْب الطوائف
ذريعة للتدخل ُب شؤوف لبناف .واكباز الفرنسيوف إٔب جانب اؼبوارنة ،واكباز
اإلنكليز إٔب جانب الدروز ،فبا أدى إٔب ذبدد االضطرابات سنة ٘ٗٔٛـ
بشكل فظيع ،مشل االعتداء فيو األديرة والكنائس ،واستعمل فيو السلب
والنهب والقتل ،فبا اضطر اغبكومة العثمانية إٔب إرساؿ ناظر خارجيتها إٔب
لبناف ،ليتالَب األمر دبا لديو من الصالحيات اؼبطلقة .ولكنو ٓب يستطع أف
يفعل شيناً مهماً ،وإف كاف قد أطبد اغبالة نوعاً ما .إال أف اؼببشرين ازداد
نشاطهم .وما أف جاءت سنة ٔٛ٘ٚـ حٌب بدأت فكرة الثورة واالصطدامات
اؼبسلحة ُب طائفة اؼبوارنة ،فقد قاـ رجاؿ الدين اؼبوارنة بتحريض الفالحْب على
اإلقطاعيْب ،وىاصبوىم ُب لبناف الشمإب ىجوماً عنيفاً ،واشتعلت نار الثورة
ىناؾٍ ،ب امتدت إٔب اعبنوب ،فثار الفالحوف النصارى على اإلقطاعيْب
الدروز .وأخذت كل من إنكلَبا وفرنسا تؤيد صباعتها ،فاإلنكليز يؤيدوف
الدروز والفرنسيوف يؤيدوف النصارى .وبذلك توسعت الفتنة توسعاً عاماً ،حٌب
مشلت صبيع لبناف .وأخذ الدروز يقتلوف صبيع النصارى ال فرؽ بْب رجاؿ الدين
وغّبىم ،حٌب قُتِ َل وشرد آالؼ من النصارى من جراء القسوة الٍب كانت
تنطبع هبا االضطراباتٍ .ب سرت موجة االضطرابات إٔب سائر بالد الشاـ،
وىبت ُب دمشق موجة من البغضاء الشديدة بْب اؼبسلمْب والنصارى ،أدت
ُب شهر سبوز سنة ٓٔٛٙـ إٔب أف يهاجم اؼبسلموف حي النصارى ،ويقوموا
دبذحبة كبّبة .وقد صاحب تلك اؼبذابح شيء من التخريب والتدمّب
واالضطراب ،حٌب اضطرت الدولة إٔب وقف الفتنة بالقوة .وبالرغم من أف
االضطرابات طبدت وكادت تنتهي ،إال أف الدوؿ الغربية رأت أف ىذه ىي
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الفرصة الٍب تتيح ؽبا أف تتدخل ُب بالد الشاـ .فأرسلت البوارج اغبربية إٔب
سواحلها .وُب شهر آب من السنة نفسها أرسلت فرنسا ضبلة برية من اعبيش
الفرنسي ،نزلت ُب بّبوت ،وأخذت تعمل إلطباد الثورة .وىكذا حصلت
للدولة العثمانية ُب سوريا فتنة خلقتها الدوؿ الغربية ،لتكوف باباً لتدخلهم.
فتدخلوا وأج وىا على أف زبضع لوضع نظاـ خاص لسوريا ،يقسمها إٔب
واليتْب ،وأف سبنح لبناف امتيازات خاصة ،ففصلت لبناف عن سائر أجزاء البالد
الشامية ،ومنحتو استقالالً ذاتياً ،يتمتع فيو بنظاـ ؿبلي لددارة ،على رأسو
حاكم مسيحي ،ويعاونو ؾبلس إداري يبثل السكاف .ومن ذلك اغبْب رعت
الدوؿ األجنبية أمر لبناف ،وجعلتو مركزاً ؽبا ،فكاف رأس اعبسر الذي نفذ منو
األجانب إٔب قلب الدولة العثمانية والبالد اإلسالمية.
وُب ىذه األثناء ازبذت أعماؿ التبشّب مظهراً آخر ٓب يكن موجوداً من
قبل ،فلم يكتفوا حبركة اؼبدارس ودور التبشّب واؼبطابع واؼبستوصفات ،بل تعدوا
ذلك إٔب تأسيس اعبمعيات ،ففي سنة ٕٗٔٛـ تشكلت عبنة لتأسيس صبعية
علمية ربت رعاية اإلرسالية األمّبكية وفق برناؾبها .وقد سارت ىذه اللجنة ُب
طريقها مدة طبس سنوات ،حٌب سبكنت ُب سنة ٔٛٗٚـ من تأسيس صبعية
ظبتها (صبعية الفنوف والعلوـ) .وكاف أعضاؤىا ناصيف اليازجي ،وبطرس
البستا٘ب من نصارى لبناف أخذهتما بوصفهما من نصارى العرب ،وإيلي
ظبيث ،وكورنيليوس فاف ديك من األمّبكاف ،والكولونيل تشرشل من اإلنكليز.
وكانت أىداؼ ىذه اعبمعية ُب أوؿ األمر غامضة ،ولكنها كانت تظهر دبظهر
نشر العلوـ بْب الكبار ،كما تنشر العلوـ ُب اؼبدارس بْب الصغار .وضبل الكبار
كما وبمل الصغار على تثقيفهم بالثقافة الغربية ،موجهْب بتوجيو خاص وفق
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اػبطة التبشّبية .وبالرغم من نشاط رجاؿ ىذه اعبمعية وبذؿ جهودىم اعببارة
فيها ،فإنو ٓب ينتسب ؽبا خالؿ عامْب سوى طبسْب عضواً عامال من صبيع
بالد الشاـ ،كلهم من النصارى ،وأكثرىم من سكاف بّبوت ،وٓب يدخل ُب
اعبمعية من اؼبسلمْب أو من الدروز أي عضو مطلقاً .وقد بذلت جهود جبارة
لتوسيعها وتنشيطها ،ولكنها ٓب تثمر ،وماتت اعبمعية بعد طبس سنوات من
تأسيسها ،دوف أف تَبؾ إال أثراً واحداً ،ىو الرغبة عند اؼببشرين ُب تأسيس
اعبمعيات .ولذلك أسست صبعية أخرى سنة ٓ٘ٔٛـ باسم (اعبمعية
الشرقية) أسسها اليسوعيوف ربت رعاية األب اليسوعي الفرنسي (ىنري
دوبرونّب) .وكاف أعضاؤىا كلهم من النصارى ،وسارت على منهاج صبعية
العلوـ والفنوف ،ولكنها ٓب تعش طويالً ،وماتت بعد موت اعبمعية األؤب
بقليلٍ .ب تأسست عدة صبعيات كانت كلها تصاب باإلخفاؽ التاـ ،حٌب
تشكلت سنة ٔٛ٘ٚـ صبعية على أسلوب جديد ،روعي فيها أف ال يدخلها
أحد من األجانب مطلقاً ،فقد كاف مؤسسوىا كلهم من العرب .وبذلك أتيح
ؽبا أف توفق إٔب أف تضم بْب أعضائها بعض اؼبسلمْب وبعض الدروز أخذهتم
بوصفهم عرباً .وتأسست باسم (اعبمعية العلمية السورية) واستطاعت بفضل
نشاطها وظهورىا باؼبظهر العريب ،وعدـ وجود أي عضو فيها من الغربيْب ،أف
تؤثر ُب الناس ،حٌب انتسب إليها عدد كبّب بلغ منة وطبسْب عضواً .وكاف بْب
أعضاء إدارهتا شخصيات بارزة من العرب ،منهم ؿبمد أرسالف من الدروز،
وحسْب بيهم من اؼبسلمْب ،وانضم إليها كذلك من كل طائفة من نصارى
العرب ،ومن أشهرىم إبراىيم اليازجي وابن بطرس البستا٘ب .وىذه اعبمعية
عاشت مدة أطوؿ من اؼبدة الٍب عاشها غّبىا من اعبمعيات .وكاف من
برناؾبها التوفيق بْب الطوائف ،وبعث القومية العربية ُب النفوس .ولكن غايتها
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اؼبخفية كانت استعمارية تبشّبية باسم العلم وكانت تتجلى ببعث الثقافة
الغربية واغبضارة الغربيةٍ .ب ُب سنة ٘ٔٛٚـ تألفت ُب بّبوت اعبمعية السرية،
وأخذت ىذه اعبمعية تركز على فكرة سياسية ،فأخذت تبعث فكرة القومية
العربية .والذين قاموا بتأسيسها ىم طبسة شباف من الذين تلقوا العلم ُب الكلية
ال وتستانتية ُب بّبوت .وكانوا صبيعاً من النصارى الذين استطاعت اعبهات
التبشّبية أف تؤثر فيهم ،فقاـ ىؤالء الشباف بتأسيس ىذه اعبمعية ،وبعد مضي
مدة استطاعوا أف يضموا إليهم عدداً قليالً ،ومع أف ىذه اعبمعية ،كانت ترمي
فيما بينتو من أقواؿ ومنشورات إٔب القومية العربية وإٔب استقالؿ العرب
السياسي ،وخاصة ُب سوريا ولبناف ،إال أنو كاف يتجلى ُب عملها وبراؾبها وما
وصل عنها من أخبار ،أهنا ترمي إٔب صب الرغبات الغامضة ،واآلماؿ اؼببهمة
ُب النفوس .وكانت تدعو للقومية وللعرب والعروبة ،وتثّب العداء للدولة
العثمانية وتسميها (الَبكية) وتعمل على فصل الدين عن الدولة وجعل القومية
العربية ىي األساس .ومع أف ىذه اعبمعية كانت تلبس ثوب العروبة إال أف
القائمْب عليها كثّباً ما ضمنوا نشراهتم اهتاـ (تركيا)  -حسب تعبّبىم  -بأهنا
اغتصبت اػبػالفة اإلسالمية من العرب ،وأهنا ذباوزت على الشريعة اإلسالمية
الغراء ،وأهنا فرطت ُب الدين ،فبا يدؿ على الغاية الٍب وجدت من أجلها،
وىي إثارة القالقل ضد الدولة اإلسالمية وتشكيك الناس ُب الدين وإقامة
اغبركات السياسية على غّب اإلسالـ .والذي هبزـ بو من تتبع تاريخ ىذه
اغبركات أف الغربيْب ىم الذين أنشأوىا ،وأهنم كانوا يراقبوهنا ،ويشرفوف عليها،
ويهتموف هبا ،ويكتبوف تقاريرىم عنها .فقد كتب قنصل بريطانيا ُب بّبوت
بتاريخ  ٕٛسبوز سنة ٓٔٛٛـ برقية بعثها إٔب حكومتو ،ونصها (ظهرت
نشرات ثورية يشتبو أف يكوف مدحت مصدراً ؽبا ،مع ذلك يسود اؽبدوء
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التفاصيل بال يد) ،وكانت ىذه ال قية إثر توزيع اعبمعية اؼبذكورة منشورات ؽبا
ُب الشوارع ولصقها على اعبدراف ُب بّبوت .وقد تبعت ىذه ال قية عدة
رسائل من القناصل ال يطانيْب ُب بّبوت ودمشق .وكانت ىذه الرسائل ترفق
بنسخ من النشرات الٍب كانت توزعها اعبمعية .وكانت دبثابة تقارير عن ىذه
اغبركة الٍب ولدت ُب الكلية ال وتستانتية ،وأخذت تعمل ُب بالد الشاـ .وكاف
العمل بارزاً ُب بالد الشاـ وإف كاف موجوداً ُب جهة أخرى من البالد العربية،
يدؿ على ذلك أف اؼبعتمد ال يطا٘ب ُب جدة كتب إٔب حكومتو سنة ٕٔٛٛـ
كتاباً عن اغبركة العربية جاء فيو (إال أنو قد وصل إٔب علمي أف بعض األذىاف
حٌب ُب مكة نفسها ،أخذت تتحرؾ بفكرة اغبرية ،ويلوح ٕب بعد الذي ظبعتو
من تلميح ،أف ىنالك خطة مرسومة ،ترمي إٔب توحيد قبد مع بالد ما بْب
النهرين أي جنوب العراؽ وتنصيب منصور باشا عليها ،وتوحيد عسّب مع
اليمن وتنصيب علي بن عابد عليها) وٓب يقتصر االىتماـ هبا على إنكلَبا ،بل
إف فرنسا كذلك كانت مهتمة إٔب حد بعيد ،ففي سنة ٕٔٛٛـ كتب أحد
الفرنسيْب الذين كانوا ُب بّبوت ما يدؿ على مبلغ اىتماـ فرنسا ،فقد قاؿ:
(إف روح االستقالؿ منتشرة انتشاراً كبّباً .وقد رأيت شباب اؼبسلمْب خالؿ
إقامٍب ُب بّبوت منهمكْب بتشكيل اعبمعيات العاملة على تأسيس اؼبدارس
واؼبستشفيات ،والنهوض بالبالد ،وفبا يلفت النظر ُب ىذه اغبركة أهنا ؿبررة من
أي أثر للطائفية ،فإف ىذه اعبمعية تستهدؼ قبوؿ النصارى بْب أعضائها،
واالعتماد على معاونتهم ُب العمل القومي) وكتب أحد الفرنسيْب من بغداد
(لقد كاف يواجهِب ُب كل مكاف ،وبنفس النسبة ،ذلك الشعور العاـ اؼبستقر
"كراىية الَبؾ" وأما فكرة القياـ بعمل مشَبؾ مرتب لطرح ىذا النّب البغيض
فهي ُب دور التكوين .ويلوح ُب األفق البعيد طيف حركة عربية ولدت حديثاً،
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وسيقوـ ىذا الشعب الذي كاف مغلوباً على أمره حٌب اآلف باؼبطالبة عما قريب
دبركزه الطبيعي ُب عآب اإلسالـ ،وُب توجيو مصّب ىذا العآب) .وٓب يقتصر أمر
االىتماـ بالغزو التبشّبي باسم الدين والعلم على أمّبكا وفرنسا وبريطانيا ،بل
مشل أكثر الدوؿ غّب اإلسالمية ،ومنها روسيا القيصرية ،فقد أرسلت بعثات
تبشّبية ،كما أمت بالد الشاـ بعثة بروسية (أؼبانية) مؤلفة من راىبات (كابزر
ودت) سانبت مع باقي البعثات .وبالرغم من تباين وجهات النظر السياسية
بْب البعثات التبشّبية وبْب اؼبوفدين الغربيْب بالنسبة ؼبنهجها السياسي باعتبار
مصاغبهم الدولية ،فقد كانت متفقة ُب الغاية ،وىي التبشّب بالدين اؼبسيحي،
وبعث الثقافة الغربية ُب الشرؽ ،وتشكيك اؼبسلمْب ُب دينهم ،وضبلهم على
االمتعاض منو ،وعلى احتقار تارىبهم ،وسبجيد الغرب وحضارتو .كل ذلك مع
بغض شديد لدسالـ واؼبسلمْب ،واحتقار ؽبم ،واعتبارىم برابرة متأخرين ،كما
ىو رأي كل أورويب وقد وصلوا إٔب نتائج كانت ىي السبب ؼبا نراه من تركيز
الكفر واالستعمار.
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انعـذاء انصهُبٍ
يقوؿ أحد العلماء الفرنسيْب وىو الكونت ىنري دكاسَبي ُب كتابو
(اإلسالـ) سنة ٜٔٛٙـ ما نصو( :لست أدري ما الذي يقولو اؼبسلموف لو
علموا أقاصيص القروف الوسطى ،وفهموا ما كاف يأٌب ُب أغا٘ب القواؿ من
اؼبسيحيْب ،فجميع أغانينا حٌب الٍب ظهرت قبل القرف الثا٘ب عشر صادرة عن
فكر واحد ،كاف السبب ُب اغبروب الصليبية .وكلها ؿبشوة باغبقد على
اؼبسلمْب للجهل الكلي بديانتهم ،وقد نتج عن تلك األناشيد تثبيت ىاتيك
القصص ُب العقوؿ ضد ذلك الدين ،ورسوخ تلك األغالط ُب األذىاف .وال
يزاؿ بعضها راسخاً إٔب ىذه األياـ .فكل منشد كاف يعد اؼبسلمْب مشركْب
غّب مؤمنْب وعبدة أوثاف مارقْب) .وىكذا كاف يوصف اؼبسلموف كما يوصف
دينهم من قبل رجاؿ الدين النصرا٘ب ُب أوروبا بأوصاؼ فظيعة ُب القروف
الوسطى .وكانت ىذه األوصاؼ فبا استعمل إلثارة اغبقد والبغضاء ضد
اؼبسلمْب ،فبا أثار العآب النصرا٘ب فكانت اغبروب الصليبية .وبعد انتهائها بعدة
قروف قاـ اؼبسلموف ُب القرف اػبامس عشر فغزوا الغرب ،حيث فتحت الدولة
اإلسالمية القسطنطينيةٍ ،ب فتحت ُب القرف السادس عشر جنوب وشرؽ
أوروبا وضبلت اإلسالـ إليها ،فدخل ُب دين اهلل اؼباليْب من البانية،
ويوغسالفيا وبلغاريا وغّبىا ،فتجدد العداء الصلييب ووجدت اؼبسألة الشرقية،
وكانت تعِب العمل من جانب أوروبا لرد اعبيوش اإلسالمية ووقف الفتح
اإلسالمي ودرء خطر اؼبسلمْب .فكاف ىذا العداء اؼبتأصل ُب نفوس األوروبيْب
لدسالـ واؼبسلمْب ىو الذي ضبل صبيع النصارى ُب أوروبا أف يبعثوا اغبركات
التبشّبية ُب بالد اإلسالـ ،باسم اؼبدارس واؼبستشفيات واعبمعيات والنوادي،
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وأف يبذلوا ُب سبيل ذلك األمواؿ الطائلة ،واعبهود الضخمة ،وأف يتفقوا على
ىذه اػبطة رغم اختالؼ مصاغبهم وتباين سياستهم ،وأف هبمع على ذلك
صبيعهم دوالً وشعوباً ،وأف هبعلوه من أعماؿ قناصلهم وسفاراهتم ،كما ىو من
أعماؿ اؼبوفدين واؼببشرين.
وىذا العداء الصلييب الكامن ُب النفوس الغربية كلها ،وال سيما أوروبا،
وعلى األخص بريطانيا ،ىذا العداء اؼبتأصل واغبقد اللنيم ىو الذي أوجد ىذه
اػبطط اعبهنمية للقضاء على اإلسالـ واؼبسلمْب ،وىو الذي سبب إذاللنا ُب
ديارنا ىذا اإلذالؿ .وإذا كاف اللورد اللنيب قد قاؿ حْب فتح القدس وىو
يدخلها سنة ٜٔٔٚـ (اليوـ فقط انتهت اغبروب الصليبية) فإمبا ذلك تعػبّب
صػادؽ عن مكػنوف نفسػو ،وشػدة بغػضػو ،وتأصػل اغبقد ُب نفسو ،وىو تعبّب
عن نفس كل أورويب ىبوض غمار اغبرب  -ثقافية أو عسكرية  -ضد
اؼبسلمْب  ، -وصدؽ اهلل حيث يقوؿ      :
 .    وما بدا من فم اللورد اللنيب إف ىو إالّ
ض ،وما كانت زبفي دولتو بريطانيا ىو أك من ذلك وال ريب .وكذلك ما
بػُ ْغ ٌ
ُب نفس كل أورويب على اإلطالؽ .وقد امتد ىذا البغض منذ أياـ الصػليػبػيػْب
وال يزاؿ يبتد حٌب اليوـ .وما نالقيو من اضطهاد وإذالؿ واستعمار واستغالؿ
ىو  -إٔب جانب الناحية السياسية الٍب فيو  -أمر انتقامي منا كبن اؼبسلمْب
بوجو خاص.
يقوؿ األستاذ ليوبولد فايس ُب كتابو (اإلسالـ على مفَبؽ)( :إف
النهضة أو إحياء العلوـ والفنوف األوروبية باستمدادىا الواسع من اؼبصادر
ٜٔٙ

اإلسالمية والعربية على األخص كانت تعزى ُب األكثر إٔب االتصاؿ اؼبادي
بْب الشرؽ والغرب ،لقد استفادت أوروبا أكثر فبا استفاد العآب اإلسالمي،
ولكنها ٓب تعَبؼ هبذا اعبميل ،وذلك بأف تنقص من بغضائها لدسالـ ،بل
كاف األمر على العكس ،فإف تلك البغضاء قد مبت مع تقدـ الزمنٍ ،ب
استحالت عادة ،ولقد كانت ىذه البغضاء تغمر الشعور الشعيب كلما ذكرت
كلمة (مسلم) ،ولقد دخلت ُب األمثاؿ السائرة عندىم حٌب نزلت ُب قلب
كل أورويب رجالً كاف أو امرأة ،وأغرب من ىذا كلو أهنا ظلت حية بعد صبيع
أد وار التبدؿ الثقاُبٍ ،ب جاء عهد اإلصالح الديِب حينما انقسمت أوروبا
شيعاً ،ووقفت كل شيعة مدججة بسالحها ُب وجو كل شيعة أخرى ،ولكن
ٍ
وبعدئذ جاء زمن أخذ الشعور الديِب فيو
العداء لدسالـ كاف عاماً فيها كلها.
ىببو ،ولكن العداء لدسالـ استمر واف من أبرز اغبقائق على ذلك أف
الفيلسوؼ والشاعر الفرنسي فولتّب ،وىو من ألد أعداء النصرانية وكنيستها ُب
القرف الثامن عشر ،كاف ُب الوقت نفسو مبغضاً مغالياً لدسالـ ولرسوؿ
اإلسالـ ،وبعد بضعة عقود جاء زمن أخذ علماء الغرب يدرسوف الثقافات
األجنبية ويواجهوهنا بشيء من العطف .أما فيما يتعلق باإلسالـ ،فإف
االحتقار التقليدي أخذ يتسلل ُب شكل ربزب غّب معقوؿ إٔب حبوثهم
العلمية ،وبقي ىذا اػبليج الذي حفره التاريخ بْب أوروبا والعآب اإلسالمي غّب
معقود فوقو جبسرٍ ،ب أصبح احتقار اإلسالـ جزءاً أساسياً ُب التفكّب
األورويب) .وعلى ىذه األسس قامت اعبمعيات التبشّبية الٍب أشرنا إليها،
ولذلك كانت هتدؼ إٔب التبشّب بالديانة النصرانية ،وإٔب تشكيك اؼبسلمْب ُب
دينهم ،وربقّبه ُب نفوسهم وربميلو تبعة ضعفهم ،وهتدؼ إٔب النواحي
السياسية ،ولذلك كانت نتائجها فظيعة ُب الناحيتْب السياسية والتشكيكية،
ٜٔٚ

حٌب وصلت إٔب نتائج أكث ر فبا كانوا يتوقعوف .فقد كانت اغبركات التبشّبية
تبُب على أساس ؿبو اإلسالـ بالطعن فيو ،وإثارة اؼبشاكل والشبهات حولو
وحوؿ أحكامو لصد الناس عن سبيل اهلل وإلبعاد اؼبسلمْب عن دينهم ،وكاف
من وراء ىذه اغبركات التبشّبية حركات االستشراؽ واؼبستشرقْب ترمي إٔب
ذات الغرض وعن نفس القوس.
وتوحدت اعبهود كلها ُب أوروبا ُب حرب صليبية شنتها أوالً من ناحية
ثقافية بتسميم العقل كلو دبا شوىوه من أحكاـ اإلسالـ ومثلو األعلى،
وبالتسميم األجنيب لعقوؿ أبناء اؼبسلمْب دبا يقولونو عن اإلسالـ وتاريخ
اؼبسلمْب باسم البحث العلمي والنػزاىة العلمية ،وما ىو إال السم الثقاُب الذي
ىو أخطر من اغبروب الصليبية .وكما كاف دعاة التبشّب يقوموف هبذا التسميم
باسم العلم واإلنسانية ،كاف اؼبستشرقوف يقوموف بو باسم االستشراؽ .يقوؿ
األستاذ ليوبولد فايس( :والواقع إف اؼبستشرقْب األولْب ُب األعصر اغبديثة كانوا
مبشرين نصارى يعملوف ُب البالد اإلسالمية وكانت الصورة اؼبشوىة الٍب
اصطنعوىا من تعاليم اإلسالـ وتارىبو مدبرة على أساس يضمن التأثّب ُب
موقف األوروبيْب من (الوثنيْب)  -يعِب اؼبسلمْب  -غّب أف ىذا االلتواء
العقلي قد استمر ،مع أف علوـ االستشراؽ ربررت من نفوذ التبشّب وٓب يبق
لعلوـ االستشراؽ ىذه عذر من ضبية دينية جاىلية تسيء توجيهها .أما ربامل
اؼبستشرقْب على اإلسالـ فغريزة موروثة وخاصة طبيعية تقوـ على اؼبؤثرات الٍب
خلقتها اغبروب الصليبية) ىذا العداء اؼبوروث ال يزاؿ ىو الذي يؤرث نار
اغبقد ُب نفوس الغربيْب على اؼبسلمْب ،ويصور اإلسالـ حٌب ُب بالد اؼبسلمْب
ٜٔٛ

للمسلمْب وغّبىم بأنو (بعبع اإلنسانية) أو اؼبارد اؽبائل الذي سيقضي على
تقدـ اإلنسانية ،يسَبوف بذلك خوفهم اغبقيقي منو ،ألنو إذا تركز ُب النفوس،
تزوؿ سيطرة الكافر اؼبستعمر عن العآب اإلسالمي وتعود الدولة اإلسالمية
ربمل الدعوة اإلسالمية إٔب العآب  -وإهنا لعائدة إف شاء اهلل  -وىي ُب صاّب
اإلنسانية ،وُب صاّب الغرب نفسو .وسيذىب عمل اؼببشرين وغّبىم حسرة ُب
نفوسهم           .
 .       وال يزاؿ ذلك
العداء اؼبوروث ىو الذي يؤيد كل حركة ضد اإلسالـ واؼبسلمْب .وانك لتجد
الغريب يبحث اجملوسية واؽبندوكية والشيوعية فال ذبد ُب حبثو أي تعصب أو
بغضاءُ ،ب حْب انك ذبده حْب يبحث اإلسالـ تظهر عليو عالمات البغض
واغبقد واؼبقت والكراىية ،ومع أف اؼبسلمْب قد ىزموا شر ىزيبة ،وانتصر عليهم
الكافر اؼبستعمر ،لكن رجاؿ الكنيسة الغربيْب  -ومن ورائهم االستعمار  -ال
يزالوف يبدوف ـبتلف النشاط ضد اإلسالـ .وال يفَبوف عن الطعن ُب اإلسالـ
واؼبسلمْب ،والنيل من ؿبمد عليو الصالة والسالـ ومن أصحابو ،وإلصػاؽ
اؼبثالب بتاريخ اإلسػالـ واؼبػسػلمْب ،كل ذلك لالنتقاـ منهم وسبكْب أقداـ
االستعمار واؼبستعمرين.

ٜٜٔ

آثـبر انغـسو انتبشـُرٌ
كانت ىذه الغزوات التبشّبية ىي الطالئع الٍب مهدت الطريق
لالستعمار األورويب ليفتح العآب اإلسالمي فتحاً سياسياً بعد أف فتحو فتحاً
ثقافياً .وبعد أف كاف اؼبسلموف ضبلة القيادة الفكرية اإلسالمية للغرب حْب
فتحوا استانبوؿ والبلقاف وادخلوا اإلسالـ ُب أوروبا ،صارت البالد اإلسالمية
ىدفاً للغرب ،وبمل قيادتو الفكرية إليها ،ومسرحاً غبضارتو ومفاىيمو عن
اغبياة ،يذيعها بشٌب الوسائل ربت اسم العلم واإلنسانية والتبشّب الديِب .وٓب
يكتف حبمل حضارتو ومفاىيمو ،ولكنو كاف يطعن باغبضارة اإلسالمية
ومفاىيم اإلسالـ عن اغبياة حْب كاف يوجو ضبالتو ضد اإلسالـ ،فأثر ذلك
ُب الفنة اؼبثقفة ،وُب رجاؿ السياسة ،بل ُب ضبلة الثقافة اإلسالمية ،وُب صبهرة
اؼبسلمْب.
أما الف نة اؼبثقفة ،فإف االستعمار ُب مدارسو التبشّبية قبل االحتالؿ،
وُب اؼبدارس كلها بعد االحتالؿ قد وضع بنفسو مناىج التعليم والثقافة على
أساس فلسفتو ىو ،وحضارتو ىو ،ومفاىيمو اػباصة عن اغبياةٍ .ب جعل
الشخصية الغربية األساس الذي تنتزع منو الثقافة الٍب يثقفنا هبا ،كما جعل
تارىبو وهنضتو وبينتو اؼبصدر األصلي ؼبا كبشو بو عقولنا .وٓب يكتف بذلك ،بل
تدخل ُب تفصيالت اؼبناىج حٌب ال زبرج جزئية من جزئياهتا عن اؼببدأ العاـ
الذي ىو فلسفتو وحضارتو .وكاف ذلك عاماً حٌب ُب دروس الدين اإلسالمي
والتاريخ اإلسالمي ،فإف مناىجهما بنيت على األساس الغريب ،وعلى حسب
مفاىيم الغرب ،فالدين اإلسالمي يعلم ُب اؼبدارس اإلسالمية مادة روحية
ٕٓٓ

ُخػلُقية ،كما ىو مفهوـ الغرب عن الدين ،وىو يعلم على وجو بعيد جداً عن
اغبياة وعن حقيقة مفاىيمو عنها ،فحياة الرسوؿ  تدرس ألبنائنا منقطعة
الصلة عن النبوة والرسالة وتدرس كما تدرس حياة نابليوف أو بسمارؾ مثالً،
وال تثّب ُب نفوسهم أي مشاعر أو أفكار .ومادة العبادات واألخالؽ ،وىي
الٍب يشتمل عليها منهاج الدين ،تعطى من وجهة النظر النفعية ،وبذلك صار
تعليم الدين اإلسالمي أيضاً سائراً وفق اؼبفاىيم الغربية .والتاريخ اإلسالمي
تعلم فيو اؼبثالب الٍب ىبَبعها سوء القصد وسوء الفهم ،ويوضع ُب إطار أسود
ربت اسم النػزاىة التارىبية والبحث العلمي .ويزيد الطْب بلة ،أنو نبت من
اؼبسلمْب اؼبثقفْب نابتة تعلم التاريخ وتؤلف فيو على األسلوب واؼبنهج
التبشّبي .وىكذا صبيع ال امج قد وضعت كلها على أساس الفلسفة الغربية،
ووفق مناىج الغرب ،وبذلك صار أكثر اؼبثقفْب أبناء الثقافة الغربية وتالميذىا.
وصاروا يستمرئوف ىذه الثقافة ويتعشقوهنا ،ويتجهوف ُب اغبياة طبق مفاىيمها،
حٌب صار الكثّبوف منهم يستنكروف الثقافة اإلسالمية إذا تناقضت مع الثقافة
الغربية ،وصاروا مثقفْب ثقافة غربية تتحكم فيهم وجهة نظر الغرب وقد
اخلصوا ؽبذه الثقافة الغربية إخالصاً تاماً ضبلهم على تقديس األجنيب وضبل
حضارتو ،وانطبع كثّبوف منهم بطابعو ،وصاروا يبقتوف اإلسالـ والثقافة
اإلسالمية ،كما يبقتو الغريب ،ووبملوف لدسػالـ وللثقافة اإلسالمية العداء اللنيم
كما وبملو الغريب ،وصاروا يعتقدوف أف اإلسالـ والثقافة اإلسالمية ىي سبب
تأخر اؼبسلمْب كما أوحي إليهم أف يعتقدوا ذلك .وهبذا قبحت اغبمالت
ت إليها الفنة اؼبثقفة من اؼبسلمْب
ض ّم ْ
التبشػّبية قباحاً منقطع النظّب حْب َ
وجعلتها ُب صفوفها ربارب اإلسالـ والثقافة اإلسالمية.
ٕٔٓ

وقد ذباوز اغباؿ أمر اؼبثقفْب ُب أوروبا واؼبدارس األجنبية إٔب أولنك
الذين وبملوف الثقافة اإلسالمية .فقد ىاؽبم أف يهاصبهم االستعمار الغريب
بالطعن على دينهم ،فصاروا يردوف ىذا الطعن مستعملْب كل ما تصل إليو
أيديهم سواء أكاف ىذا الرد صحيحاً أـ فاسداً ،وسواء أكاف ما يطعن بو
األجنيب إسالمهم من مفاخره أـ مكذوباً عليو ،وكانوا ُب ردىم قد سلموا جبعل
اإلسالـ متهماً ٍب أولوا نصوصو دبا يتفق مع مفاىيم الغرب ،وىكذا صاروا
يردوف اؽبجمات رداً مضطرباً كاف مساعداً للغزو التبشّبي ،أكثر فبا كاف راداً
لو .واألنكى من ذلك أف اغبضارة الغربية اؼبناقضة للحضارة اإلسالمية ،صارت
من مفاىيمهم الٍب يتقبلوهنا وينسبوهنا زوراً وهبتاناً لدسالـ ،وغلب على
الكثّبين منهم أف يقولوا إف الغرب أخذ حضارتو عن اإلسالـ واؼبسلمْب،
وصاروا يؤولوف أحكاـ اإلسالـ وفق ىذه اغبضارة مع التناقض اؼبطلق الذي
بْب اإلسالـ وبْب اغبضارة الغربية ،وبذلك قبلوا اغبضارة الغربية قبوالً تاماً
ورضوا هبا حْب أظهروا أف عقيدهتم وحضارهتم تتفق مع اغبضارة الغربية ،ومعُب
ذلك أهنم قبلوا اغبضارة الغربية ،وزبلوا عن حضارهتم اإلسالمية ،وىو ما
يهدؼ إليو االستعمار أو ما كاف يهدؼ إليو الغرب حْب ركز ضبالت التبشّب
وضبالت االستعمار .وبوجود اؼبثقفْب ثقافة أجنبية ،وسوء فهم اؼبثقفْب ثقافة
إسالمية ،وجدت عند اؼبسلمْب اؼبفاىيم الغربية عن اغبياة ،كما ربكمت ُب
ديارىم اغبضارة الغربية اؼبادية ،وصارت اغبياة ُب اجملتمع زبضع للحضارة
الغربية ،واؼبفاىيم الغربية .فعامة اؼبسلمْب ال يدركوف أف النظاـ الديبقراطي ُب
اغبكم ،والنظاـ الرأظبإب ُب االقتصاد نبا من أنظمة الكفر ،وصاروا ال يتأثروف
إذا فصل بينهم القضاء على غّب ما أنزؿ اهلل وىم ال هبهلوف أف اهلل قاؿ:
 .          كػل ذلك ألف
ٕٕٓ

اغبػضػارة الػغػربية اؼببنية على أساس فصل الدين عن الدولة ىي الٍب تسيطر على
ؾبتمعاهتم .وألف اؼبفاىيم الغربية اؼبادية ىي السائدة ُب أجوائهم .وصاروا
يستشعروف القياـ بواجبات الدين إذا ىم اعتقدوا باهلل ،وحافظوا على الصلوات
فقط ولو أداروا أمور دنياىم وفق ما يروف وما يشتهوف ،ألهنم يتأثروف باؼبفاىيم
الغربية الٍب تقوؿ( :أعط ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل) .وٓب يتأثروا باؼبفاىيم
اإلسالمية الٍب ذبعل قيصر وما لقيصر كلو هلل ،وذبعل الصالة والبيع واإلجارة
واغبوالة واغبكم والتعلم كلها تسّب وفق أوامر اهلل ونواىيو .نعم ٓب يتأثػروا هبػذه
اؼبفػاىيم ولو قػرأوا قولو تعػأب ،        :وقولو:
،           
وقولو             :
 ،         وقولو  :
           
    

 

 

 .  نعم ال يتأثروف هبذه اؼبفاىيم ُب آيات القرآف ولو قرأوىا،
ألهنم ال يقرأوهنا آيات من القرآف كما هبب أف يقرأىا اؼبسلم حية نابضة
ليعمل هبا ُب معَبؾ اغبياة ،وإمبا يقرأوهنا ُب حاؿ تسيطر عليهم فيها مفاىيم
الغرب ،فيتأثروف بروحانية ىذه اآليات ،ويضعوف حاجزاً بْب أذىاهنم وبْب
مفاىيمها ومدلوالهتا ،كل ذلك ألف اغبضارة الغربية تتحكم فيهم ،وألف
مفاىيم الغرب تسيطر عليهم ،ىذا بالنسبة عبمهور الشعب وللمثقفْب ثقافة
إسالمية وأجنبية.
أما بالنسبة لرجاؿ السياسة فإف البالء أعم ،واؼبصيبة أك  ،إذ إ ّف ىؤالء
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الساسة منذ أف صبعهم االستعمار ،وأغراىم بالقياـ ضد الدولة العثمانية
ومناىم ووعدىم  -وما يعدىم الشيطاف إال غروراً  -فإهنم منذ ذلك اغبْب
يسّبوف ُب ركاب ىذا األجنيب ،وحسب ما يرسم ؽبم من خطط ،ففي أياـ
الدولة العثمانية اكبازوا إٔب األجنيب ،وظاىروه على دولتهم ،وىو أمر ال هبيزه
اإلسالـ ،ولكنهم فعلوه وازبذوا من عملهم ىذا مفخرة يذكروهنا ُب كل مناسبة
وعيداً ؽبم وبتفلوف بو ُب كل عاـ .واهنم ُب ذلك الوقت بدؿ أف وباربوا الفنة
اغباكمة إلصالح الدولة ،ساروا مع عدوىا الكافر ضد الدولة كلها ،حٌب
كانت النتائج اؼبريرة ُب استيالء الكافر اؼبستعمر على بالدىمٍ .ب صاروا بدؿ
أف يستعينوا بالشعب على ىذا الكافر اؼبستعمر ،استعانوا بو على الشعب.
وقد تأثروا بو إٔب حد أفقدىم شخصيتهم اإلسالمية ،وظبمت أفكارىم بآراء
سياسية وفلسفية فبا أفسد عليهم وجهة نظرىم ُب اغبياة وُب اعبهاد ،وترتب
على ذلك إفساد اعبو اإلسالمي برمتو ،وبلبلة األفكار بلبلة ظاىرة ُب ـبتلف
نواحي اغبياة.
فقد جعلوا بدؿ اعبهاد اؼبفاوضة ،وآمنوا بقاعدة خذ وطالب  -الٍب
تعت أنفػع لالسػتعػمػار من جيػوش جػرارة ُب البالد  -وجعلوا قبلة أنظػارىم
االسػتعانة بالكافر اؼبػسػتعػمر ،واالتكاؿ عليو ،دوف أف يعوا أف كل اسػتعػانة
بالكافر اؼبػسػتعمر تعت إشباً كبّباً ،وانتحاراً سياسياً ،ورضوا أف يعملوا لدقليمية
الضػيقة ،وهبػعػلوىا ؾباؿ عملهم السياسي ،وٓب يتبْب ؽبم أف ىذه اإلقليمية ىي
الٍب ذبػعل العمل السػياسػي مسػتحيل اإلنتاج ،لعدـ إمكاف اإلقليمية  -مهما
اتسعت بالد اإلقليم  -أف تنهض باألعباء السياسية وغّب السياسية الٍب
تتطلبها اغبياة الصحيحة.
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وٓب يكتفوا بذلك كلو ،بل جعلوا مركز تنبههم الفردي مصاغبهم الفردية،
ومركز تنبههم العاـ ىو الدوؿ األجنبية ،وبذلك فقدوا مركز التنبو الطبيعي -
وىو مبدؤىم  -وبفقداهنم مركز التنبو الطبيعي ،فقدوا إمكانية قباح مسعاىم،
مهما أخلصوا فيو وبذلوا من ؾبهود .ولذلك صارت صبيع اغبػركات السػياسية
حركات عقيمة ،وصارت كل يقظة ُب األمة تتحوؿ إٔب حركة مضػطػربة
متنػاقضػة تشػبو حركة اؼبذبوح تنتهي باػبػمػود واليأس واالسػتسػالـ .وذلك ألف
قادة اغبركات السياسية فقدوا مركز تنبههم الطبيعي ،فصار طبيعياً أف تفقد
األمة ىذا اؼبركز التنبهي ؽبا .وىكذا ظبمت أفكار السياسيْب باآلراء اؼبغلوطة،
كما ظبمت باؼببادئ األجنبية ،إذ قامت ُب البالد اإلسالمية حركات باسم
القومية واالشَباكية ،وباسم الوطنية والشيوعية ،وباسم الدين الروحي
واألخالؽ ،وباسم التعليم واإلرشػاد ،وكانت ىذه اغبركات ضغثاً على إبالة،
وعقدة جديدة ُب اجملتمع تضاؼ إٔب العقد األخرى الٍب يرزح ربت عبنها.
وكانت نتيجتها اإلخفاؽ والدوراف حوؿ نفسػها ،ألهنا سارت وفق مفاىيم
اغبضارة الغربية ،متأثرة بالغزو التبشّبي ،ووجهت األمة إٔب اؼبفاىيم الغربية عن
اغبياة برمتها ،فضػالً عن أهنا نفسػت عواطف األمة اؼبتأججة فيما ال ينفع وال
يأٌب خبّب .ومكنت لالسػتعػمػار من الَبكػز والبقاء .وىكذا كاف قباح الغزو
التبشّبي قباحاً منقطع النظّب.

ٕ٘ٓ

انغـسو انسـُبسٍ نهعـبنى اإلسـاليٍ
تأصل ُب نفوس
يرجع السبب اغبقيقي لغزو األندلس إٔب االنتقاـ الذي ّ
الغربيْب من جراء اغبروب الصليبية .وذلك أف الغرب بعد إخفاقو الذريع ُب
اغبروب الصليبية ،وطرده من العآب اإلسالمي شر طرد ،ظلت ُب نفسو حرقة
من ىذه اؽبزيبة ،وامتأل قلبو حقداً وبغضاً وكراىية للمسلمْب .وكاف يتعذر عليو
أف يعاود الكرة على الشرؽ ،فقد كانت قوة الشرؽ على اختالؼ أىلو كافية
لصده والقضاء على ؿباوالتو ،فرأى أف أمر ىذا االنتقاـ ميسور ُب األندلس
لذلك وجو ضبلتو إليها ،وقضى عليها قضاء وحشياً استعمل فيو ؿباكم
التفتيش واؼبقاصل وبيوت النّباف ،ما يزيد وحشية على فعل الوحوش ،فبا يعت
عاراً على الغرب ،وسبادى ُب انتقامو ؼبا أظهره اؼبسلموف من زباذؿ عن نصرة
األندلس ،وكانوا أقوياء وُب وضع حريب يبكنهم من نصرة تلك البالد .ولكنهم
تقاعسوا وتركوا تلك البالد لقمة سائغة ،وبذلك أطمعوا الغرب ُب أف يفكر ُب
خطوة أخرى لالنتقاـ .ولوال قوة اؼبسلمْب  -وال سيما الدولة العثمانية -
لتتابعت غزوات الغربيْب لبالد اإلسالـ .ولكن قوة اؼبسلمْب وغزو العثمانيْب
ألوروبا وفتحهم ؽبا ،أرىب الغربيْب ،وضبلهم على الَبيث ُب غزو اؼبسلمْب،
حٌب ال يهزموا ُب حرب صليبية ثانية .ولذلك وقف الغزو الغريب لبالد اإلسالـ
إٔب ما بعد منتصف القرف الثامن عشر ،و ٍ
حيننذ أخذ الركود ىبيم على العآب
اإلسالمي برمتو فقد زبلى عن ضبل الدعوة اإلسالمية فخفت حرارة اإلسالـ
ُب النفوس ،وكاف من جرائها أف زالت ىيبتهم من نفوس أعدائهم و ٍ
حيننذ ٍٍ
نشطت الغزوات الثقافية والتبشّبية ُب العآب اإلسالمي ،وبدأت تصاحبها
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الغزوات السياسية القتطاع بالد اإلسالـ جزءاً جزءاً ،ولتمزيق العآب اإلسالمي
والقضاء عليو .وقد ًب ؽبم ذلك بالفعل وقبحوا قباحاً باىراً.
فإف روسيا ُب عهد كاترينا (ٕٔٚٙـ ٜٔٚٙ -ـ) حاربت العثمانيْب
وتغلبت عليهم واقتطعت بعض أراضيهم ،وأخذت منهم مدينة آزوؼ وشبو
جزيرة القرـ ،واستولت على صبيع اغبوض الشمإب للبحر األسود ،وأنشأت
مدينة سباستبوؿ قاعدة ؽبا ُب شبو جزيرة القرـ ،كما أنشأت ميناء أوديسا
التجاري على البحر األسود .وأصبحت روسيا عامالً مهماً ُب سياسة الدولة
العثمانية اػبارجية ،وصارت صاحبة السيادة ُب اإلمارات الرومانية ،واعت ت
نفسها حامية اؼبسيحية ُب الدولة العثمانيةٍ .ب اقتطعت من تركيا ُب سنة
ٗٔٛٛـ الَبكستافٍ ،ب أكملت احتالؽبا للقفقاس صبيعو.
وٓب يقتصر األمر على روسيا وحدىا .بل مشل ذلك بقية الدوؿ الغربية
ففي أوؿ سبوز سنة ٜٔٚٛـ ،ىاجم نابليوف مصر واستؤب عليها .وُب شباط
سنة ٜٜٔٚـ ىاجم اعبزء اعبنويب من بالد الشاـ واستؤب على غزة والرملة
ويافا ،ووقف على حصوف عكا .إال أف ضبلتو ىذه ٓب توفق ،فرجع إٔب مصر ٍب
رجع إٔب فرنسا وفشلت اغبملة سنة ٔٓٔٛـ .ومع أف ضبلتو ىذه ٓب توفق فقد
أثرت ُب كياف الدولة العثمانية وكانت ىزة عنيفة ؽبا ،وتتابعت سائر الدوؿ
هتاجم العآب اإلسالمي ،وتستوٕب على أجزائو .فقد احتل الفرنسيوف سنة
ٖٓٔٛـ اعبزائر وتطلعوا إٔب احتالؿ تونس وعملوا لذلك حٌب احتلوىا سنة
ٔٔٛٛـ ٍب احتلوا مراكش سنة ٕٜٔٔـ ،كما احتلت إيطاليا طرابلس سنة
ٜٔٔٔـ فتم بذلك اقتطاع مشاؿ إفريقيا ،وسلخو عن حكم اإلسالـ وجعلو
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خاضعاً غبكم الكفر ،مستعمراً لو.
وٓب يكتف الغربيوف بذلك بل أكملوا االستيالء على البقية الباقية ،فقد
استولت بريطانيا على عدف سنة ٖٜٔٛـ ،وبسطت ضبايتها على غبج
واحملم يات التسع من حدود اليمن اعبنوبية إٔب شرؽ اعبزيرة .وكاف اإلنكليز قد
استولوا على اؽبند قبل ذلك التاريخ دبدة طويلة ،وانتزعوا باستعمارىم ؽبا سيادة
اؼبسلمْب وأناخوا بكلكلهم عليهم بنوع خاص ،إذ كاف اؼبسلموف ىم أصحاب
السلطاف ُب اؽبند ،فانتزعها اإلنكليز منهم واستعمروىا وأخذوا يعملوف على
إضعاؼ موقف اؼبسلمْب فيها بوجو عاـٍ .ب ُب سنة ٕٔٛٛـ استولت بريطانيا
على مصر .وُب سنة ٜٔٛٛـ ،استولت على السوداف .كما كانت ىولندا
تسيطر على جزر اؽبند الشرقية ،وحصرت أفغانستاف ربت الضغط اإلنكليزي
والروسي كما حصرت إيراف ،واشتدت ضبلة الغربيْب ُب كل مكاف على العآب
اإلسالمي ،حٌب شعر صبيعو بتعرضو للسقوط هنائياً ربت نّب الغرب ،وشعر أف
اغبملة الصليبية ذبددت ربرز االنتصار تلو االنتصار ،وصار يتشبث بأعماؿ
لوقف ىذا الزحف الغريب عند حده ،أو للتخفيف من ثقل كابوسو .فحدثت
حركات مقاومة للغربيْب ُب أكثر من مكاف ،فشبت ثورة ُب اعبزائر ،وىب
اؼبسلموف ُب اؽبند ،وقاـ اؼبهديوف ُب السوداف ،واشتعلت الثورة السنوسية،
فكاف كل ذلك دليالً على اغبيوية الكامنة ُب العآب اإلسالمي رغم ركوده
وضعفو ،إال أف ىذه احملاوالت كلها أخفقت هنائياً ،وٓب تنقذ العآب اإلسالمي،
وٓب يقف الغرب عند حده ُب الغزو بل استمر الغزو بقسميو السياسي والثقاُب،
وٓب يقتصر على اقتطاع أجزاء العآب اإلسالمي ،بل أخذ يعمل للقضاء على
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الدولة العثمانية باعتبارىا الدولة اإلسالمية الٍب سبثل اؼبسلمْب فقد أقاـ ُب
داخلها اغبركات القومية ،إذ أخذت الدوؿ األجنبية ربرض شعوب البلقاف
على الثورة منذ سنة ٗٓٔٛـ ،وسبدىم ؽبذه الثورات ،حٌب انتهت ثوراهتم
باالستقالؿ سنة ٔٛٚٛـ كما حرضت ىذه الدوؿ اليوناف على الثورة منذ
سنة ٕٔٔٛـ ،حٌب انتهت ثورهتم بسبب تدخل األجنيب باستقالؿ اليوناف
عن تركيا سنة ٖٓٔٛـ ،وتتابعت سائر بالد البلقاف حٌب تقلص ظل الدولة
العثمانية بوصفها دولة إسالمية عن البلقاف وعن كريت وق ص وأكثر جزر
البحر األبيض اؼبتوسط ،واستعمل الغربيوف أنواع الوحشية مع اؼبسلمْب ُب
البلقاف وجزر البحر اؼبتوسط ،فأجلوا الكثّبين منهم عن ديارىم إجالءً ،فبا
ضبل الكثّبين أيضاً منهم على الرحيل فراراً بدينهم من وحشية الكفر وعبأوا
إٔب بالد العرب بوصفها بالداً إسالمية ،وجزءاً من الدولة اإلسالمية ،وما ىؤالء
اعبركس والبوشناؽ والشاشاف وأمثاؽبم إال أبناء أولنك األبطاؿ من اؼبسلمْب
الذين ٓب يرضوا أف ىبضعوا غبكم الكفر ،وفروا بدينهم إٔب ديار اإلسالـ وإٔب
حكم اإلسالـ.
وٓب يقتصر األمر على ذلك ،بل قاـ الغربيوف  -بوسائلهم اػبفية -
بتشػجيع اغبركات االنفصػالية عند اؼبػسػلمْب أنفسهم ُب داخل كياف الدولة بْب
الَبؾ والعرب .فشػجػعػوا اغبركات القومية ،وشجعوا بل ساعدوا على قياـ
األحزاب السياسية الَبكية والعربية ،كحزب تركيا الفتاة ،وحزب االرباد والَبقي،
وكحزب االستقالؿ العريب ،وحزب العهد  ...اْب فبا جعل كياف الدولة داخلياً
ُب اضطراب واىتزاز ،فأخذ يبيد ربت ىذه األحداث الداخلية مع الغزوات
اػبارجية ،وما أف جاءت اغبرب العاؼبية األؤب حٌب وجد الكفر اؼبمثل بالغرب
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ٍ
حيننذ ٍٍ الفرصة مواتية ليوجو اغبملة على العآب اإلسالمي ،فيستوٕب على
الباقي من بالده ،ويقضي على الدولة اإلسالمية ،ويبيدىا من الوجود.
فدخلت الدولة العثمانية اغبرب العاؼبية األؤب الٍب انتهت بانتصار اغبلفاء
وىزيبتها ،فتقاسم الغربيوف صبيع العآب اإلسػالمي غنيمة ؽبم ،وٓب تبق منها إال
بػالد الَبؾ الٍب صػار يطلق عليها اسػم (تركيا) ،وبقػيػت بعد اغبػرب ربػت
رضبتهم منػذ انتػهػاء اّب-رب سنة ٜٔٔٛـ حٌب سنة ٕٜٔٔـ حيث
استطاعت االستقالؿ بعد تأمينها للحلفاء القضاء على دولة اإلسالـ.
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انقضـبء عهً انـذونت اإلسـاليُت
انتهت اغبرب العاؼبية األؤب وأعلنت اؽبدنة بْب اؼبتحاربْب بعد أف
انتصػر اغبػلفاء انتصػاراً باىراً ،وربطمت الدولة العثمانية وتفككت إٔب أجزاء
صغّبة واستؤب اغبلفاء على بالد العرب صبيعها :مصر وسوريا وفلسطْب وشرؽ
األردف والعراؽ وسلخوىا عن الدولة ،وٓب يبق ُب يد العثمانيْب سوى بالد
األتراؾ (تركيا) وىذه نفسها قد دخلها اغبلفاء ،فقد استولت البوارج اإلنكليزية
على البسفور ،واحتلت اعبيوش اإلنكليزية قسماً من العاصمة وكل قالع
الدردنيل واؼبواضع اغبربية اؼبهمة ُب صبيع أكباء تركيا ،واحتلت اعبيوش الفرنسية
قسماً من استانبوؿ ومأل جنودىا السنغاليوف الشوارع .واحتلت اعبيوش
اإليطالية بّبا وخطوط السكك اغبديدية ،وأشرؼ ضباط اغبلفاء على شؤوف
البوليس واغبرس الوطِب وعلى اؼبيناء ،وجردوا القالع من أسلحتها ،وأخذوا
يسرحوف قسماً من اعبيش الَبكي ،واكبلت صبعية االرباد والَبقي ،وفر صباؿ
باشا وأنور باشا إٔب خارج البالد ،واختفى باقي أعضاء اعبمعية وتألفت
حكومة ىزيلة برئاسة توفيق باشا لتقوـ بتنفيذ أوامر األعداء احملتلْب .وكاف
ٍ
حيننذ ٍٍ وحيد الدين .وكاف يرى أنو أماـ األمر الواقع ،وأنو هبب أف
اػبليفة
ينقذ اؼبوقف باألسلوب اغبكيم ،فحل ال ؼباف وأسند رياسة الوزارة إٔب أخلص
أصدقائو فريد ،فأيده ُب نظرتو الٍب كانت ترمي إٔب ؾباملة اغبلفاء وعدـ
اؼبقاومة ،لنالّ تسبب دمار البالد .ال سيما وأف اغبرب قد انتهت .ونفذ خطتو
ىذه .وظلت اغباؿ كذلك ،إذ ظل اغبلفاء مسيطرين وظلت تركيا ُب حالة
طبود حٌب أواسط سنة ٜٜٔٔـ ،فتبدلت األحواؿ وطرأ على موقف اغبلفاء
ٕٔٔ

الضػعف فقد حصػلت ُب كل من إيطاليا وفرنسا وإنكلَبا متاعب داخلية بْب
الشػعب كانت جدية إٔب حد أهنا تنذر بتصدع صفوفهم الداخلية .ودب
اػبالؼ بْب اغبلفاء أنفسهم ،وظهر بشكل سافر ُب استانبوؿ بْب اؼبمثلْب ،إذ
كاف الشجار بينهم ظاىراً وتنافسوا على الغنيمة ،وطمع كل منهم ُب أف يناؿ
حصػة األسػد من اؼبراكز العسكرية واالمتيازات االقتصادية ،وصار ُب إمكاف
تركيا أف ذبرب آخر سهم إلنقاذ موقفها ،بعد أف وصل ضعف اغبلفاء
واختالفهم إٔب حد أف صارت كل دولة منهم تثّب األتراؾ ضد الدوؿ األخرى
وتساعدىم على غّبىا .وكاف مؤسبر الصلح ٓب يعقد بعد ،وشروط الصلح ٓب
توضع .ولذلك بدت تلوح ُب األفق بوادر األمل ،وصػار عند الناس اعتقاد
بػإمكاف تنظيم حركة مقاومات جدية ،وكاف اإلقبليز قد استصنعوا مصطفى
كماؿ للسّب وفق سياستهم ،وتنفيذ خططهم ،وربقيق حلمهم بالقضاء على
دولة اػبػالفة .فتألفت ُب استانبوؿ أكثر من عشر صبعيات سرية ،ىدفها سرقة
األسلحة واؼبستودعات اػباضعة إلشراؼ العدو ،وإرساؽبا إٔب منظمات سرية
ُب داخل البالد .وكاف بعض الرجاؿ الرظبيْب يساعدوف ُب ذلك ،فقد كاف
عصمت وكيالً لوزارة اغبرب وفوزي رئيس أركاف اغبرب ،وفتحي وزيراً للداخلية،
ورؤوؼ وزيراً للبحرية ،وكانوا صبيعهم يساعدوف ُب ىذه اغبركات .ولذلك
قامت صبعيات متعددة مهمتها اؼبقاومة السرية للعدو ،ونشطت صبعية االرباد
والَبقي وانضم بعض اعبيوش النظامية ؽبذه اغبركاتٍ ،ب ذبمعت ُب حركة
واحدة قادىا مصطفى كماؿ وقاـ حبركة ؼبقاومة اغبلفاء وطردىم من البالد،
وؼبقاومة جيش اػبليفة إذا تصدى ؽبم .وقبح مصطفى كماؿ ُب ذلك إٔب حد
كبّبٍ .ب رأى أف اغبكومة اؼبركزية والسلطاف ُب استانبوؿ واقعاف ربت سيطرة
اغبلفاء ،وأنو هبب أف تقوـ حكومة وطنية ُب األناضوؿ.
ٕٕٔ

على ىذا الوجو بدأ مصطفى كماؿ ُب ثورتو الٍب ألبسها اللباس الوطِب
والٍب انتهت بػإزالة اػبػالفة ،وفصل تركيا عن باقي أجزاء الدولة العثمانية .ومن
الوقائع الٍب جرت ُب سّب مصطفى كماؿ ُب ثورتو ي ز بشكل ال وبتمل اللبس
أف اإلقبليز ىم الذين ىيأوا كل شيء للقياـ هبذه الثورة ،وىم الذين أرسلوا
مصطفى كماؿ ليقوـ هبا.
فقاـ بعقد مؤسبر وطِب ُب سيواس ،نوقشت فيو الوسائل واألساليب
الكفيلة باالحتفاظ باستقالؿ تركيا ،وقد ازبذ اؼبؤسبر قرارات ،وانتخب عبنة
تنفيذية ،واختار مصطفى كماؿ رئيساً ؽبذه اللجنة ،وأرسل ىذا اؼبؤسبر إنذاراً
إٔب السلطاف يطلب فيو عزؿ رئيس الوزراء فريد ،وإجراء انتخابات ل ؼباف
جديد حر .فاضطر السلطاف ربت ىذا الضغط أف ىبضع لطلبات اؼبؤسبر فعزؿ
رئيس الوزراء ،وؤب مكانو علي رضا ،وأمر بػإجراء انتخابات جديدة خاض
غمارىا رجاؿ اؼبؤسبر ككتلة تريد إنقاذ البالد ،وفازوا باألكثرية الساحقة ُب
ال ؼباف اعبديد.
وعلى أثر ىذا الفوز انتقل اؼبؤسبر ورجالو إٔب انقره ،وصارت منذ ذلك
الوقت مركز العمل .وقد عقد نواب اؼبؤسبر اجتماعاً ُب أنقرة عرضوا فيو اقَباحاً
بأف هبتمع ال ؼباف ُب استانبوؿ ،وأف وبل اؼبؤسبر بعد أف صار أعضاؤه نواباً
رظبيْب .لكن مصطفى كماؿ قاوـ ىاتْب الفكرتْب وقاؿ( :إف اؼبؤسبر ينبغي أف
يستمر حٌب يظهر مدى التزاـ ال ؼباف للعدالة وتستبْب سياستو ،أما االنتقاؿ
إٔب العاصمة فليس سوى ضباقة جنونية ،إنكم لو فعلتم ذلك ألصبحتم ربت
رضبة العدو األجنيب ،فاإلقبليز ما زالوا ىم اؼبسيطرين على البالد ،وسوؼ
تتدخل السلطات ُب أموركم ،وردبا اعتقلتكم .وإذف ينبغي أف يعقد ال ؼباف ىنا
ٖٕٔ

ُب أنقرة كي يظل حراً مستقالً) وأصر مصطفى كماؿ إصراراً كلياً على رأيو
ولكنو ٓب يفلح بػإقناع النواب بأف يعقد ال ؼباف جلساتو ُب أنقرة .وذىب
النواب إٔب العاصمة ،وأعربوا للخليفة عن والئهم لوٍ .ب عكفوا على عملهم.
وكاف ذلك ُب كانوف الثا٘ب سنة ٕٜٓٔـ.
وقد حاوؿ السلطاف أف يبلي إرادتو على النواب ،فرفضوا وأظهروا
سبسكهم حبقوؽ البالد ،وؼبا اشتد الضغط عليهم نشروا للرأي العاـ ميثاقهم
الوطِب الذي قرروه ُب مؤسبر سيواس ،وىو اؼبيثاؽ اؼبشتمل على الشروط الٍب
يقبلوف السالـ على أساسها .وأنبها أف تكوف تركيا حرة مستقلة داخل نطاؽ
فسر ذلك اغبلفاءَ وال سيما اإلنكليز ،ألف ىذا القرار ىو الذي
حدود مقررةّ .
يسعوف إليو ،ويسعوف إٔب أف يأٌب من أىل البالد أنفسهم .ويالحظ أف صبيع
البالد الٍب كانت الدولة العثمانية ربكمها بوصفها دولة إسالمية ،قد وضعت
ؽبا عقب اغبرب العاؼبية األؤب ميثاقاً وطنياً يتضمن نصاً واحداً ،ىو استقالؿ
اعبزء الذي أراده اغبلفاء أف يكوف بلداً منفصالً .فالعراؽ وضعت ميثاقاً وطنياً
يتضمن استقالؿ العراؽ ،وسوريا وضعت ميثاقاً يتضمن استقالؿ سوريا،
وفلسطْب كاف ميثاقها الوطِب يتضمن استقالؿ فلسطْب ،ومصر كاف ميثاقها
الوطِب يتضمن استقالؿ مصر ،وىكذا ..وؽبذا كاف من الطبيعي أف يسر
اغبلفاء ،وال سيما اإلنكليز ،باؼبيثاؽ الوطِب الَبكي ،ألنو جاء وفق ما يريدوف،
ألف خطتهم ىي تقطيع أوصاؿ الدولة العثمانية وتقسيمها إٔب دوؿ حٌب ال
تعود دولة واحدة قوية ،وحٌب يقضى على دولة اؼبسلمْب .ولوال ىذا اؼبيثاؽ
الذي قبح اغبلفاء بػإقراره ُب كل مكاف لكاف لألمر وجو آخر ،وذلك ألف
ٕٗٔ

الدولة العثمانية كانت دولة واحدة وتعت صبيع والياهتا جزءاً منها ،وىي سائرة
على نظاـ الوحدة ال االرباد ،فلم يكن ىنالك فرؽ بْب اغبجاز وتركيا ،وال بْب
سنجق القدس وسنجق اإلسكندرونة إذ كلها دولة واحدة ،وىزيبة تركيا كهزيبة
أؼبانيا سواء بسواء ،إذ نبا حليفتاف ُب اغبرب وما ينطبق على واحدة من
شروط الصلح ينطبق على األخرى ،وإذا كانت أؼبانيا ٓب يفرط أىلها بش من
بالدىا ،وٓب تقطع أوصاالً ،فكذلك هبب أف يكوف اغباؿ ُب الدولة العثمانية ال
هبوز أف تقطع أوصاالً .وكاف اغبلفاء يعرفوف ذلك ،ووبسبوف لو ألف حساب.
أما وقد طلب العثمانيوف أنفسهم أف تقطع دولتهم أجزاء طلبو العرب وطلبو
الَبؾ على السواء ،فما أسرع ما يقبل ذلك اغبلفاء ويشجعونو ،وال سيما من
مركز الدولة (تركيا) ألهنا كانت سبثل أكثرية اغبكم ُب الدولة.
وؽبذا اعت اغبلفاء اؼبيثاؽ الوطِب الَبكي االنتصار النهائي ؽبم .وعلى
أثر نشره تركوا لألتراؾ حرية اؼبقاومة ،وصاروا ينسحبوف من كل مكاف
فسحبت القوات اإلنكليزية والفرنسية من داخل البالد واشتدت عزائم األتراؾ
وقامت ُب البالد حركة مقاومة للعدو انقلبت إٔب ثورة ضد السلطاف ،فبا جعلو
هبهز جيشاً ويرسل ؽبا ضبلة قوية قاومتها وقضت عليها .وصار الناس كلهم مع
السلطاف ما عدا أنقره الٍب كانت مركز الثورة وكانت أنقرة ذاهتا على وشك
السقوط ،فقد كانت القرى احمليطة هبا تنضوي واحدة بعد األخرى ربت لواء
السلطاف ،وتنضم إٔب جيش اػبليفة .وصار مصطفى كماؿ ومن معو ُب أنقره
ُب حالة حرجة جداً .إال أف مصطفى كماؿ صمم على اؼبقاومة ،وأشعل ُب
الوطنيْب نار ضباسة جديدة ،فاشتدت عزائمهم ،وشاعت ُب أقاليم تركيا
وقراىا أنباء عن احتالؿ اإلقبليز للعاصمة ،واعتقاؽبم الوطنيْب ،وإغالقهم دار
ٕ٘ٔ

ال ؼباف بالقوة ،ومؤازرة السلطاف وحكومتو لو .فتغّب اؼبوقف .فانصرؼ الناس
عن السلطاف ،واكباز الرأي العاـ إٔب الوطنيْب ُب أنقره ،وأقبل الرجاؿ والنساء
على أنقرة ،يتطوعوف للدفاع عن تركيا .وفر كثّبوف من جيش اػبليفة وانضموا
إٔب جيش مصطفى كماؿ ،الذي أصبح ؿبط أنظار األتراؾ ومعقد آماؽبم .وقد
قويت جبهتو وصارت أكثرية البالد ُب قبضتو ،فأصدر منشوراً بالدعوة إٔب
انتخاب صبعية وطنية ،يكوف مقرىا أنقرة .وحصل االنتخاب ،فاجتمع النواب
اعبدد ،وأطلقوا على أنفسهم "اعبمعية الوطنية الك ى" واعت وا أنفسهم
اغبكومة الشرعيةٍ ،ب انتخبوا مصطفى كماؿ رئيساً للجمعية .وصارت أنقرة
مركز اغبكومة الوطنية .وانضم إليها صبيع األتراؾ .فقاـ مصطفى كماؿ وسحق
ما تبقى من جيش اػبليفة ،وأهنى اغبرب األىليةٍ ،ب تفرغ حملاربة اليوناف
واشتبك معهم ُب معارؾ دامية كاف النصر حليفهم ُب أوؿ األمرٍ ،ب ربولت
األمور وصارت كفتو ىي الراجحة وما أف جاء شهر آب سنة ٕٜٔٔـ حٌب
قاـ هبجوـ خاطف ،انتهى بانتصاره على اليونانيْب الذين كانوا وبتلوف أزمّب
وبعض شواطئ تركيا .وُب أوائل شهر أيلوؿ سنة ٕٜٔٔـ أرسل إٔب عصمت
ليقابل ىارقبتوف لالتفاؽ على التفصيالت .وىناؾ وافق اغبلفاء على طرد
اليونانيْب من تريس وجالئهم ىم أنفسهم عن القسطنطينية وتركيا بأسرىا.
والظاىر من تتبع خطوات مصطفى كماؿ أف موافقة اغبلفاء ىذه كانت مقابل
أف يقضي مصطفى كماؿ على اغبكم اإلسالمي ،ولذلك ذبده حْب ناقشتو
اعبمعية الوطنية ُب أمر تركيا بعػد االنتصػارات الٍب أحػرزىا ،خاطػبها بقػولو( :أنا
لسػت مؤمناً بعصبة من الدوؿ اإلسالمية ،وال حٌب بعصبة من الشعوب
العثمانية ،ولكل منا أف يعػتػنػق الرأي الذي يراه .أما اغبكػومة فيػنػبغي أف تلتزـ
سياسة ثابتة مرسومة مبنية على اغبقائق ؽبا ىدؼ واحد ،واحد فقط ،أف
ٕٔٙ

ربمي حياة الوطن واستقاللو داخل نطاؽ حدوده الطبيعية ،فال العاطفة وال
األوىاـ ينبغي أف تؤثر ُب سياستنا ،وسحقاً لألحالـ ،واػبياالت ،لقد كلفتنا
غالياً ُب اؼباضي).
وىكذا أعلن أنو إمبا يريد استقالؿ تركيا بوصفها شعباً تركياً ال أمة
إسالمية .وقد طلب إليو بعض النواب ورجاؿ السياسة أف يبْب رأيو فيما ينبغي
أف تكوف عليو اغبكومة ُب تركيا اعبديدة ،فليس من اؼبعقوؿ أف تكوف ؽبا
ٍ
حيننذ :حكومة مؤقتة ذات سلطاف مقرىا
حكومتاف كما ىو الوضع القائم
أنقرة ،وحكومة رظبية (اظبية) ُب العاصمة يرأسها السلطاف ووزراؤه .وقد أّب
السياسيوف بطلب بياف رأيو ُب ىذا الوضع ،فلم هببهم وأخفى نواياه ،وصار
يثّب الرأي العاـ على اػبليفة وحيد الدين ،بأنو ماأل اإلنكليز واليوناف حٌب أثار
ىياج الشعب عليو .وُب وسط ىذا اعبو اغبماسي لو واؼبقت للسلطاف ،صبع
اعبمعية الوطنية ليبْب خطتو ُب أمر السلطاف واغبكومة .وكاف يعلم أنو قد
يستطيع إقناع النواب خبلع وحيد الدين ،وبػإلغاء السلطنة ،لكنو ال هبرؤ على
مهاصبة اػبػالفة ،فذلك من شأنو أف يبس اؼبشاعر اإلسالمية ُب الشعب صبيعو.
لذلك ٓب يلغ اػبػالفة وٓب يتعرض ؽبا ،وإمبا اقَبح أف يفصل بْب السلطنة
واػبػالفة ،فتلغى السلطنة وىبلع وحيد الدين .وما أف ظبع النواب ىذا االقَباح
حٌب وصبوا ،وأدركوا خطر ىذا االقَباح الذي يطلب إليهم أف يقرروه .وأرادوا
أف يتناقشوا ُب األمر ،فخشي مصطفى كماؿ من ىذه اؼبناقشة ،وطلب أخذ
الرأي على االقَباح ،وأيده ُب ذلك شبانوف نائباً من أنصاره الشخصيْب ،إال أف
اجمللس رفض ذلك وأحاؿ االقَباح إٔب عبنة الشؤوف القانونية كي تبحثو.
وحينما اجتمعت اللجنة ُب اليوـ التإب حضر مصطفى كماؿ إٔب القاعة الٍب
ٕٔٚ

اجتمعت فيها ،وجلس يراقب أعماؽبا ،فلبثت تناقش ُب االقَباح بضع
ساعات ،وكاف أعضاؤىا من العلماء واحملامْب وكانوا يعرضوف ىذا االقَباح على
النصوص الشرعية ويرونو ـبالفاً للشرع ،إذ ال يوجد ُب اإلسالـ سلطة دينية
وأخرى زمنية ،فالسلطنة واػبػالفة شيء واحد وال يوجد ىنالك شيء يسمى
الدين ،وشيء يسمى الدولة ،بل ىنالك نظاـ اإلسالـ ،وتعت الدولة جزءاً من
ىذا النظاـ ،وىي الٍب تقوـ على تنفيذه .ولذلك ٓب ذبد اللجنة القانونية ما ي ر
ىذا الفصل ،بل ٓب ذبد ما ي ر ىذا البحث ،ألف نصوص اإلسالـ صروبة فيو
ولذلك صممت على رفض االقَباح ،لكن مصطفى كماؿ كاف يريد فصل
الدين عن الدولة بفصل السلطنة عن اػبػالفة ،مقدمة إللغاء اػبػالفة ،تنفيذاً
للدور الذي أعدتو لو بريطانيا ليقوـ بو للقضاء على دولة اػبػالفة ،واستجابة
لطلب اغبلفاء منو حٌب يقضوا على آخر الدولة اإلسالمية على يد أىلها،
وؽبذا فإف مصطفى كماؿ حْب رأى مناقشات اللجنة واذباىها فقد سيطرتو
على أعصابو ،وقفز فجأة واعتلى مقعداً وىو يتميز من الغيظ ،وقطع مناقشات
اللجنة صائحاً (أيها السادة لقد اغتصب السلطاف العثما٘ب السيادة من
الشعب بالقوة ،وبالقوة اعتزـ الشعب أف يسَبدىا منو ،إف السلطنة هبب أف
تفصل عن اػبػالفة وتلغى ،وسواء وافقتم أـ ٓب توافقوا فسوؼ وبدث ىذا ،كل
ما ُب األمر أف بعض رؤوسكم سوؼ تسقط ُب غضوف ذلك) وكاف يتكلم
بلهجة الديكتاتور فانفض اجتماع اللجنةٍ ،ب دعيت اعبمعية الوطنية من فورىا
لتناقش االقَباح .ولدى مناقشتها لو تبْب ؼبصطفى كماؿ أف االذباه الغالب
يبيل إٔب رفض ىذا االقَباح فجمع أنصاره حولو وطلب أخذ الرأي على
االقَباح برفع األيدي مرة واحدة ،فاعَبض النواب على ذلك وقالوا :إف كاف ال
بد من أخذ الرأي فليكن باؼبناداة باالسم .فرفض مصطفى كماؿ ذلك ،وصاح
ٕٔٛ

 وُب صوتو رنة التهديد  -قائالً( :أنا واثق من أف اجمللس سيقبل االقَباحبػإصباع اآلراء .ويكفي أخذ األصوات برفع األيدي .وطرح االقَباح للتصويت،
فلم ترتفع غّب أيد قليلة ،لكن النتيجة أعلنت بأف اجمللس أقر االقَباح بػإصباع
اآلراء ،فدىش النواب لذلك ،وقفز بعضهم فوؽ مقاعدىم ؿبتجْب صائحْب:
(ىذا غّب صحيح كبن ٓب نوافق) فصاح هبم أنصار مصطفى كماؿ يسكتوهنم،
وتبادلوا الشتائم .إال أف الرئيس أعلن النتيجة مرة أخػرى بأف اعبػمػعػية الوطػنية
الك ى لَبكيا قررت بػإصباع اآلراء إلغاء السلطنةٍ ،ب فضت اعبلسة .وغادر
مصطفى كماؿ القاعة وبيط بو أنصاره .وؼبا علم اػبليفة وحيد الدين بذلك فر
ىارباً .وعلى أثر إعالف فراره نودي بابن أخيو عبد اجمليد خلفية للمسلمْب،
ؾبرداً من كل سػلطاف .وبذلك صػار اػبليفة من غّب سػلطاف .وظلت البالد من
غّب حاكم شرعي.
وإذا كانت السلطنة قد فصلت عن اػبػالفة فمن الذي وبكم ؟ لقد كاف
مصطفى كماؿ حريصاً على فصل السلطنة عن اػبػالفة حرصاً شديداً ،جعلو
يقدـ عليو قبل أف يعْب شكل اغبكم الذي ستكوف عليو تركيا ،ولذلك صار
يتعْب البت ُب شكل اغبكومة اعبديدة بعد إلغاء السلطنة :ىل يؤلف مصطفى
كماؿ الوزارة و ٍ
حيننذ ٍٍ يكوف رئيساً غبكومة دستورية ،ويبقى اػبليفة صاحب
السلطة وال أثر لقرار اإللغاء ؟ ٓب يقبل مصطفى كماؿ أف يؤلف الوزارة.
وأخفى ما ىو عازـ عليو .وقاـ بعد ذلك بواسطة القوة والسلطة الٍب يبلكها،
ويتحكم بواسطتها بالشعب قاـ بتأليف حزب ظباه حزب الشعب .وكاف
يقصد من ذلك أف يأخذ الرأي العاـ إٔب جانبو إال أنو بالرغم من ىذا فإف
األغلبية الساحقة ُب اعبمعية كانت ضده بعد إعالف فصل السلطنة عن
ٕٜٔ

اػبػالفة ،ولذلك أخذ يفكر ُب أمر إعالف شكل اغبكومة الٍب قررىا ،وىي
إعالف تركيا صبهورية ،وإعالف نفسو رئيساً ؽبا .وعمل على إيقاع اعبمعية ُب
أزمات حرجة كاف من جرائها أف استقالت الوزارة ،الٍب كانت ربكم ،وقدمت
استقالتها للجمعية الوطنية ،وٓب ذبد اعبمعية من يتؤب الوزارة .وبعد أزمة
مستحكمة اقَبح على اعبمعية أف يتؤب الوزارة مصطفى كماؿ ،فقبلت للظرؼ
العصيب الذي كانت ذبتازه .وطلبت إٔب مصطفى كماؿ أف يتؤب الوزارة ووبل
األزمة .فأظهر االمتناع أوالًٍ ،ب أجاب الطلب وصعد اؼبنصة وقاؿ للنواب :لقد
أرسلتم ُب طليب كي أنقذ اؼبوقف ُب غبظة اغبرج ،لكن ىذا اغبرج من صنعكم
أنتم ،فليس منشأ ىذه األزمة أمراً عابراً ،بل خطأً أساسياً ُب نظاـ حكومتنا،
فاعبمعية الوطنية تقوـ بوظيفة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ُب وقت
واحد ،وكل نائب منكم يبغي أف يشَبؾ ُب إصدار كل قرار وزاري ،ويدس
إصبعو ُب كل إدارة حكومية ،وكل قرار لوزير ،أيها السادة ما من وزير يستطيع
أف يضطلع دبسؤولية ،ويقبل اؼبنصب ُب مثل ىذه الظروؼ .هبب أف تدركوا أف
حكومة تقوـ على ىذه األسس ؽبي حكومة يستحيل إهبادىا .وإذا وجدت ٓب
تكن حكومة ،بل كانت فوضى ،وكبن هبب أف نغّب ىذا الوضع .لذلك أقرر
أف تصّب تركيا صبهورية ؽبا رئيس ىبتار بطريق االنتخاب .وبعد أف أهنى كالمو
أعلن اؼبرسوـ الذي كاف معداً من قبل جبعل تركيا صبهورية ،وانتخاب مصطفى
كماؿ أوؿ رئيس للجمهورية الَبكية وبذلك جعل نفسو اغباكم الشرعي
للبالد.
إال أف األمور ٓب تسر كما يريد مصطفى كماؿ ،فإف الشعب الَبكي
شعب مسلم وما فعلو مصطفى كماؿ ىبالف اإلسالـ ،لذلك سادت البالد
ٕٕٓ

فكرة مؤداىا أف مصطفى كماؿ يعتزـ القضاء على اإلسالـ ،وأيدت ىذه
الفكرة تصرفات كماؿ نفسو فإنو كاف متنكراً لدسالـ ُب حياتو اػباصة ـبالفاً
لكل األحكاـ الشرعية ،يظهر السخرية من كل األوضاع اؼبقدسة عند
اؼبسلمْب .وتيقن الناس ُب صبهرهتم أف حكاـ أنقرة اعبدد كفرة مالعْب .وصار
الناس يلتفوف حوؿ اػبليفة عبد اجمليد ،ووباولوف أف يرجعوا إليو السلطة ،وأف
هبعلوه ىو اغباكم ليقضي على ىؤالء اؼبرتدين .فأدرؾ مصطفى كماؿ اػبطر
ؾبسماً ورأى أف أكثرية الشعب تكرىو .وتتهمو بالزندقة والكفر واإلغباد ،وفكر
ُب األمر ونشط ُب الدعاية ضد اػبليفة واػبػالفة ،وأثار ضباسة اعبمعية الوطنية
حٌب سنت قانوناً يقضي باعتبار كل معارضة للجمهورية وكل ميل إٔب
السلطاف خيانة يعاقب عليها باؼبوتٍ .ب أخذ يتحدث عن أضرار اػبػالفة ُب
كل ؾبلس ،وال سيما للجمعية الوطنية ،وأخذ يهيئ األجواء إللغاء اػبػالفة،
فقاـ بعض النواب يتحدثوف عن فائدة اػبػالفة لَبكيا من الوجهة الديبلوماسية،
فقاومهم مصطفى كماؿ ،وقاؿ للجمعية الوطنية :أليس من أجل اػبػالفة
واإلسالـ ورجاؿ الدين قاتل القرويوف األتراؾ وماتوا طيلة طبسة قروف ؟ لقد آف
أف تنظر تركيا إٔب مصاغبها ،وتتجاىل اؽبنود والعرب ،وتنقذ نفسها من تزعم
اؼبسلمْب.
وىكذا سار مصطفى كماؿ ُب دعاوتو ضد اػبػالفة يبْب أضراىا
لألتراؾ ،كما يبْب أضرار اػبليفة نفسو ،ويصوره وأنصاره ُب صورة اػبونة،
ويظهرىم دبظهر الصنائع لدقبليز .وٓب يكتف بذلك .بل أوجد موجة إرىاب
ضد من يؤيدوف اػبػالفة ،فإف أحد النواب قد صرح بلزوـ اػبػالفة واحملافظة
ٕٕٔ

على الدين ،فما كاف من مصطفى كماؿ إالّ أف كلف شخصاً باغتيالو ُب
الليلة الٍب تكلم فيها فاغتالو شخص من أتباع مصطفى كماؿ وىو راجع إٔب
بيتو من اعبمعية الوطنية ،وألقى أحد النواب خطاباً إسالمياً فأحضره مصطفى
كماؿ وىدده بالشنق إذا فتح فمو دبثلها مرة أخرى .وىكذا نشر الرعب ُب
طوؿ البالد وعرضهاٍ ،ب أرسل إٔب حاكم استانبوؿ يأمره بوجوب إلغاء مظاىر
األهبة الٍب ربيط دبوكب اػبليفة أثناء تأدية صالة اعبمعة ،وخفض مرتب
اػبليفة إٔب اغبد األدٗب .وأنذر أتباعو بوجوب التخلي عنو ،وؼبا الحظ ذلك
بعض اؼبعتدلْب من أنصار مصطفى كماؿ أخذهتم اغبمية اإلسالمية وخافوا من
إلغاء اػبػالفة ،والتمسوا من مصطفى كماؿ أف ينصب نفسو خليفة
للمسلمْب .فلم يقبلٍ ،ب جاءه وفداف أحدنبا من مصر واآلخر من اؽبند،
وطلبا إليو أف ينصب نفسو خليفة للمسلمْب وكررا الرجاء ولكنو رفض ذلك
وىيأ ضربتو القاصمة بػإعالف إلغاء اػبػالفة ،وأثار ُب األجواء عند الشعب وعند
اعبيش وعند اعبمعية الوطنية اغبنق والبغض لألجانب ولألعداء وغبليفهم
اػبليفة  -على حد زعمو  -وكانت إثارة اغبنق على األجانب خدعة قصد
منها أف يتوصل إٔب اهتاـ اػبليفة بأنو حليف األجانب وإٔب إثارة اغبنق عليو.
وظبم اعبو باإلشاعات اؼبثّبة ضد اػبليفة .وؼبا سيطر ىذا اعبو على البالد
تقدـ مصطفى كماؿ ُب الثالث من شهر آذار سنة ٕٜٗٔـ إٔب اعبمعية
دبرسوـ يقضي بػإلغاء اػبػالفة ،وطرد اػبليفة وفصل الدين عن الدولة ،وكاف فبا
قالو للنواب حْب تقدـ هبذا اؼبرسوـ إلقراره (بأي شبن هبب صوف اعبمهورية
اؼبهددة وجعلها تقوـ على أسس علمية متينة ؟ فاػبليفة وـبلفات آؿ عثماف
هبب أف يذىبوا ،واحملاكم الدينية العتيقة وقوانينها هبب أف تستبدؿ هبا ؿباكم
ٕٕٕ

وقوانْب عصرية ،ومدارس رجاؿ الدين هبب أف زبلي مكاهنا ؼبدارس حكومية
غّب دينية) ٍب ضبل على الدين ومن ظباىم رجاؿ الدين .وبسلطة دكتاتورية أقر
ىذا اؼبرسوـ من اعبمعية الوطنية بغّب مناقشةٍ .ب أرسل إٔب حاكم استانبوؿ أمراً
يقضي بأف يغادر اػبليفة عبد اجمليد تركيا قبل فجر اليوـ التإب فذىب اغباكم
ومعو حامية من رجاؿ الشرطة واعبيش إٔب قصر اػبليفة ُب منتصف الليل
وأج وه على أف يركب سيارة واقتادوه إٔب خارج اغبدود ،وٓب يسمحوا لو أف
وبمل معو سوى حقيبة فيها بعض الثياب وبعض النقد.
وىكذا ىػدـ مصطفى كماؿ الدولة اإلسػالمية والنظػاـ اإلسػالمي وأقػاـ
الدولة الرأظبالية والنظػاـ الرأظبػإب وبذلك قضػى على الدولة اإلسػالمية وحقق
للكفار حلمهم الذي داعبهم منذ اغبروب الصليبية أال وىو القضاء على دولة
اإلسالـ.

ٖٕٕ

انحُهىنت دوٌ قُـبو انـذونت اإلسـاليُت
انتهت اغبرب العاؼبية األؤب واستؤب اغبلفاء على صبيع بالد الدولة
اإلسالمية وكاف نبهم القضاء على ىذه الدولة هنائياً ،واغبيلولة دوف قيامها مرة
أخرى ،أما وقد قضوا عليها هنائياً فإهنم أخذوا يعملوف للحيلولة دوف قياـ
الدولة اإلسالمية ُب أي جزء من أجزاء العآب اإلسالمي .وقد وضعوا عدة
خطط واستعملوا عدة أساليب لضماف عدـ رجوع الدولة اإلسالمية للوجود،
وال يزالوف يعملوف من أجل ىذه الغاية.
فمنذ أف احتل الكافر اؼبستعمر بالد اؼبسلمْب قاـ بتثبيت حكمو ؽبا
على األسس الٍب رظبها .فقد احتل البالد الٍب كانت ربت حكم الدولة
العثمانية سنة ٜٔٔٛـ وأقاـ فيها األحكاـ العسكرية حٌب سنة ٕٕٜٔـ فركز
حكمو باسم االنتداب ُب بعضها ،وباسم االستقالؿ الذاٌب ُب بعضها اآلخر،
حٌب جاءت سنة ٕٜٗٔـ ،وُب تلك السنة قامت أعماؿ عدة أجهز هبا العدو
سبت إٔب قياـ الدولة اإلسالمية ،ففي
وال سيما بريطانيا على كل ما فيو شبهة ّ
تلك السنة ألغى مصطفى كماؿ اػبػالفة من الدولة العثمانية بتأثّب من الكافر
اؼبستعمر وجعل تركيا صبهورية ديبقراطية ،فقضى على شبح اػبػالفة حٌب يقضي
على آخر أمل ُب رجوع الدولة اإلسالمية .وُب تلك السنة خرج اغبسْب بن
وحبػِس ُب ق ص ألنو كاف يطمع ُب اػبػالفة ،وُب تلك السنة
علي من اغبجاز ُ
تدخل اإلنكليز بواسطة عمالئهم ُب مؤسبر اػبػالفة الذي كاف معقوداً ُب
القاىرة وعملوا على فضة وإخفاقو .وُب تلك السنة أخذ اإلنكليز يعملوف
إللغاء صبعية اػبػالفة ُب اؽبند وإلحباط مساعيها وربويل تيارىا إٔب الناحية
ٕٕٗ

الوطنية والقومية .وُب تلك السنة أيضاً صدرت ُب مصر بتأثّب من الكافر
اؼبستعمر مؤلفات من بعض علماء األزىر تدعو لفصل الدين عن الدولة،
وتدعي أف اإلسالـ ليس فيو أصوؿ للحكم ،وتصور اإلسالـ بأنو دين كهنوٌب،
وٓب يرد فيو شيء عن اغبكم وعن الدولة .وُب تلك السنة وما يليها قامت ُب
البالد العربية ؾبادالت بيزنطية حوؿ موضوعْب نبا :ىل اعبامعة العربية أصلح
وأكثر إمكانية أـ اعبامعة اإلسالمية ،واشتغلت الصحف واجملالت مدة ُب ىذا
اؼبوضوع .مع أف كال من اعبامعة اإلسالمية واعبامعة العربية غّب صاغبة،
ووجودىا وبوؿ دوف قياـ الدولة اإلسالمية ،ولكن الكافر اؼبستعمر أوجد ىذا
اعبدؿ لتحويل األذىاف عن الدولة اإلسالمية .وهبذا استطاع أف يبعد عن
األذىاف ُب البالد اإلسالمية فكرة اػبػالفة ،وفكرة الدولة اإلسالمية.
وكاف االستعمار قبل احتاللو قد أخذ يشيع بْب شباب الَبؾ ألفاظ
القومية الَبكية ،وأف تركيا ربمل عبء الشعوب غّب الَبكية ،وأنو آف ؽبا أف
تتخلى عن ىذه الشعوب ،وألفت أحزاب سياسية للعمل من أجل القومية
الَبكية واستقالؿ تركيا عن البالد غّب الَبكية .وأخذ يشيع بْب شباب العرب
ألفاظ القومية العربية ،وأف تركيا دولة مستعمرة وأنو آف األواف للعرب ألف
يتخلصوا من نّب االستعمار الَبكي ،وقد ألفت األحزاب السياسية للعمل من
أجل الوحدة العربية واستقالؿ العرب .وما أف جاء االحتالؿ حٌب أخذ الكافر
احملتل يشيع ألفاظ القومية ،وأخذت ربل ؿبل اإلسالـ ،فاستقل األتراؾ على
أساس قومي وطِب ،وأخذ العرب يعملوف للحكم الذاٌب على أساس قومي
وطِب ،وشاعت كلمة القومية والوطنية ومألت األجواء ،وصارت ىي موضع
ٕٕ٘

الفخر واالعتزاز وٓب يكتف االستعمار بذلك بل أشاع اؼبفاىيم اؼبغلوطة عن
اغبكم ُب اإلسالـ ،وعن اإلسالـ ،وصور اػبػالفة بأهنا بابوية ،وبأهنا حكم
ديِب كهنوٌب ،حٌب صار اؼبسلموف ىبجلوف من ذكر كلمة خليفة ،ومن طلب
اػبػالفة .ووجد بْب اؼبسلمْب عرؼ عاـ بأف أمر اؼبطالبة باػبػالفة تأخر وصبود،
ال هبوز أف يصدر من مثقف ،وال يقوؿ بو مفكر.
وُب ىذه األجواء القومية والوطنية قسم البالد اإلسالمية إٔب دويالت،
وجعل أىل كل بالد يركزوف ىذا التقسيم ،فقسم الدولة العثمانية إٔب عدة
أقساـ ىي تركيا ،ومصر ،والعراؽ ،وسوريا ،ولبناف ،وفلسطْب ،وشرؽ األردف،
واغبجاز ،وقبد ،واليمن .وصار اؼبشتغلوف بالسياسة فيو من عمالء ىذا الكافر
اؼبستعمر ،ومن غّبىم من حسِب النية ،يعقدوف اؼبؤسبرات ُب كل بلد يطالبوف
باالستقالؿ ،أي استقالؿ اعبزء الذي رسم ؽبم دولة عن غّبه من باقي
األجزاء ،وعلى ىذا األساس قامت الدولة الَبكية ،والدولة العراقية ،والدولة
اؼبصرية ،والدولة السورية...اْب ٍب أقاـ ُب فلسطْب وطناً قومياً لليهود ربوؿ فيما
بعد إٔب كياف مستقل ربت اسم الدولة ،ليكوف رأس جسر لو ويشغل بو
اؼبسلموف عن الكافر اؼبستعمر ،وىو الدوؿ الغربية ك يطانيا وأمّبكا وفرنسا،
وليكوف حاجزاً من اغبواجز الٍب ربوؿ دوف رجوع الدولة اإلسػالمية .وبذلك
ركز الوضع اعبغراُب ،واألجواء العامة ،تركيزاً وبوؿ دوف ربرير اؼبسلمْب.
وقاـ بتطبيق النظاـ الرأظبإب ُب االقتصاد ،والنظاـ الديبقراطي ُب
اغبكم ،والقوانْب الغربية ُب اإلدارة والقضاء ،وثبت حضارتو ومفاىيمو عن
اغبياة ،وصار وباوؿ أف يركز وجهة نظره ُب اغبياة حٌب تصبح طريقتو ُب اغبياة
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ىي الطريقة الٍب يعيش عليها اؼبسلموف ،وقد قبح ُب ذلك إٔب حد بعيد ،فقد
جعل مصر سلطنة ٍب أقاـ فيها النظاـ اؼبلكي ال ؼبا٘ب ،وأقاـ ُب العراؽ النظاـ
اؼبلكي ال ؼبا٘ب ،وأقاـ ُب لبناف وسوريا النظاـ اعبمهوري ،وأقاـ ُب شرقي األردف
إمارة وُب فلسطْب حكماً انتدابياً انتهى بقياـ نظاـ ديبقراطي برؼبا٘ب بْب اليهود
ربت اسم الدولة ،وضم القسم الباقي لشرؽ األردف وجعلها ملكية برؼبانية،
وأقاـ ُب اغبجاز وُب اليمن ملكية مستبدة ،وُب تركيا صبهورية رئاسية ،وُب
األفغاف ملكية وراثية ،وشجع إيراف على التمسك بالنظاـ اإلم اطوري ،وظل
مستعمراً اؽبندٍ ،ب قسمها إٔب دولتْب .وهبذا جعل الكافر اؼبستعمر نظامو ىو
الذي يطبق ُب بالد اؼبسلمْب ،وبتطبيقو أضعف ُب النفوس فكرة إعادة حكم
اإلسالـ .وٓب يكتف بذلك بل جعل ُب نفس أىل البالد احملافظة على النظاـ
الذي أقامو؛ إذ اعت أىل كل إقليم من ىذه األقاليم إقليمهم فقط دولة،
وصاروا يفهموف وجوب استقاللو عن غّبه من األقاليم ،وصار العراقي ُب تركيا
أجنبياً ،والسوري ُب مصر أجنبياً ،وىكذا صار حكاـ كل بلد وبافظوف على
ىذا النظاـ الرأظبإب الديبقراطي أكثر من ؿبافظة أىلو عليو .وصاروا موظفْب
بوظيفة اغبراسة على ما أقاـ ؽبم اؼبستعمر من نظاـ ودستور ،ويعت وف تغيّبه
حركة غّب مشروعة يعاقب عليها قانوف اؼبستعمر الذي وضعهم لتنفيذه.
وقاـ بتطبيق القوانْب الغربية على بالد اؼبسلمْب مباشرة ،بعد أف كاف
وباوؿ تطبيقها بالواسطة عن طريق العمالء ُب البالد اإلسالمية؛ إذ حاوؿ
االستعمار منذ أوؿ النصف الثا٘ب من القرف التاسع عشر إدخاؿ القوانْب
ال غربية إٔب البالد اإلسالمية .ففي مصر بدأ االستعمار يشجع إدخاؿ القانوف
اؼبد٘ب الفرنسي ليحل ؿبل األحكاـ الشرعية ،وقبح ُب ذلك وبدأت مصر منذ
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سنة ٖٔٛٛـ تطبق القانوف الفرنسي ،فقد ترصبت القانوف الفرنسي القدٙب
وسنتو قانوناً وصار يطبق ُب احملاكم بدؿ األحكاـ الشرعية ،وُب الدولة
العثمانية بدأت منذ سنة ٔٛ٘ٙـ حركة ألخذ القوانْب الغربية ،غّب أهنا ٓب
تالؽ السهولة الٍب القتها ُب مصر بسبب وجود اػبػالفة اإلسالمية ُب الدولة
العثمانية ،ولكن إغباح الكفار واستجابة العمالء مكنهم من إدخاؿ قانوف
اعبزاء وقوانْب اغبقوؽ والتجارة بأخذ فتاوى بأهنا ال زبالف اإلسالـ ،ودخلت
فكرة التقنْبٍ ،ب ألفت اجمللة من األحكاـ الشرعية قانوناً ،وجعلت احملاكم
قسمْب :شرعية تعمل باألحكاـ الشرعية على شكل قوانْب ،ونظامية ربكم
حسب القوانْب الغربية الٍب أفٌب العلماء بأهنا ال زبالف اإلسالـ ،وحسب
القوانْب الشرعية الٍب صيغت تقليداً للقوانْب الغربية .ىذا بالنسبة للقوانْب ،أما
بالنسبة للدستور ،فإف اغبركة إلهباد دستور للدولة وجعلو يؤخذ من الدستور
الفرنسي قامت مع حركة أخذ القوانْب ،وكادت تنجح سنة ٔٛٚٛـ ،غّب أف
قوة مقاومة اؼبسلمْب وقفت ُب وجهها وأطبدهتا .إال أف مالحقة الكافر
اؼبستعمر وقباح عمالئو واؼبضبوعْب بثقافتو مكن حركة الدستور من الظهور
مرة أخرى ومكنها من النجاح ،ووضع الدستور موضع العمل ُب الدولة سنة
ٜٔٓٛـ .وبوضع القوانْب ووضع الدستور موضع العمل ُب الدولة العثمانية
صارت البالد اإلسالمية ُب صبلتها ما عدا جزيرة العرب واألفغاف تسّب كبو
القوانْب الغربية ،وما أف احتل الكافر اؼبستعمر البالد حٌب قاـ بتطبيق سائر
القوانْب الغربية مباشرة باعتبارىا قوانْب مدنية ال عالقػة ؽبا باإلسػالـ ،وتركت
األحكاـ الػشػرعية ،فػثبت ذلك حكم الكػفػر
وأبعد حكم اإلسالـ ،وقد ساعده على ذلك أنو ثبت أركانو وأقاـ صبيع شؤونو
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على أساس سياسة التعليم الٍب رظبها ،واؼبناىج الَببوية الٍب وضعها ،والٍب
ظلت تطبق حٌب اليوـ ُب صبيع البالد اإلسالمية ،وأنتجت ما أنتجتو من ىذه
اعبيوش اعبرارة من اؼبعلمْب الذين يقوـ أكثرىم على حراسة ىذه ال امج
وضبايتها ،والذين يتؤب الكثّبوف منهم زماـ األمور ،ويسّبوف وفق ما يريد
الكافر اؼبستعمر .وقد قامت سياسة التعليم ووضعت مناىجو على أساسْب
اثنْب :أحدنبا فصل الدين عن اغبياة ،وينتج عنها طبيعياً فصل الدين عن
الدولة ،وذلك وبتم أف يقوـ أبناء اؼبسلمْب دبحاربة قياـ دولة إسالمية ،ألهنا
تتناقض مع األساس الذي تعلموا على سياستو ،أما األساس الثا٘ب فهو جعل
شخصية الكافر اؼبستعمر اؼبصدر الرئيسي ؼبا ربشى بو العقوؿ الناشنة من
معارؼ ومعلومات .وذلك يوجب احَباـ ىذا الكافر اؼبستعمر وتعظيمو،
وؿباولة ؿباكاتو وتقليده ،ولو كاف كافراً مستعمراً ،ويوجب احتقار اؼبسلم
واالبتعاد عنو واالمشنزاز منو واالستنكاؼ عن األخذ منو .وىذا يقضي دبحاربة
قياـ دولة إسالمية واعتبارىا رجعية .وٓب يكتف االستعمار دبناىج اؼبدارس الٍب
يشرؼ عليها أو تشرؼ عليها اغبكومات الٍب أقامها مقامو .بل جعل إٔب
جانبها اؼبدارس التبشّبية الٍب تقوـ على أساس استعماري ؿبض ،واؼبعاىد
الثقافية الٍب تأخذ على عاتقها التوجيو السياسي اػبطأ ،والتوجيو الثقاُب
اؼبغلوط .وبذلك صار اعبو الفكري ُب اؼبدارس على اختالفها واؼبعاىد الثقافية
على تنوعها يثقف األمة ثقافة تبعدىا عن التفكّب ُب الدولة اإلسالمية ،وربوؿ
بينها وبْب العمل من أجلها.
وقامت إٔب جانب ذلك اؼبناىج السياسية ُب صبيع البالد اإلسالمية
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على أساس فصل الدين عن اغبياة ،وصار العرؼ العاـ عند اؼبثقفْب ىو فصل
الدين عن الدولة ،وعند عامة الشعب فصل الدين عن السياسة ،وكاف من
جراء ذلك أف وجدت فنات من اؼبثقفْب تزعم أف سبب تأخر اؼبسلمْب ىو
سبسكهم بالدين ،وأف الطريق الوحيد للنهضة ىو القومية والعمل ؽبا .كما
وجدت فنات تدعي أف سبب تأخر اؼبسلمْب ىو األخالؽ .فقامت على
األساس األوؿ تكتالت حزبية سياسية اظباً تعمل للقومية وللوطنية ،وتعت
العمل على أساس اإلسالـ دسيسة استعمارية ،وتعت ىا رجعية وصبوداً يؤدي
إٔب التأخر واالكبطاط .كما قامت على األساس الثا٘ب تكتالت صبعية على
أساس األخالؽ والوعظ واإلرشاد ،وصارت تعمل للفضيلة واػبلق واشَبطت
على نفسها أف ال تتدخل ُب السياسة .وبذلك كانت ىذه األحزاب
واعبمعيات اغبائل العملي الذي وبوؿ دوف السعي إلهباد الدولة اإلسالمية.
ألف اعبمعيات صرفت األذىاف وانصرفت ىي عن العمل السياسي الواجب
شرعاً وىو إقامة الدولة اإلسالمية إٔب العمل األخالقي فقط الذي ىو نتيجة
حتمية لتطبيق اؼبسلم أحكاـ اإلسالـ ،ونتيجة طبيعية لقياـ حكم اإلسالـ.
وألف األحزاب قامت على أساس استعماري يناقض اإلسالـ ،ووبوؿ دوف قياـ
الدولة اإلسالمية.
وقامت إٔب جانب اؼبناىج السياسية القوانْب الٍب ربفظ ىذه اؼبناىج
وتؤمن تنفيذىا ،فقد سنت قوانْب ربوؿ دوف قياـ أحزاب أو حركات سياسية
إسالمية ،واعت ت تلك القوانْب ُب ؾبموعها اؼبسلمْب طائفة من الطوائف ،مع
أهنم أىل البالد .وتضمنت تلك القوانْب نصوصاً مؤداىا أنو يشَبط ُب
األحزاب واغبركات السياسية أف تكوف نظمها ديبقراطية ،وأف ال ربصػر
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عضػويتها عملياً ُب طائفة .ومعُب ذلك أنو ال هبوز أف تنشػأ ُب البالد
اإلسػالمية أحزاب أو حركات سػياسػية إسػالمية حٌب ال تعػود الدولة
اإلسػالمية .وأف اؼبػسػلمْب ال حق ؽبم إالّ باعبمعيات اػبّبية وما إليها،
وفبػنوعوف من العمل السػياسػي على أسػاس اإلسػالـ ،واعت ت بعض القوانْب
القياـ باألحزاب السياسية اإلسالمية جرماً يعاقب عليو .وبذلك تركزت اؼبناىج
السياسية على أساس اغبيلولة دوف قياـ الدولة اإلسالمية بالقوانْب اؼبوضوعة.
وٓب يكتف االستعمار بذلك بل أخذ يصرؼ اؼبسلمْب عن التفكّب
بالدولة اإلسالمية بأعماؿ تافهة يتلهوف هبا ،فقد شجع اؼبؤسبرات اإلسالمية
لتكوف أؽبيات األمة اإلسالمية عن العمل اغبقيقي للدعوة اإلسالمية والستنناؼ
اغبياة اإلسالمية ُب ظل الدولة اإلسالمية ،فكانت ىذه اؼبؤسبرات متنفساً
للعواطف ،تتخذ القرارات وتنشرىا بالصحف ودور اإلذاعة جملرد النشر ،دوف
أف ينفذ شيء منها ،بل دوف أف يسعى لتنفيذ شيء منهاٍ ،ب شجع اؼبؤلفْب
واحملاضرين ليبينوا خطر وجود الدولة اإلسالمية ،وأف اإلسالـ ليس فيو نظاـ
حكم ،فصدرت كتب ورسائل لبعض اؼبسلمْب اؼبأجورين ربمل دعوة
االستعمار ىذه حٌب يضلل اؼبسلموف وحٌب يصرفوا عن دينهم وعن العمل
الستنناؼ اغبياة حسب أحكامو .وىكذا دأب االستعمار منذ أف قضى على
الدولة اإلسالمية إٔب اآلف يقيم العراقيل الٍب ربوؿ دوف قياـ الدولة اإلسالمية،
ويركز جهوده للحيلولة دوف إهبادىا ،بعد أف ؿباىا من الوجود.
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إقبيت انذونت اإلسـاليُت فـرض عهً
انًسـهًٍُ
تقوـ الدولة على شبانية أجهزة وىي :اػبليفة ،ومعاوف التفويض ،ومعاوف
التنفيذ ،وأمّب اعبهاد ،والوالة ،والقضاء ،ومصاّب الدولة ،وؾبلس األمة ،فإذا
استكملت الدولة ىذه األجهزة الثمانية استكمل جهازىا ،وإذا نقص واحد
منها نقص جهازىا ،ولكنها تبقى دولة إسالمية وال يضرىا نقص شيء من
اعبهاز ما ٓب يكن اػبليفة؛ ألنو األساس ُب الدولة .أما قواعد اغبكم ُب الدولة
اإلسالمية فهي أربع قواعد ىي :نصب خليفة واحد ،وأف يكوف السلطاف
لألمة ،وأف تكوف السيادة للشرع ،وأف يتؤب اػبليفة وحده تبِب األحكاـ
الشرعية أي جعلها قوانْب .فإذا نقصت قاعدة واحدة من ىذه القواعد كاف
اغبكم غّب إسالمي ،بل ال بد من استكماؿ ىذه القواعد األربع صبيعها.
واألساس ُب الدولة اإلسالمية ىو اػبليفة ،وما عداه نائب عنو أو مستشار لو،
فالدولة اإلسالمية ىي خليفة يطبق اإلسالـ ،واػبػالفة أو اإلمامة ىي
استحقاؽ تصرؼ عاـ على اؼبسلمْب ،وىي ليست من العقائد ،بل ىي من
األحكاـ الشرعية ،إذ ىي من الفروع اؼبتعلقة بأفعاؿ العباد.
ونصب اػبليفة فرض على اؼبسلمْب ،وال وبل للمسلمْب أف يبيتوا ثالث
ٍ
لياؿ دوف بيعة .وإذا خال اؼبسلموف من خليفة ثالثة أياـ أشبوا صبيعاً حٌب يقيموا
خليفة .وال يسػقط عنهم اإلٍب حٌب يبػذلوا اعبػهد إلقامة خليفة ويواصلوا العمل
حٌب يقيموه .وقد ثبت وجوب نصب اػبليفة بالكتاب والسنة وإصباع
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الصحابة؛ أما الكتاب فإف اهلل تعأب أمر الرسوؿ  أف وبػكػم بْب اؼبػسػلمػْب
دبا أنػزؿ إليو ،وكاف أمػره جػازماً ،قاؿ تعأب:
،              
وقاؿ تعأب          :
          وخطاب الرسوؿ 
خطػاب ألمتو ما ٓب يرد دليل ىبػصػصػو بو ،وىنا ٓب يػرد دلػيػل ،فيكوف خطاباً
للمسلمْب بػإقامة اغبكم ،وإقامة اػبليفة ىي إقامة للحكم والػسػلطػاف .وأما
السنة فقد أخرج أضبد والط ا٘ب «ومن مات وليس في عنقو بيعة مات ميتة
جاىلية» ،خرجاه من حديث معاوية ،وؼبسلم ُب صحيحو عن ابن عمر قاؿ:
«سمعت رسول اهلل  يقول :من خلع يداً من طاعة لقي اهلل يوم القيامة وال
حجـة لو ومن مات وليس في عنقو بيعة مات ميتة جاىلية» .وروى ىشاـ بن
عروة عن أيب صاّب عن أيب ىريرة أف رسػوؿ اهلل  قاؿ« :سـيليكم بعدي
والة فيليكم الـبَـ ّر بـِبـِره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما

وافق الحق فإن أحسنوا فلكم وإن أسا وا فلكم وعليهم» .وأما اإلصباع فإف
الصحابة قد جعلوا أىم اؼبهمات بعد وفاة النيب  نصب اػبليفة ،على ما
ُب الصحيحْب من حديث سقيفة بِب ساعدة ،وكذا بعػد موت كل خليفة من
اػبػلفاء ،وقد تواتر نقل إصباع الصحابة على وجوب نصب اػبليفة حٌب جعلوه
من أىم الواجبات .ويعت ذلك دليالً قطػعياً ،وتواتر إصباع الصػحابة أيضػاً على
امتناع خػلو األمػة من خليفة ُب أي وقت من األوقات .فواجب على األمة
نصب إماـ أي إقامتو وتوليتو ،وزباطب بذلك صبيع األمة من ابتداء موتو عليو
الصالة والسالـ إٔب قياـ الساعة.
ٖٖٕ

ويتضح مبلغ اللزوـ اغبتمي ُب إقامة اػبليفة ومبلغ فهم الصحابة ىذا
اللزوـ فبا فعلو الصحابة من تقدٙب إقامة خليفة وبيعتو على دفن رسوؿ اهلل
 ،ويتضح كذلك فبا فعلو عمر بن اػبطاب حْب طعن وكاف مشرفاً على
اؼبوت ،فقد طلب إليو اؼبسلموف أف يستخلف فأىب ،فأغبوا عليو فاستخلف
ستة ،أي حصر الَبشيح ُب ستة ينتخب منهم خليفة وٓب يكتف بذلك بل
حدد ؽبم موعداً هنائياً ىو ثالثة أياـٍ ،ب أوصى أنو إذا ٓب يتفق على اػبليفة
بعد ثالثة أياـ فليقتل اؼبخالفٍ ،ب وكل هبم من يقتل اؼبخالف مع أهنم أىل
الشورى ،ومع أهنم كبار الصحابة ،إذ ىم علي وعثماف وعبد الرضبن بن عوؼ
والزبّب بن العواـ وطلحة بن عبيد اهلل وسعد بن أيب وقاص .وإذا كاف ىؤالء
يقتل أحدىم إف ٓب يتفق على انتخاب خليفة فذلك يدؿ على اللزوـ اغبتمي
النتخاب اػبليفة.
على أف كثّباً من الواجبات الشرعية يتوقف على اػبليفة كتنفيذ
األحكاـ ،وإقامة اغبدود ،وسد الثغور وذبهيز اعبيوش ،وقطع اؼبنازعات الواقعة
بْب العباد ،وحفظ األمن ،وكبو ذلك من األمور الٍب بْب آحاد األمة؛ ولذلك
كاف نصبو واجباً.
وليس طلب اػبػالفة مكروىاً ،فقد تنازع فيها الصحابة رضواف اهلل
عليهم ُب السقيفة ،وتنازع فيها أىل الشورى ،وٓب ينكر عليهم ذلك أحد
مطلقاً ،بل انعقد اإلصباع من الصحابة ُب الصدر األوؿ على قبوؿ ىذا التنازع
عليها منهم.
وال يؤب أكثر من خليفة واحد على صبيع اؼبسلمْب لقولو « :إذا
بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما» ،رواه مسلم من حديث أيب سعيد
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اػبدري ،ولقولو عليو الصالة والسالـ« :من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده ورمرة
قلبو فليطعو إن استطاع فإن جا آخر ينازعو فا ربوا عنق اآلخر» وُب رواية:
«فا ربوه بالسيف كائناً من كان» ،واألمر بقتل اآلخر ؿبموؿ على ما إذا ٓب

يندفع إال بالقتل .وإف اجتمع عدة فبن توفرت فيهم صفات اػبليفة فاػبليفة
باغ .ىذا إف اجتمعوا ُب
من انعقدت لو البيعة من األكثر ،واؼبخالف لألكثر ٍ
الوجود ال ُب عقد الوالية لكل منهم ،أما إف انعقدت الوالية لواحد مستوؼ
شروط اػبػ الفة ٍب بايع األكثر غّبه ،فاألوؿ ىو اػبليفة ،والثا٘ب هبب رده.
والشروط الٍب هبب أف تتوفر ُب اػبليفة ىي :اإلسالـ ،والذكورة ،والبلوغ،
والعقل ،والعدالة والقدرة واغبرية .أي هبب أف يكوف اػبليفة رجالً ،مسلماً،
بالغاً ،عاقالً ،عدالً حراً قادراً .أما شرط اإلسالـ فلقولو تعأب   :
     ؛ وأما شرط الذكورة فلقولو « :لن
يفلح قوم ولّوا أمرىم امرأة»؛ وأما البلوغ والعقل فلقولو « :رفع القلم عن
رالث :عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى
يعقل» ،ومن رفع القلم عنو فهو غّب مكلف شػرعاً ،فال يصػح أف يكوف خليفة

أو ما دوف ذلك من اغبكم ألنو ال يبلك التصرفات.

وأما العدالة فهي شرط الزـ النعقاد اػبػالفة والستمرارىا ،ألف اهلل تعأب
اشَبط ُب الشاىد أف يكوف عدالً قاؿ تعأب      :
فمن كاف أعظم من الشاىد وىو اػبليفة فأؤب أف يكوف عدالً.
وأما اغبرية فألف العبد فبلوؾ لسيده فال يبلك التصرؼ بنفسو ،ومن
باب أؤب أنو ال يبلك التصرؼ بغّبه فال يبلك الوالية على الناس.
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وأما القػدرة فألف من كاف عاجزاً عن القياـ بتكليف ما يكوف تكليفو بو
عبثاً ،ويؤدي إٔب التفريط باألحكاـ وضػياع اغبقػوؽ ،واإلسػالـ ال هبػيػز ذلػك.
ىذه ىي شروط اػبليفة الثابتة ،وأما ما عداىا من الشروط الٍب ذكرىا
الفقهاء من مثل الشجاعة والعلم وكونو من قريش أو من آؿ فاطمة وما شاكل
ذلك فليست ىي شروط انعقاد للخػالفة وٓب يصح أي دليل على أهنا شرط
النعقاد اػبػالفة وصحة البيعة؛ ولذلك ال تعت شرطاً فكل رجل مسلم بالغ
حر قادر يصح أف يُبايَ َع خليفة للمسلمْب ،وال يشَبط فيو أي
عاقل عدؿ ّ
شرط آخر.
وعلى ذلك فإف إقامة الدولة اإلسالمية فرض على اؼبسلمْب صبيعاً وقد
ثبت ذلك بالكتاب والسنة وبػإصباع الصحابة؛ وألف اؼبسلمْب خاضعوف لنفوذ
الكفر ُب بالدىم وتطبق عليهم أحكاـ الكفر وأصبحت دارىم دار كفر بعد
أف كانت دار إسالـ ،أي أصبحت تابعيتهم ليست تابعية إسالمية وإف كانت
بالدىم بالداً إسالمية ،وواجب عليهم أف يعيشوا ُب دار اإلسالـ وأف تكوف
ؽبم تابعية إسالمية ،وال يتأتى ؽبم ذلك إال بػإقامة الدولة اإلسالمية ،فإف
اؼبسلمْب سيظلوف آشبْب حٌب يعملوا إلقامة الدولة اإلسالمية فيبايعوا خليفة
يطبق اإلسالـ ووبمل دعوتو للعآب.
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صعـىبـبث قُبو انـذونت اإلسـاليُت
ليس قياـ الدولة اإلسالمية سهالً ميسوراً ،ألف استنناؼ اغبياة
اإلسالمية ليس باألمر اؽبْب .فهناؾ عراقيل شٌب وضخمة تقوـ ُب وجو قياـ
الدولة اإلسالمية ال بد من إزالتها ،وصعوبات كثّبة وكبّبة تقف ُب طريق
استنناؼ اغبياة اإلسالمية ال بد من التغلب عليها ،ألف األمر ال يتعلق بقياـ
دولة أية دولة ،وال بقياـ دولة تسمى إسالمية .بل األمر يتعلق بقياـ دولة
إسالمية تطبق اإلسالـ نظاماً منبثقاً عن العقيدة اإلسالمية ،تطبقو أحكاماً
شرعية باعتبارىا حكم اهلل ،فتستأنف اغبياة اإلسالمية كاملة ُب الداخل،
وربمل الدعوة اإلسالمية إٔب الناس كافة ُب اػبارج .وىذه الدولة اإلسالمية
هبب أف تقوـ على العقيدة اإلسالمية وما يبُب عليها أو ما يتفرع عنها من
أفكارٍ ،ب تقوـ على القوانْب والنظم الٍب تنبثق عن العقيدة اإلسالمية .وذلك
حٌب تنبعث حوافز ىذه اغبياة من داخل النفس فتوجد العقلية اإلسالمية
والنفسية اإلسالمية الٍب تكفل تنفيذ النظم والقوانْب تنفيذاً طوعياً عن شوؽ
واطمنناف من كل من اغباكم واحملكوـ على السواء .وال بد أف تكوف ىذه
الدولة إسالمية ُب األمة الٍب تقيمها ،وُب أوٕب األمر الذين يتولوف رعاية شؤوف
األمة ،إسالمية ُب صبيع حياهتا ،ؿبققة استنناؼ اغبياة اإلسالمية ربقيقاً يبكنها
من ضبل رسالتها للعآب .ويبكن غّب اؼبسلمْب من مشاىدة نور اإلسالـ ُب
دولتو حٌب يدخلوا ُب دين اهلل أفواجاً ،ولذلك كانت الصعوبات الٍب تقف ُب
طريق استنناؼ اغبياة اإلسالمية ،أو تقوـ ُب وجو قياـ الدولة اإلسالمية كثّبة
ال بد من معرفتها ،وال بد من العمل على التغلب عليها .وأىم ىذه
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الصعوبات ما يأٌب:
ٔ  -وجود األفكار غّب اإلسالمية وغزوىا للعآب اإلسالمي ،وذلك أف
العآب اإلسالمي  -وقد مر ُب العصر اؽبابط وكاف ضحل التفكّب ،عدٙب
اؼبعرفة ،ضعيف العقلية ،بسبب اكبطاطو العاـ  -قد غزي وىو على ىذه
الصورة باألفكار غّب اإلسالمية اؼبناقضة ألفكار اإلسالـ ،والقائمة على أساس
مغلوط وعلى فهم خاطئ للحياة وؼبا قبلها وما بعدىا ،فوجدت ىذه األفكار
تربة خصبة خالية من اؼبقاومة فتمكنت منها ،ولذلك تشبعت عقلية اؼبسلمْب
وال سيما فنة اؼبثقفْب هبذه األفكار ،فكونت فيها عقلية سياسية مشبعة
بالتقليد ،بعيدة عن االبتكار ،غّب مستعدة لقبوؿ الفكرة اإلسالمية سياسياً،
وغّب مدركة غبقيقة ىذه الفكرة ،وعلى األخص من الناحية السياسية ،ولذلك
كاف لزاماً أف تكوف الدعوة اإلسالمية :دعوة إٔب اإلسالـ ،ودعوة إٔب استنناؼ
حياة إسالمية ،فيدعى غّب اؼبسلمْب لدسالـ بشرح أفكار اإلسالـ ،ويدعى
اؼبسلموف إٔب العمل الستنناؼ اغبياة اإلسالمية بتفهيمهم اإلسالـ .وىذا
يقضي بأف يبْب ما ُب األفكار األخرى غّب اإلسالمية من زيف ،وما ُب
نتائجها من أخطار ،وأف تأخذ الدعوة طريقها السياسي ،وأف يسعى لتثقيف
األمة ثقافة إسالمية ت ز فيها الناحية السياسية .وهبذا يبكن التغلب على ىذه
الصعوبة.
ٕ  -وجود ال امج التعليمية على األساس الذي وضعو اؼبستعمر،
والطريقة الٍب تطبق عليها ىذه ال امج ُب اؼبدارس واعبامعات ،وزبرهبها ؼبن
يتؤب أمور اغبكم واإلدارة والقضاء والتعليم والطب وسائر شؤوف اغبياة ،بعقلية
خاصة تسّب فيها وفق اػبطة الٍب يريدىا الكافر اؼبستعمر ،حٌب كاف اغبكم
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كما نشاىده ىو أف يستبدؿ دبوظفْب مستعمرين موظفْب من اؼبسلمْب ،يكوف
عملهم حراسة ما أقاـ اؼبستعمر من حدود وقوانْب وثقافة وسياسة وأنظمة
وحضارة وغّب ذلك ،والدفاع عنها كدفاعو ىو أو أشد .وطريق التغلب على
ىذه الصعوبة ىو كشف ىذه األعماؿ ؽبؤالء اغبكاـ واؼبوظفْب وغّبىم ؽبم
وللناس صبيعاً ،حٌب ت ز بشاعة الناحية االستعمارية اؼبوجػودة فيها ،ليتخػلى
ىؤالء عن الدفاع عنها حٌب ذبد الدعػوة طريقها إٔب ىؤالء اؼبسلمْب.
ٖ  -استمرار تطبيق ال امج التعليمية على األساس الذي وضعو
الكافر اؼبستعمر ،وحسب الطريقة الٍب أرادىا ،فبا جعل صبهرة الشباب من
اؼبتخرجْب وفبن ال يزالوف يتعلموف يسّبوف باذباه يناقض اإلسالـ .وال نعِب
ب امج التعليم ال امج العلمية والصناعية فإف ىذه عاؼبية ال زبتص هبا أمة من
األمم بل ىي عاؼبية عبميع الناس .وإمبا نعِب ال امج الثقافية الٍب تؤثر ُب وجهة
النظر ُب اغبياة ،فهذه ىي الٍب جعلت برامج التعليم تقف صعوبة أماـ
استنناؼ اغبياة اإلسالمية ،وىذه اؼبعارؼ تشمل التاريخ واألدب والفلسفة
والتشريع ،وذلك ألف التاريخ ىو التفسّب الواقعي للحياة ،واألدب ىو التصوير
الشعوري ؽبا ،والفلسفة ىي الفكر األصلي الذي تبُب عليو وجهة النظر ُب
اغبياة ،والتشريع ىو اؼبعاعبات العملية ؼبشاكل اغبياة واألداة الٍب يقوـ عليها
تنظيم عالقات األفراد واعبماعات ،وىذه كلها قد كوف هبا الكافر اؼبستعمر
عقلية أبناء اؼبسلمْب تكويناً خاصاً جعل بعضهم ال يشعر بضرورة وجود
اإلسالـ ُب حياتو وحياة أمتو ،وجعل بعضاً منهم أيضاً وبمل عداء لدسالـ
منكراً عليو صالحيتو ؼبعاعبة مشاكل اغبياة ،ولذلك ال بد من تغيّب ىذه
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العقلية ،وذلك بتثقيف الشباب خارج اؼبدارس واعبامعات ثقافة مركزة ،وثقافة
صباعية ،باألفكار اإلسالمية واألحكاـ الشرعية ،حٌب يبكن التغلب على ىذه
الصعوبة.
ٗ  -وجود إكبار عاـ لبعض اؼبعارؼ الثقافية واعتبارىا علوماً عاؼبية،
وذلك كعلم االجتماع ،وعلم النفس ،وعلوـ الَببية ،فإف الناس يعت وف ىذه
اؼبعارؼ علوماً ،وأف اغبقائق الٍب جاءت هبا ىي نتيجة ذبارب ،ووبملوف ؽبا
إكباراً عاماً ،ويأخذوف ما تأٌب بو قضايا مسلمة وبكموهنا ُب أمور اغبياة ،وىي
تعلم ُب مدارسنا وجامعاتنا كعلوـ ،ونطبقها ُب اغبياة ونستعْب هبا ُب أمور
اغبياة ،ولذلك يستشهد دبا قالو علماء النفس وعلماء االجتماع وعلماء الَببية
أكثر فبا يستشهد بالقرآف واغبديث ،وؽبذا وجدت عندنا أفكار ووجهات نظر
خاطنة من جراء تعلم ىذه العلوـ ،من جراء إكبارىا ،ومن جراء ربكيمها ُب
أمورنا ُب اغبياة .وصار من الصعوبة دبكاف أف يقبل القوؿ الذي ىبالفها ،وىي
ُب صبلتها تؤدي إٔب فصل الدين عن اغبياة ،وتؤدي إٔب ؿباربة قياـ الدولة
اإلسالمية.
واغبقيقة أف ىذه اؼبعارؼ ىي ثقافة وليست علماً؛ ألهنا تأٌب عن طريق
اؼبالحظة واالستنباط ،وال توجد فيها ذبارب .وتطبيقها على الناس ال يعت
ذبارب ،وإمبا ىو مالحظات متكررة على أشخاص ـبتلفْب ،وُب ظروؼ
وأوضاع ـبتلفة فهي مالحظة واستنباط وليست ذبربة كتجربة اؼبخت حْب
هبرب فيو الشيء أو هبرب عليو ،ولذلك تدخل ُب الثقافة ال ُب العلم .وفوؽ
ذلك فهي ظنية قابلة للخطأ والصواب ،على أهنا مبنية على أساس مغلوط،
ألهنا مبنية على النظرة للفرد واجملتمع ،فهي مبنية على النظرة الفردية ،وؽبذا
ٕٓٗ

تنتقل نظرهتا من الفرد إٔب األسرة ،إٔب اعبماعة إٔب اجملتمع ،على اعتبار أف
اجملتمع مكوف من أفراد .وؽبذا تعت اجملتمعات منفصلة .وأف ما يصلح جملتمع
ال يصلح جملتمع آخر .واغبقيقة أف اجملتمع مكوف من اإلنساف واألفكار
واؼبشاعر واألنظمة ،وأف ما يصلح لدنساف من أفكار ومعاعبات ُب مكاف ما
يصلح لدنساف ُب كل مكاف ،ووبوؿ اجملتمعات اؼبتعددة إٔب ؾبتمع واحد
تصلحو األفكار واؼبش اعر واألنظمة .فخطأ النظرة إٔب اجملتمع ترتب عليها خطأ
النظريات الَببوية ُب علوـ الَببية ،وخطأ النظريات ُب علم االجتماع ،ألهنا
مبنية على ىذه النظرة .كما أهنا مبنية على علم النفس وىو ُب صبلتو خطأ من
وجهْب :أوالً :ألنو يعت الدماغ مقسماً إٔب مناطق ،وأف كل منطقة ؽبا قابلية
خاصة ،وأف ُب بعض األدمغة قابليات ليست موجودة ُب أدمغة أخرى ،مع أف
اغبقيقة أف الدماغ واحد وأف تفاوت األفكار الٍب تنتج واختالفها تابع لتفاوت
احملسوسات واؼبعلومات السابقة واختالفها .وأنو ال توجد ُب دماغ قابلية ال
توجد ُب اآلخر بل صبيع األدمغة فيها قابلية الفكر ُب كل شيء مٌب توفر
الواقع احملسوس واغبواس واؼبعلومات السابقة للدماغ ،وإمبا تتفاوت األدمغة ُب
قوة الربط ،وُب قوة اإلحساس ،كما تتفاوت العيوف ُب قوة اإلبصار وضعفو،
ولذلك يبكن إعطاء كل فرد أية معلومات ،وفيو قابلية ؽبضمها .ولذلك ال
أساس ؼبا جاء ُب علم النفس من القابليات .رانياً :يعت علم النفس الغرائز
كثّبة ،منها ما اكتشف ومنها ما ٓب يكتشف ،وبُب العلماء على ىذا اؼبفهوـ
للغرائز نظريات خاطنة .واغبقيقة أف اؼبشاىد باغبس من تتبع الرجع أو رد
الفعل أف اإلنساف فيو طاقة حيوية ،ؽبا مظهراف ،أحدنبا يتطلب اإلشباع
اغبتمي وإذا ٓب يشبع يبوت اإلنساف .والثا٘ب يتطلب اإلشباع وإذا ٓب يشبع
يبقى اإلنساف حياً ولكنو يكوف قلقاً من عدـ اإلشباع .واألوؿ ىو اغباجات
ٕٔٗ

العضوية كاعبوع والعطش وقضاء اغباجة ،والثا٘ب الغرائز وىي غريزة التدين،
وغريزة النوع ،وغريزة البقاء ،وىذه الغرائز ىي الشعور بالعجز ،والشعور ببقاء
النوع ،والشعور ببقاء الذات ،وال يوجد غّب ذلك .وما عدا ىذه الغرائز الثالث
ىو مظاىر للغرائز كاػبوؼ والسيادة واؼبلكية مظاىر لغريزة البقاء .والتقديس
والعبادة مظاىر لغريزة التدين .واألبوة واألخوة مظاىر لغريزة النوع .فاعتبار علم
النفس للغرائز اعتباراً خاطناً ،واعتباره للدماغ اعتباراً خطأً ،أدى إٔب خطأ
النظريات الٍب بنيت على أساسهما ،وبالتإب أدى إٔب خطأ علوـ الَببية الٍب
تأثرت بعلم النفس.
وعليو فعلم االجتماع وعلوـ الَببية وعلم النفس معارؼ ثقافية ،وفيها
ما يناقض الفكرة اإلسالمية ،وىي ُب صبلتها خطأ ،فبقاء اإلكبار ؽبا وربكيمها
يؤدي إٔب إهباد صعوبة تقف ُب وجو العمل للدولة اإلسالمية ،ولذلك هبب
أف يبْب أهنا معارؼ ثقافية وليست علوماً ،وأهنا ظنية وليست حقائق قطػعية،
وأهنا مبنية على أسػس خاطنة؛ ولذلك ال ربكم ُب اغبياة وإمبا وبكم اإلسالـ.
٘  -كوف اجملتمع ُب العآب اإلسالمي وبيا حياة غّب إسالمية ،ويعيش
وفق طراز من العيش يتناقض مع اإلسالـ ،وذلك ألف جهاز الدولة ،ونظاـ
اغبكم ،الذي يقوـ عليو ىذا اعبهاز واجملتمع ،وقواعد اغبياة الٍب يقوـ عليها
ىذا اجملتمع بكل مقوماهتا ،واالذباه النفسي الذي يتجهو اؼبسلموف ،والتكوين
العقلي الذي يقوـ عليو تفكّبىم ،كل ذلك يقوـ على أساس مفاىيم عن
اغبياة تناقض اؼبفاىيم اإلسالمية .فما ٓب تتغّب ىذه األسس ،وتصحح ىذه
اؼبفاىيم اؼبغلوطة ،يكوف من الصعب تغيّب حياة الناس ُب اجملتمع ،ومن
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الصعب تغيّب جهاز الدولة ،وقواعد اجملتمع ،واالذباىات النفسية والعقلية الٍب
تتحكم باؼبسلمْب.
 - ٙبػُ ْع ُد الشقة بْب اؼبسلمْب واغبكم اإلسالمي ،وال سيما ُب سياسة
اغبكم وسياسة اؼباؿ ،هبعل تصور اؼبسلمْب للحياة اإلسالمية ضعيفاً ،وهبعل
تصور غّب اؼبؤمنْب باإلسالـ للحياة اإلسالمية تصوراً عكسياً ،ال سيما وقد
عا ش اؼبسلموف مدة يساء فيها تطبيق اإلسالـ عليهم من قبل اغبكاـ ،كما
عاشوا منذ القضاء على اػبػالفة حٌب اليوـ وبكموف من قبل عدوىم على نظاـ
يناقض اإلسالـ ُب كل شيء ،وُب سياسة اغبكم وسياسة اؼباؿ بوجو خاص،
وؽبذا كاف ال بد من أف يرتفع الناس عن الواقع السيئ الذي يعيشوف فيو ،وأف
يتصوروا اغبياة الٍب هبب أف وبيوىا ،والٍب هبب أف يغّبوا واقعهم ووبولوه إليها.
وكاف ال بد أف يتصوروا أف ىذا التحوؿ إٔب اغبياة اإلسالمية ال بد أف يكوف
ربوالً كامالً غّب ؾبزأ ،وأف تطبيق اإلسالـ ال بد أف يكوف انقالبياً (أي دفعة
واحدة) ال تدرهبياً بالتجزئة والَبقيع ،حٌب يقرب إليهم تصور واقع اغبياة يوـ
كاف عز اإلسالـ.
 - ٚوجود حكومات ُب البالد اإلسالمية تقوـ على أساس ديبقراطي،
وتطبق النظاـ الرأظبإب كلو على الشعب ،وترتبط بالدوؿ الغربية ارتباطاً سياسياً
وتقوـ على اإلقليمية والتجزئة .وىذا هبعل العمل الستنناؼ اغبياة اإلسالمية
صعباً ،ألنو ال يتأتى إال إذا كاف شامالً ،ألف اإلسالـ ال يبيح جعل البالد
اإلسالمية دوالً ،بل يلزـ جعلها دولة واحدة .وىذا يقتضي مشوؿ الدعوة ومشوؿ
العمل ومشوؿ التطبيق ،وىو يتعرض ؼبقاومة ىذه اغبكومات للدعوة اإلسالمية
ولو كاف رجاؽبا من اؼبسلمْب ،وؽبذا كاف ال بد من ضبل الدعوة اإلسالمية ُب
ٖٕٗ

كل إقليم ،ولو أدى إٔب ربمل الصعوبات واؼبشقات الٍب تنشأ عن معارضة
اغبكومات ُب البالد اإلسالمية.
 - ٛوجود رأي عاـ عن الوطنية والقومية واالشَباكية ،وقياـ حركات
سياسية على األساس الوطِب والقومي واالشَباكي .وذلك أف استيالء الغرب
على بالد اإلسالـ ،وتسلمو زماـ اغبكم فيها وتطبيقو النظاـ الرأظبإب عليها
أثار ُب النفوس اؼبيل للدفاع عن النفس ،فنتجت عنها العاطفة الوطنية للدفاع
عن األراضي الٍب يعيش الناس عليها ،وأثار العصبية العنصرية للدفاع عن
النفس وعن العائلة وعن القوـ والعمل عبعل اغبكم ؽبم ،فنشأت عن ذلك
حركات سياسية باسم الوطنية لطرد العدو من البالد ،وباسم القومية عبعل
اغبكم عليها ألىلهاٍ .ب تبْب للناس فساد النظاـ الرأظبإب وعدـ صالحيتو،
وانتشرت بينهم دعاوة لالشَباكية فقامت تكتالت باسػم االشَباكية لَبقيع
الرأظبالية وٓب يكن ؽبذه اغبركات أي تصػور لنظػاـ اغبياة إال التصػور االرذبػإب فبا
أبعدىم عن اؼببدأ وأبعدىم عن اإلسالـ بوصفو مبدأً عاؼبياً.

ٕٗٗ

كُف تقـىو انـذونت اإلسـاليُت
إف قوة الفكرة اإلسالمية مقرونة بطريقتها كافية إلقامة دولة إسالمية،
والستنناؼ اغبياة اإلسالمية ،إذا غرست ىذه الفكرة ُب القلوب ،وتغلغلت ُب
النفوس ،وذبسدت ُب اؼبسلمْب ،فأصبحت إسالماً حياً يعمل ُب اغبياة .إال
أنو بالرغم من ذلك ،ال بد من أف تتم أعماؿ عظيمة قبل قياـ الدولة ،وأف
تبذؿ جهود جبارة الستنناؼ اغبياة اإلسالمية .ولذلك ال يكفي ؾبرد الرغبة
والتفاؤؿ ليجع ل ىذه الدولة قائمة .وال ؾبرد اغبماسة واألمل ليحقق استنناؼ
اغبياة اإلسالمية .فكاف من أوجب الواجبات أف تقدر العوائق الضخمة الٍب
تقف ُب وجو اإلسالـ حق التقدير ،للتمكن من إزالتها ،وكاف من ألزـ األشياء
أف ينبو اؼبسلموف إٔب ثقل التبعة الٍب تنتظر من ينهضوف ؽبذه الغاية ،وأف يلفت
نظر اؼبفكرين بوجو خاص إٔب اؼبسؤولية الك ى لكل رأي يعطى ُب مثل ىذا
األمر اؼبهم ،حٌب يكوف القوؿ والعمل سائراً ُب طريقة السوي بوعي وإرادة
وحزـ وإ قداـ ،وال بد أف يعلم أف السائرين ُب طريق استنناؼ اغبياة اإلسالمية
إمبا ينحتوف طريقهم ُب الصخر األصم ،ولكن معاوؽبم مرىفة ضخمة كفيلة
بتكسّب صخوره ،وأهنم يعاعبوف أمراً دقيقاً .ولكن رفقهم كفيل حبسن معاعبتو،
وأهنم يصطدموف باألحداث الكبار ،ولكنهم سيتغلبوف عليها ،وال وبيدوف عن
طريقتهم ،ألهنا الطريقة الٍب سار عليها رسوؿ اهلل  ،وسلوكها سلوكاً
صحيحاً هبعل النتائج قطعية ال ريب فيها ،والنصر ؿبققاً ال شك فيو .وىذه
الطريقة ىي الٍب هبب أف يسلكها اؼبسلموف اليوـ سلوكاً دقيقاً ،على أف يكوف
االقتداء بالرسوؿ  دقيقاً ،والسّب صحيحاً حسب خطواتو ،حٌب ال يتعثر
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السائر ،ألف كل خطأ ُب القياس ،وكل حيد عن الطريق ،يسبب التعثر بالسّب
والعقم ُب العمل .وؽبذا ٓب يكن قياـ مؤسبرات للخػالفة طريقاً لقياـ الدولة
اإلسالمية ،وال السعي الرباد دوؿ ربكم شعوباً إسالمية وسيلة للدولة
اإلسالمية ،وال عقد مؤسبرات للشعوب اإلسالمية ؿبققاً استنناؼ حياة
س فيها عواطف
إسالمية ،ليس ذلك ومثلو ىو الطريق ،وإمبا ىو أُؽبيات تػُنَػ ّف ُ
فتفرغ ـبزوف ضباستها وتقعد بعد ذلك عن العمل ،فضالً عن أهنا
اؼبسلمْب ّ
زبالف طريقة اإلسالـ .بل الطريق الوحيد إلقامة الدولة اإلسالمية ،ىو ضبل
الدعوة اإلسالمية ،والعمل الستنناؼ اغبياة اإلسالمية ،وذلك يقتضي أف
تتخذ البالد اإلسالمية وحدة واحدة ،ألف اؼبسلمْب أمة واحدة ،إذ ىي
ؾبموعة إنسانية ذبمعها عقيدة واحدة ،ينبثق عنها نظامها .ولذلك كاف
حدوث أي عمل ُب أي قطر إسالمي يؤثر ُب باقي األقطار .ويثّب فيها
اؼبشاعر واألفكار ،فكاف ال بد أف تتخذ صبيع البالد اإلسالمية بلداً واحداً
وربمل الدعوة ؽبا صبيعها ،حٌب تؤثر ُب ؾبتمعها .وذلك ألف اجملتمع الواحد
الذي يشكل أمة يكوف كاؼباء ُب القدر فإنك إذا وضعت ربتو ناراً سخن اؼباء
ٍب وصل إٔب درجة الغليافٍ ،ب ربوؿ ىذا الغلياف إٔب خبار يدفع ،ووبدث اغبركة
واالندفاع ،وكذلك اجملتمع يوضع فيو اؼببدأ اإلسالمي .فتحدث حرارتو فيو
سخونةٍ ،ب غلياناًٍ ،ب يتحوؿ ىذا الغلياف إٔب ما يدفع اجملتمع إٔب اغبركة
والعمل ،وؽبذا كاف ال بد من أف تبعث الدعوة إٔب العآب اإلسالمي ،ليعمل
الستنناؼ اغبياة اإلسالمية ،وذلك بالكتب والرسائل واالتصاالت وصبيع
وسائل الدعوة ،وال سيما االتصاالت ،ألهنا أقبح طرؽ الدعوة ،إال أف بعث
الدعوة هبذا الشكل اؼبفتوح إمبا ىو للوقود ُب اجملتمع ،حٌب يتحوؿ ىذا اعبمود
الذي فيو إٔب حرارة .وال يبكن أف يتحوؿ إٔب غلياف ٍب إٔب حركة إال إذا كانت
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الدعوة العملية ُب توجيهها السياسي ؿبصورة العمل ُب إقليم أو أقاليم يبدأ
منها العملٍ ،ب تنطلق منها الدعوة إٔب باقي أجزاء العآب اإلسالميٍ ،ب يتخذ
ىذا اإلقليم أو عدة أقاليم نقطة إرتكاز تقوـ فيها الدولة اإلسالمية ،ويبدأ منها
النمو ُب تكوين الدولة اإلسالمية الك ى ،الٍب ربمل رسالة اإلسالـ للعآب
وىذا كما فعل  ،فإنو بلغ دعوتو للناس كافة .وكانت خطوات التبليغ تسّب
ُب الطريق العملي .فقد دعا أىل مكة ودعا العرب صبيعاً ُب موسم اغبج،
فكانت دعوتو تنتشر ُب صبيع أكباء اعبزيرة ،وكأنو كاف يوقد ربت اجملتمع ُب
اعبزيرة العربية وقوداً يبعث اغبرارة ُب صبيع العرب ،وكاف اإلسالـ يدعى إليو
العرب من قبل الرسوؿ  باالتصاؿ هبم ودعوهتم ُب موسم اغبج ،وُب
الذىاب إٔب القبائل ُب منازؽبم ودعوهتم لدسالـ ،كما أف الدعوة كانت تصل
إٔب سائر العرب باالحتكاؾ الذي كاف بْب الرسوؿ  وقريش حيث كانت
أصداء ىذا التصادـ سبأل أظباع العرب ،وتثّب فيهم حب االستطالع والتساؤؿ،
إال أنو مع إرساؿ الدعوة إٔب العرب ،كاف ؾباؿ الدعوة ؿبصوراً ُب مكةٍ ،ب
امتد إٔب اؼبدينة حيث تكونت الدولة اإلسالمية ُب اغبجاز .و ٍ
حيننذ كانت
حرارة الدعوة ،وانتصار الرسوؿ  قد أحدثا ُب العرب الغلياف ٍب اغبركة فآمنوا
صبيعاً ،حٌب مشلت دولة اإلسالـ صبيع جزيرة العرب وضبلت رسالتو للعآب.
وؽبذا كاف لزاماً علينا أف نتخذ ضبل الدعوة اإلسالمية والعمل الستنناؼ اغبياة
اإلسالمية طريقة إلقامة الدولة اإلسالمية ،وكاف لزاماً علينا أف نتخذ صبيع
البالد اإلسالمية ؾبتمعاً واحداً وىدفاً للدعوة إال أنو هبب أف كبصر ؾباؿ
العمل ُب إقليم أو أقاليم نقوـ فيها بتثقيف الناس باإلسالـ حٌب وبيا فيهم
ووبيوا بو ومن أجلو ،ونقوـ فيها بػإهباد الوعي العاـ عليو والرأي العاـ لو ،حٌب
وبصل التجاوب بْب َضبَلَة الدعوة واجملتمع ذباوباً منتجاً فعاالً مؤثراً ُب ربويل
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الدعوة إٔب تفاعل وإنتاج ،ىذا التفاعل ىو حركة كفاح تستهدؼ إهباد الدولة
اإلسالمية اؼبنبثقة عن األمة ُب ىذا اإلقليم أو تلك األقاليم .و ٍ
حيننذ تكوف
الدعوة قد سارت من فكرة ُب الذىن إٔب وجود ُب اجملتمع ،ومن حركة شعبية
إٔب دولة .فتكوف قد اجتازت أدوارىا فانتقلت من نقطة ابتداء إٔب نقطة
انطالؽٍ ،ب إٔب نقطة ارتكاز تتمركز ُب الدولة اؼبستكملة عناصر الدولة وقوة
الدعوة .و ٍ
حيننذ يبدأ الدور العملي الذي يوجبو الشرع على ىذه الدولة ويوجبو
الشرع على اؼبسلمْب الذين يعيشوف ُب أقاليم ال يشملها سلطاف ىذه الدولة.
أما واجب ىذه الدولة فهو اغبكم دبا أنزؿ اهلل حكماً كامالًٍ ،ب جعل توحيد
باقي األقاليم معها أو توحيدىا مع باقي األقاليم جزءاً من السياسة الداخلية،
فتباشر ُب ضبل الدعوة والدعاوة الستنناؼ اغبياة اإلسالمية ُب صبيع األقاليم
اإلسالمية ،وال سيما األقاليم اجملاورة ؽباٍ .ب ترفع اغبدود السياسية الونبية الٍب
خططها االستعمار بينها .وجعل حكاـ البالد التابعْب لو حراساً على ىذه
اغبدود السياسية .ولذلك كاف لزاماً على ىذه الدولة أف تلغي ىذه اغبدود
حٌب ولو ٓب يلغها اإلقليم اجملاور فتلغي تأشّبات اؼبرور ،ومراكز ضرائب
(اعبمارؾ) وتفتح أبواهبا لسكاف األقاليم اإلسالمية ،وهبذا ذبعل صبيع الذين
يسكنوف ُب األقاليم اإلسالمية يشعروف بأف ىذه الدولة إسالمية ،ويروف
بأنفسهم تطبيق اإلسالـ وتنفيذه .أما واجب اؼبسلمْب فهو أف يعملوا ألف
دار إسالـ،
تصبح دارىم الٍب ال يطبق فيها اإلسالـ ،والٍب تعت دار كفرَ ،
بالعمل على دؾبها ُب الدولة اإلسالمية بالدعوة والدعاوة ،وهبذا يصبح اجملتمع
ُب العآب اإلسالمي ُب صبيع أقاليمو ُب حالة غلياف تدفعو إٔب اغبركة الصحيحة
الٍب هبا يتحد اؼبسلموف صبيعهم ُب دولة واحدة ،وبذلك توجد الدولة
اإلسالمية الك ى ،وهبذا تتكوف الدولة اإلسالمية الٍب سبثل قيادة فكرية عاؼبية،
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ويكوف ؽبا خطرىا ومركزىا الذي يبكنها من ضبل دعوهتا ،ومن العمل على
إنقاذ العآب من الشرور.
وإذا كانت األمة اإلسالمية قديباً ُب بالد ال تعدو جزيرة العرب وال يزيد
عددىا عن بضعة ماليْب ومع ذلك فإهنا حْب اعتنقت اإلسالـ وضبلت الدعوة
ٍ
شكلت قوة عاؼبية أماـ اؼبعسكرين اللذين كانا قائمْب
حيننذ ٍٍ وضربتهما معاً
واستولت على بالدنبا ونشرت اإلسالـ ُب أكثر أجزاء اؼبعمورة ُب ذلك
الوقت .فما بالنا ُب األمة اإلسالمية اليوـ وىي تقارب ربع سكاف العآب ،وتقع
ُب بالد متصلة ببعضها تكوف بلداً واحداً ،وىي من مراكش إٔب اؽبند
وأندونيسيا ،وىي ربتل بقعة من أحسن بقاع األرض ثروة ومركزاً وربمل مبدأ
ىو وحده اؼببدأ الصحيح ،فإهنا وال ريب تشكل جبهة أقوى من الدوؿ
العظمى ُب كل شيء ،وؽبذا كاف واجب كل مسلم أف يعمل منذ اآلف إلهباد
الدولة اإلسالمية الك ى الٍب ربمل رسالة اإلسالـ للعآب ،وأف يبدأ عملو ىذا
حبمل الدعوة اإلسالمية والعمل الستنناؼ حياة إسالمية ُب صبيع البالد
اإلسالمية ،حاصراً ؾبالو العملي ُب إقليم أو عدة أقاليم ،لتكوف نقطة ارتكاز،
حٌب يبدأ العمل اعبدي .ومثل ىذه الغاية العظيمة الٍب هبب أف يهدؼ إليها
اؼبسلم ،سالكاً ىذا الطريق العملي الواضح الذي هبب أف يسلك ،جدير بو
أف يتحمل ُب سبيلها كل مشقة ،وأف يبذؿ ؽبا كل جهد ،وأف يسّب متوكالً
على اهلل ،غّب طالب أي جزاء على ذلك سوى نواؿ رضواف اهلل سبحانو
وتعأب.

ٕٜٗ

يشـروع انذسـتىر

عامـة
أحـكام ّ
الم ــادة ٔ  -العقي ػػدة اإلس ػػالمية ى ػػي أس ػػاس الدول ػػة ،حبي ػػث ال يت ػػأتى
وجػػود شػػيء ُب كياهنػػا أو جهازىػػا أو ؿباسػػبتها أو كػػل مػػا يتعلػػق هبػػا ،إال جبعػػل
العقيػػدة اإلسػػالمية أساسػاً لػػو .وىػػي ُب الوقػػت نفسػػو أسػػاس الدسػػتور والقػوانْب
الشػػرعية حبيػػث ال يُسػػمح بوجػػود شػػيء فبػػا لػػو عالقػػة بػػأي منهمػػا إال إذا كػػاف
منبثقاً عن العقيدة اإلسالمية.
المـادة ٕ  -دار اإلسػالـ ىػػي الػبالد الػٍب تطبػػق فيهػا أحكػاـ اإلسػػالـ،
ويك ػػوف أماهنػػا بأمػػاف اإلسػػالـ ،ودار الكفػػر ىػػي ال ػػٍب تطبػػق أنظمػػة الكف ػػر ،أو
يكوف أماهنا بغّب أماف اإلسالـ.
يتبُب اػبليفة أحكاماً شرعية معينة يسػنها دسػتوراً وقػوانْب،
المادة ٖ ّ -
وإذا تبػػُب حكمػاً شػػرعياً ُب ذلػػك ،صػػار ىػػذا اغبكػػم وحػػده ىػػو اغبكػػم الشػػرعي
الواجب العمل بػو ،وأصػبح حيننػذ قانونػاً نافػذاً وجبػت طاعتػو علػى كػل فػرد مػن
الرعية ظاىراً وباطناً.
ال يتبُب اػبليفة أي حكم شػرعي معػْب ُب العبػادات
المادة ٗ-
مػا عػػدا الزكػاة واعبهػػاد ،ومػا يلػػزـ غبفػظ وحػػدة اؼبسػلمْب ،وال يتبػػُب أي فكػر مػػن
األفكار اؼبتعلقة بالعقيدة اإلسالمية.
المادة ٘-

صبيػ ػػع الػ ػػذين وبملػ ػػوف التابعي ػ ػة اإلسػ ػػالمية يتمتعػ ػػوف
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باغبقوؽ ويلتزموف بالواجبات الشرعية.
المــادة  - ٙال هبػػوز للدولػػة أف يكػػوف لػػديها أي سبييػػز بػػْب أفػراد الرعيػػة
ُب ناحيػػة اغبكػػم أو القضػػاء أو رعايػػة الشػػؤوف أو مػػا شػػاكل ذلػػك ،بػػل هبػػب أف
تنظػػر للجميػػع نظػػرة واحػػدة بغػػض النظػػر عػػن العنصػػر أو الػػدين أو اللػػوف أو غػػّب
ذلك.
المــادة  - ٚتنػفػػذ الدولػػة الشػػرع اإلسػػالمي علػػى صبيػػع الػػذين وبػم ػػلوف
التابعية اإلسالمية سواء أكانوا مسلمْب أـ غّب مسلمْب على الوجو التإب:
أ  -تنف ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ عل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى اؼبس ػ ػ ػ ػ ػ ػػلمْب صبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػع أحك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ دوف أي
استثناء.
ب  -يُػػَبؾ غ ػػّب اؼبسػلػمػ ػػْب وم ػػا يعتق ػػدوف وم ػػا يعب ػػدوف ض ػػمن النظ ػػاـ
العاـ.
ج  -اؼبرت ػػدوف ع ػػن اإلس ػػالـ يطب ػػق عل ػػيهم حك ػػم اؼبرت ػػد إف ك ػػانوا ى ػػم
اؼبرتػػدين ،أمػػا إذا كػػانوا أوالد مرتػػدين وولػػدوا غػػّب مسػػلمْب فيعػػاملوف معاملػػة غػػّب
اؼبسلمْب حسب وضعهم الذي ىم عليو من كوهنم ،مشركْب أو أىل كتاب.
د  -يعام ػ ػػل غ ػ ػػّب اؼبس ػ ػػلمْب ُب أم ػ ػػور اؼبطعوم ػ ػػات واؼبلبوس ػ ػػات حس ػ ػػب
أدياهنم ضمن ما ذبيزه األحكاـ الشرعية.
ى ػ  -تفػصػػل أم ػػور الػػزواج والطػػالؽ بػػْب غػػّب اؼبسػػلمْب حسػػب أديػػاهنم،
وتفصل بينهم وبْب اؼبسلمْب حسب أحكاـ اإلسالـ.
و  -تنفذ الدولة باقي األحكػاـ الشػرعية وسػائر أمػور الشػريعة اإلسػالمية
من معامالت وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصػاد وغػّب ذلػك علػى اعبميػع،
ويكوف تنفيذىا على اؼبسػلمْب وعلػى غػّب اؼبسػلمْب علػى السػواء ،وتنفػذ كػذلك
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على اؼبعاىػدين واؼبسػتأمنْب وكػل مػن ىػو ربػت سػلطاف اإلسػالـ كمػا تنفػذ علػى
أفراد الرعية ،إال السفراء والرسل ومن شاكلهم فإف ؽبم اغبصانة الدبلوماسية.
المــادة  - ٛاللغػػة العربيػػة ىػػي وحػػدىا لغػػة اإلسػػالـ وىػػي وحػػدىا اللغػػة
الٍب تستعملها الدولة.
المــادة  - ٜاالجتهػػاد فػػرض كفايػػة ،ولكػػل مسػػلم اغبػػق باالجتهػػاد إذا
توفرت فيو شروطو.
المـ ـ ــادة ٓٔ  -صبيػ ػ ػػع اؼبس ػ ػ ػػلمْب وبملػ ػ ػػوف مسػ ػ ػػؤولية اإلسػ ػ ػػالـ ،فػ ػ ػػال
رجػ ػ ػػاؿ ديػ ػ ػػن ُب اإلسػ ػ ػػالـ ،وعل ػ ػػى الدول ػ ػػة أف سبن ػ ػػع ك ػ ػػل م ػ ػػا يش ػ ػػعر بوج ػ ػػودىم
من اؼبسلمْب.
للدولة.

الم ـ ـ ـ ــادة ٔٔ  -ضب ػ ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػ ػػدعوة اإلس ػ ػ ػ ػػالمية ى ػ ػ ػ ػػو العم ػ ػ ػ ػػل األص ػ ػ ػ ػػلي

المــادة ٕٔ  -الكتػػاب والسػػنة وإصبػػاع الصػػحابة والقيػػاس ىػػي وحػػدىا
األدلة اؼبعت ة لألحكاـ الشرعية.
المادة ٖٔ  -األصل بػراءة الذمػة ،وال يعاقػب أحػد إال حبكػم ؿبكمػة،
وال هبوز تعذيب أحد مطلقاً ،وكل من يفعل ذلك يعاقب.
الم ــادة ٗٔ  -األص ػػل ُب األفع ػػاؿ التقػي ػػد ب ػػاغبكم الش ػػرعي ف ػػال يق ػػاـ
بفع ػػل إال بع ػػد معرف ػػة حكم ػػو ،واألص ػػل ُب األش ػػياء اإلباح ػػة م ػػا ٓب ي ػػرد دلي ػػل
التحرٙب.
المـ ـ ـ ــادة ٘ٔ  -الوس ػ ػ ػػيلة إٔب اغبػ ػ ػ ػراـ ؿبرم ػ ػ ػػة إذا غل ػ ػ ػػب عل ػ ػ ػػى الظ ػ ػ ػػن
أهنا توصل إٔب اغبراـ ،فإف كاف ُىبشى أف توصل فال تكوف حراماً.
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نظـام الحـكم
المـ ـ ـ ــادة  - ٔٙنظػ ػ ػ ػػاـ اغبكػ ػ ػ ػػم ىػ ػ ػ ػػو نظػ ػ ػ ػػاـ وحػ ػ ػ ػػدة ولػ ػ ػ ػػيس نظام ػ ػ ػ ػاً
اربادياً.
المادة  - ٔٚيكػػوف اغب ػكػػم مػػرك ػزي ػاً واإلدارة ال مركزية.
المــادة  - ٔٛاغبكػػاـ أربعػػة ىػػم :اػبليفػػة ،ومعػػاوف التفػػويض ،وال ػوإب،
والعام ػػل ،وم ػػن ُب حكمه ػػم .أم ػػا م ػػن ع ػػداىم ف ػػال يعت ػ وف حكام ػاً ،وإمب ػػا ى ػػم
موظفوف.
المــادة  - ٜٔال هبػػوز أف يتػػؤب اغبكػػم أو أي عمػػل يعت ػ مػػن اغبكػػم
إال رجػػل حػ ّػر ،بػػالغ ،عاقػػل ،عػػدؿ ،قػػادر مػػن أىػػل الكفايػػة ،وال هبػػوز أف يكػػوف
إال مسلماً.
الم ــادة ٕٓ  -ؿباس ػػبة اغبك ػػاـ م ػػن قب ػػل اؼبس ػػلمْب ح ػػق م ػػن حق ػػوقهم
وفػرض كفايػة علػيهم .ولغػّب اؼبسػلمْب مػػن أفػراد الرعيػة اغبػق ُب إظهػار الشػػكوى
من ظلم اغباكم ؽبم ،أو إساءة تطبيق أحكاـ اإلسالـ عليهم.
الم ـ ــادة ٕٔ  -للمس ػ ػػلمْب اغب ػ ػػق ُب إقام ػ ػػة أح ػ ػزاب سياس ػ ػػية حملاس ػ ػػبة
اغبكػػاـ ،أو الوص ػػوؿ للح ػػكم عػػن طريػػق األمػػة علػػى شػػرط أف يك ػػوف أساسػػها
العقيدة اإلسػالمية ،وأف تكػوف األحكػاـ الػٍب تتبناىػا أحكامػاً شػرعية .وال وبتػاج
إنشاء اغبزب ألي ترخيص ويبنع أي تكتل يقوـ على غّب أساس اإلسالـ.
المادة ٕٕ  -يقوـ نظاـ اغبكم على أربع قواعد ىي:
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ٔ  -السيادة للشرع ال للشعب.
ٕ  -السلطاف لألمة.
ٖ  -نصب خليفة واحد فرض على اؼبسلمْب.
ٗ  -للخليف ػػة وح ػػده ح ػػق تب ػػِب األحك ػػاـ الش ػػرعية فه ػػو ال ػػذي يس ػػن
الدستور وسائر القوانْب.
المادة ٖٕ -أجهزة دولة اػبالفة ثالثة عشر جهازاً وىي:
ٔ  -اػبليفة (رئيس الدولة).
ٕ  -اؼبعاونوف (وزراء التفويض).
ٖ  -وزراء التنفيذ.
ٗ  -الوالة.
٘  -أمّب اعبهاد.
 - ٙاألمن الداخلي.
 - ٚاػبارجية.
 - ٛالصناعة.
 - ٜالقضاء.
ٓٔ  -مصاّب الناس( .اعبهاز اإلداري).
ٔٔ  -بيت اؼباؿ.
ٕٔ  -اإلعالـ.
ٖٔ  -ؾبلس األمة (الشورى واحملاسبة).
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الخـليفـة
الم ــادة ٕٗ  -اػبليف ػػة ى ػػو ال ػػذي ين ػػوب ع ػػن األم ػػة ُب الس ػػلطاف وُب
تنفيذ الشرع.
المـ ــادة ٕ٘  -اػبالف ػػة عق ػػد مراض ػػاة واختي ػػار ،ف ػػال هبػ ػ أح ػػد عل ػػى
قبوؽبا ،وال هب أحد على اختيار من يتوالىا.
الم ــادة  - ٕٙلك ػػل مس ػػلم ب ػػالغ عاق ػػل رجػ ػالً ك ػػاف أو امػ ػرأة اغب ػػق ُب
انتخاب اػبليفة (رئيس الدولة) وُب بيعتو ،وال حق لغّب اؼبسلمْب ُب ذلك.
الم ـ ــادة  - ٕٚإذا ًب عق ػ ػػد اػبالف ػ ػػة لواح ػ ػػد دببايع ػ ػػة م ػ ػػن ي ػ ػػتم انعق ػ ػػاد
البيع ػ ػػة هب ػ ػػم تك ػ ػػوف حينن ػ ػػذ بيع ػ ػػة الب ػ ػػاقْب بيع ػ ػػة طاع ػ ػػة ال بيع ػ ػػة انعق ػ ػػاد فيجػ ػ ػ
وشق عصا اؼبسلمْب.
عليها كل من يلمح فيو إمكانية التمرد ّ
الم ــادة  - ٕٛال يك ػػوف أحػػد خليفػػة إال إذا واله اؼبسػػلموف .وال يبل ػػك
أحد صالحيات اػبالفة إال إذا ًب عقدىا لو على الوجو الشرعي كأي عقػد مػن
العقود ُب اإلسالـ.
المادة  - ٕٜيشَبط ُب القطر أو البالد الٍب تبايع اػبليفة بيعػة انعقػاد
أف يكوف سلطاهنا ذاتياً يستند إٔب اؼبسلمْب وحدىم ال إٔب أيػة دولػة كػافرة ،وأف
يكػػوف أمػػاف اؼبسػػلمْب ُب ذلػػك القطػػر داخليػاً وخارجيػاً بأمػػاف اإلسػػالـ ال بأمػػاف
الكفر .أما بيعة الطاعة فحسب من البالد األخرى فال يشَبط فيها ذلك.
المـادة ٖٓ  -ال يشػَبط فػػيمن يُبػايَع للخالفػػة إالّ أف يكػوف مسػػتكمالً
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شػػروط االنعقػػاد لػػيس غػػّب ،وإف ٓب يكػػن مسػػتوفياً شػػروط األفضػػلية ،ألف الع ػ ة
بشروط االنعقاد.
المــادة ٖٔ  -يشػػَبط ُب اػبليفػػة حػػٌب تنعقػػد لػػو اػبالفػػة سػػبعة شػػروط
وىي أف يكوف رجالً مسلماً حراً بالغاً ،عاقالً ،عدالً ،قادراً من أىل الكفاية.
الم ــادة ٕٖ  -إذا خػػال منصػػب اػبالف ػػة دب ػػوت اػبليفػػة أو اعتزال ػػو ،أو
عزل ػػو ،هب ػػب نص ػػب خليف ػػة مكان ػػو خ ػػالؿ ثالث ػػة أي ػػاـ بلياليه ػػا م ػػن ت ػػاريخ خل ػػو
منصب اػبالفة.
المــادة ٖٖ  -يعػػْب أمػػّب مؤقػػت لتػػوٕب أمػػر اؼبسػػلمْب والقيػػاـ بػػإجراءات
تنصيب اػبليفة اعبديد بعد شغور منصب اػبالفة على النحو التإب:
أ  -للخليف ػػة الس ػػابق عن ػػد ش ػػعوره ب ػػدنو أجل ػػو أو عزم ػػو عل ػػى االعتػ ػزاؿ
صالحية تعيْب األمّب اؼبؤقت.
ب  -إف توُب اػبليفة أو اعتزؿ قبل تعيْب األمػّب اؼبؤقػت ،أو كػاف شػغور
منصػػب اػبالفػػة ُب غػػّب الوفػػاة أو االعتػزاؿ ،فػػإف أكػ اؼبعػػاونْب سػػناً يكػػوف ىػػو
األمّب اؼبؤقت إال إذا أراد الَبشح للخالفة فيكوف التإب لو سناً وىكذا.
ج  -فػػإذا أراد كػػل اؼبعػػاونْب الَبشػػح ،فػػأك وزراء التنفيػػذ سػػناً ٍب الػػذي
يليو إذا أراد الَبشح ،وىكذا.
د  -فإذا أراد كػل وزراء التنفيػذ الَبشػح للخالفػة حصػر األمػّب اؼبؤقػت ُب
أصغر وزراء التنفيذ سناً.
ىػ  -ال يبلك األمّب اؼبؤقت صالحية تبِب األحكاـ.
و  -يب ػػذؿ األمػ ػػّب اؼبؤق ػػت الوسػ ػػع إلكم ػػاؿ إج ػ ػراءات تنص ػػيب اػبليفػ ػػة
اعبديد خالؿ ثالثػة أيػاـ ،وال هبػوز سبديػدىا إال لسػبب قػاىر توافػق عليػو ؿبكمػة
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اؼبظآب.
المادة ٖٗ  -طريقة نصب اػبليفة ىي البيعػة .أمػا اإلجػراءات العمليػة
لتنصيب اػبليفة وبيعتو فهي:
أ  -تعلن ؿبكمة اؼبظآب شغور منصب اػبالفة.
ب  -يتؤب األمّب اؼبؤقت مهامو ويعلن فتح باب الَبشيح فوراً.
ج  -يػػتم قبػػوؿ طلبػػات اؼبرشػػحْب اؼبسػػتوفْب لشػػروط االنعقػػاد ،وتسػػتبعد
الطلبات األخرى ،بقرار من ؿبكمة اؼبظآب.
د  -اؼبرشػ ػػحوف الػ ػػذين تقبػ ػػل ؿبكمػ ػػة اؼبظػ ػػآب طلبػ ػػاهتم ،يقػ ػػوـ األعضػ ػػاء
اؼبسػلموف ُب ؾبلػس األمػة حبصػرىم مػرتْبُ :ب األؤب ىبتػاروف مػنهم سػتة بأغلبيػػة
األصوات ،وُب الثانية ىبتاروف من الستة اثنْب بأغلبية األصوات.
ىػ  -يعلن اظبا االثنْب ،ويطلب من اؼبسلمْب انتخاب واحد منهما.
و  -تعلػػن نتيجػػة االنتخػػاب ويعػػرؼ اؼبسػػلموف مػػن نػػاؿ أكثػػر أص ػوات
اؼبنتخبْب.
ز  -يب ػ ػ ػػادر اؼبس ػ ػ ػػلموف دببايع ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػن ن ػ ػ ػػاؿ أكث ػ ػ ػػر األص ػ ػ ػ ػوات خليف ػ ػ ػػة
للمسلمْب على العمل بكتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل .
ح  -بعد سباـ البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسػلمْب للمػأل حػٌب يبلػغ
خ ػ نصػػبو األمػػة كافػػة ،مػػع ذكػػر اظبػػو وكونػػو وبػػوز الصػػفات الػػٍب ذبعلػػو أى ػالً
النعقاد اػبالفة لو.
ط  -بعد الفراغ من إجراءات تنصيب اػبليفة اعبديد تنتهي والية األمػّب
اؼبؤقت.
المادة ٖ٘  -األمة ىي الٍب تنصب اػبليفة ولكنهػا ال سبلػك عزلػو مػٌب
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ًب انعقاد بيعتو على الوجو الشرعي.
المادة  - ٖٙيبلك اػبليفة الصالحيات التالية:
أ  -ى ػػو ال ػػذي يتب ػػُب األحك ػػاـ الش ػػرعية الالزم ػػة لرعاي ػػة ش ػػؤوف األم ػػة
اؼبس ػػتنبطة باجته ػػاد ص ػػحيح م ػػن كت ػػاب اهلل وس ػػنة رسػ ػولو لتص ػػبح قػ ػوانْب ذب ػػب
طاعتها وال ذبوز ـبالفتها.
ب  -ىػػو اؼبسػػؤوؿ عػػن سياسػػة الدولػػة الداخليػػة واػبارجيػػة مع ػاً ،وىػػو
الذي يتؤب قيادة اعبيش ،ولػو حػق إعػالف اغبػرب ،وعقػد الصػلح واؽبدنػة وسػائر
اؼبعاىدات.
ج  -ىػػو الػػذي لػػو قبػػوؿ السػػفراء األجانػػب ورفضػػهم ،وتعيػػْب السػػفراء
اؼبسلمْب وعزؽبم.
د  -ىو الذي يعْب ويعزؿ اؼبعاونْب والوالة ،وىم صبيعاً مسؤولوف أمامو
كما أهنم مسؤولوف أماـ ؾبلس األمة.
ىػ ػ  -ىػػو الػػذي يعػػْب ويعػػزؿ قاضػػي القضػػاة والقضػػاة باسػػتثناء قاضػػي
اؼبظػ ػػآب ُب حالػ ػػة نظػ ػػره ُب قضػ ػػية علػ ػػى اػبليفػ ػػة أو معاونيػ ػػو أو قاضػ ػػي قضػ ػػاتو.
واػبليفػػة ىػػو الػػذي يعػػْب ويعػػزؿ كػػذلك مػػديري الػػدوائر ،وق ػواد اعبػػيش ،وأم ػراء
ألويتو ،وىم صبيعاً مسؤولوف أمامو وليسوا مسؤولْب أماـ ؾبلس األمة.
و  -ى ػػو ال ػػذي يتب ػ ّػُب األحك ػػاـ الش ػػرعية ال ػػٍب توض ػػع دبوجػبػ ػػها ميزاني ػػة
الدولة ،وىو الذي يقػرر فصػوؿ اؼبيزانيػة واؼببػالغ الػٍب تلػزـ لكػل جهػة سػواء أكػاف
ذلك متعلقاً بالواردات أـ بالنفقات.
المــادة  - ٖٚاػبليفػػة مقيػػد ُب التبػػِب باألحكػػاـ الشػػرعية فيحػػرـ عليػػو
أف يتبُب حكماً ٓب يستنبط استنباطاً صحيحاً من األدلة الشرعية ،وىو مقيػد دبػا
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تبنػػاه مػػن أحكػػاـ ،ودبػػا التزمػػو مػػن طريقػػة اسػػتنباط ،فػػال هبػػوز لػػو أف يتبػ ّػُب حكمػاً
اسػػتنبط حسػػب طريقػػة تنػػاقض الطريقػػة الػػٍب تبناىػػا ،وال أف يعطػػي أم ػراً ينػػاقض
األحكاـ الٍب تبناىا.
المادة  - ٖٛللخليفة مطلق الصالحية ُب رعاية شؤوف الرعية حسػب
رأيػػو واجته ػػاده .فل ػػو أف يتبػ ّػُب م ػػن اؼبباح ػػات كػػل م ػػا وبت ػػاج إليػػو لتس ػػيّب ش ػػؤوف
الدولػػة ،ورعايػػة شػػؤوف الرعيػػة ،وال هبػػوز لػػو أف ىبػػالف أي حكػػم شػػرعي حبجػػة
اؼبصػػلحة ،فػػال يبنػػع األسػػرة الواحػػدة مػػن إقبػػاب أكثػػر مػػن ولػػد واحػػد حبجػػة قلػػة
يسعر على الناس حبجػة منػع االسػتغالؿ مػثالً ،وال يع ّػْب
اؼبواد الغذائية مثالً ،وال ّ
كػػافراً أو امػرأة واليػاً حبجػػة رعايػػة الشػػؤوف أو اؼبصػػلحة ،وال غػػّب ذلػػك فبػػا ىبػػالف
وبرـ حالالً وال أف وبل حراماً.
أحكاـ الشرع ،فال هبوز أف ّ
المـ ـ ـ ــادة  - ٖٜلػ ػ ػ ػػيس للخليفػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػدة ؿبػ ػ ػ ػػدودة ،فمػ ػ ػ ػػا داـ اػبليفػ ػ ػ ػػة
ؿبافظػ ػ ػاً عل ػ ػػى الش ػ ػػرع منف ػ ػػذاً ألحكام ػ ػػو ،ق ػ ػػادراً عل ػ ػػى القي ػ ػػاـ بش ػ ػػؤوف الدول ػ ػػة،
يبق ػػى خليف ػػة م ػػا ٓب تتغ ػػّب حال ػػو تغ ػ ػّباً ىبرج ػػو ع ػػن كون ػػو خليف ػػة ،ف ػػإذا تغ ػػّبت
التغّب وجب عزلو ُب اغباؿ.
حالو ىذا ّ

المـ ــادة ٓٗ  -األم ػػور ال ػػٍب يتغ ػػّب هب ػػا ح ػػاؿ اػبليف ػػة فيخ ػػرج هب ػػا ع ػػن
اػبالفة ثالثة أمور ىي:
أ  -إذا اختل شرط من شروط انعقاد اػبالفة كأف ارتد ،أو فسػق فسػقاً
ظاىراً ،أو جن ،أو مػا شػاكل ذلػك .ألف ىػذه الشػروط شػروط انعقػاد ،وشػروط
استمرار.
ب  -العج ػ ػ ػ ػ ػػز ع ػ ػ ػ ػ ػػن القيػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ بأعب ػ ػ ػ ػ ػػاء اػبالفػ ػ ػ ػ ػ ػػة ألي س ػ ػ ػ ػ ػػبب مػ ػ ػ ػ ػ ػػن
األسباب.
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ج  -القهر الذي هبعلو عاجزاً عن التصرؼ دبصاّب اؼبسلمْب برأيػو َوفْ َػق
الشرع .فإذا قهره قػاىر إٔب حػد أصػبح فيػو عػاجزاً عػن رعايػة مصػاّب الرعيػة برأيػو
وح ػػده حس ػػب أحك ػػاـ الش ػػرع يعتػ ػ ع ػػاجزاً حكمػ ػاً ع ػػن القي ػػاـ بأعب ػػاء الدول ػػة
فيخرج بذلك عن كونو خليفة .وىذا يتصور ُب حالتْب:
اغبال ػػة األؤب :أف يتس ػػلط علي ػػو ف ػػرد واح ػػد أو ع ػػدة أفػ ػراد م ػػن حاشػ ػيتو
فيس ػػتبدوف بت ػػنفيذ األمػػور .فػػإف كػػاف مػػأموؿ اػبػػالص مػػن تسػػلطهم ينػػذر مػػدة
معين ػػةٍ ،ب إ ْف ٓب يرف ػػع تس ػػلطهم ىبل ػػع .وإف ٓب يك ػػن م ػػأموؿ اػب ػػالص ىبل ػػع ُب
اغباؿ.
اغبالػػة الثانيػػة :أف يص ػّب مأس ػوراً ُب يػػد عػػدو قػػاىرّ ،إمػػا بأسػػره بالفعػػل أو
بوقوعػػو ربػػت تسػػلط عػػدوه ،وُب ىػػذه اغبػػاؿ ينظػػر ف ػػإف ك ػػاف مأمػ ػوؿ اػبػ ػالص
يبػه ػل حػػٌب يقػػع اليػػأس مػػن خالصػػو ،فػػإف يػػنس مػػن خالصػػو ىبلػػع ،وإف ٓب يكػػن
مأموؿ اػبالص ىبلع ُب اغباؿ.
المــادة ٔٗ  -ؿبكمػػة اؼبظػػآب وحػػدىا ىػػي الػػٍب تقػػرر مػػا إذا كانػػت قػػد
تغ ػػّبت ح ػػاؿ اػبليف ػػة تغػ ػّباً ىبرج ػػو ع ػػن اػبالف ػػة أـ ال ،وى ػػي وح ػػدىا ال ػػٍب ؽب ػػا
صالحية عزلو أو إنذاره.

معـاون التـفـويض
الم ـ ــادة ٕٗ  -يع ػ ػػْب اػبليف ػ ػػة مع ػ ػػاوف تف ػ ػػويض أو أكث ػ ػػر ل ػ ػػو يتحم ػ ػػل
مسؤولية اغبكم ،فيفوض إليو تدبّب األمور برأيو وإمضاءىا على اجتهاده.
وعنػػد وفػػاة اػبليفػػة فػػإف معاونيػػو تنتهػػي واليػػتهم وال يسػػتمروف ُب عملهػػم
إال فَبة األمّب اؼبؤقت.
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المــادة ٖٗ  -يشػػَبط ُب معػػاوف التفػػويض مػػا يشػػَبط ُب اػبليفػػة ،أي
أف يكوف رجالً حراً ،مسػلماً ،بالغػاً ،عػاقالً ،عػدالً ،قػادراً مػن أىػل الكفايػة فيمػا
وكل إليو من أعماؿ.
الم ــادة ٗٗ  -يش ػػَبط ُب تقلي ػػد مع ػػاوف التف ػػويض أف يش ػػتمل تقلي ػػده
عل ػػى أمػ ػرين أح ػػدنبا عم ػػوـ النظ ػػر ،والث ػػا٘ب النياب ػػة .ول ػػذلك هب ػػب أف يق ػػوؿ ل ػػو
إٕب نيابػػة عػػِب ،أو مػػا ُب ى ػػذا اؼبعػػُب مػػن األلفػػاظ ال ػػٍب
اػبليفػػة قلػػدتك مػػا ى ػػو ّ
تش ػػتمل عل ػػى عم ػػوـ النظ ػػر والنياب ػػة .وى ػػذا التقلي ػػد ِّ
يبك ػػن اػبليف ػػة م ػػن إرس ػػاؿ
اؼبعاونْب إٔب أمكنة معينػة أو نقلهػم منهػا إٔب أمػاكن أخػرى وأعمػاؿ أخػرى علػى
الوجػػو الػػذي تقتضػػيو معاونػػة اػبليفػػة ،ودوف اغباجػػة إٔب تقليػػد جديػػد ألف كػػل
ىذا داخل ضمن تقليدىم األصلي.
المــادة ٘ٗ  -علػػى معػػاوف التفػػويض أف يطػػالع اػبليفػػة دبػػا أمضػػاه مػػن
تػػدبّب ،وأنفػػذه مػػن واليػػة وتقليػػد ،حػػٌب ال يصػػّب ُب صػػالحياتو كاػبليفػػة وعليػػو أف
يرفع مطالعتو ،وأف ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.
المــادة  - ٗٙهبػػب علػى اػبليفػػة أف يتصػػفح أعمػػاؿ معػػاوف التفػػويض
وتدبّبه لألمور ،ليقػر منهػا اؼبوافػق للصػواب ،ويسػتدرؾ اػبطػأ .ألف تػدبّب شػؤوف
األمة موكوؿ للخليفة وؿبموؿ على اجتهاده ىو.
المـادة  - ٗٚإذا دبػػر معػاوف التفػػويض أمػراً وأقػػره اػبليفػة فػػإف عليػػو أف
ينف ػػذه كم ػػا أق ػػره اػبليف ػػة ل ػػيس بزي ػػادة وال نقص ػػاف .ف ػػإف ع ػػاد اػبليف ػػة وع ػػارض
اؼبعػػاوف ُب رد مػػا أمضػػاه ينظػػر ،فػػإف كػػاف ُب حكػػم نفػػذه علػػى وجهػػو ،أو مػػاؿ
وض ػػعو ُب حق ػػو ،فػ ػرأي اؼبع ػػاوف ى ػػو الناف ػػذ ،ألن ػػو باألص ػػل رأي اػبليف ػػة ول ػػيس
للخليفة أف يستدرؾ ما نفػذ مػن أحكػاـ ،وأنفػق مػن أمػواؿ .وإف كػاف مػا أمضػاه
اؼبع ػػاوف ُب غ ػػّب ذل ػػك مث ػػل تقلي ػػد و ٍاؿ أو ذبهي ػػز ج ػػيش ج ػػاز للخليف ػػة معارض ػػة
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اؼبع ػػاوف وينف ػػذ رأي اػبليف ػػة ،ويلغػ ػػى عم ػػل اؼبع ػػاوف ،ألف للخليف ػػة اغبػ ػػق ُب أف
يستدرؾ ذلك من فعل نفسو فلو أف يستدركو من فعل معاونو.
المادة  - ٗٛال ىبصص معاوف التفويض بػأي دائػرة مػن دوائػر اعبهػاز
اإلداري ،وإمب ػػا يك ػػوف إش ػرافو عام ػاً ،ألف ال ػػذين يباش ػػروف األم ػػور اإلداري ػػة أج ػراء
وليس ػ ػوا حكام ػ ػاً ،ومعػ ػػاوف التفػ ػػويض حػ ػػاكم ،وال يقلػ ػػد تقليػ ػػداً خاص ػ ػاً بػ ػػأي مػ ػػن
األعماؿ ألف واليتو عامة.

معـاون التـنفيـذ
المـ ــادة  - ٜٗيعػ ػػْب اػبليفػ ػػة معاون ػ ػاً للتنفيػ ػػذ ،وعملػ ػػو مػ ػػن األعمػ ػػاؿ
اإلداريػػة ،ولػػيس مػػن اغبكػػم ودائرتػػو ىػػي جهػػاز لتنفيػػذ م ػػا يصػػدر عػػن اػبليفػػة
للجهات الداخلية واػبارجية ،ولرفع ما يػرد إليػو مػن ىػذه اعبهػات ،فهػي واسػطة
بْب اػبليفة وغّبه ،تؤدي عنو ،وتؤدي إليو ُب األمور التالية:
أ  -العالقات مع الرعية.
ب  -العالقات الدولية.
ج  -اعبيش أو اعبند.
د  -أجهزة الدولة األخرى غّب اعبيش.
الم ــادة ٓ٘  -يكػ ػػوف معػ ػػاوف التػنػفػيػ ػػذ رجػ ػالً مس ػػلماً ألن ػػو م ػػن بطان ػػة
اػبليفة.
الم ـ ــادة ٔ٘  -يك ػ ػػوف مع ػ ػػاوف التنفي ػ ػػذ متص ػ ػالً مباش ػ ػػرة م ػ ػػع اػبليف ػ ػػة،
كمعاوف التفويض ،ويعت معاوناً ولكن ُب التنفيذ وليس ُب اغبكم.
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الـوالة
المادة ٕ٘  -تقسم الػبالد الػٍب ربكمهػا الدولػة إٔب وحػدات ،وتسػمى
كل وحدة ِوالية ،وتقسم كل والية إٔب وحػدات تسمى كػل وحػدة منهػا ِعمالػة،
ويسمى كل من يتؤب ال ِوالية والياً أو أمّباً ،ويسمى كل من يتؤب العِمالػة عػامالً
أو حاكماً.
ػْب العمػػاؿ مػػن قبػػل
ػْب الػػوالة مػػن قبػػل اػبليفػػة ،ويػُ َعػ َّ ُ
المــادة ٖ٘  -يػُ َعػ َّ ُ
اػبليفػػة ومػػن قبػػل الػػوالة إذا فػػوض إلػػيهم ذلػػك .ويشػػَبط ُب الػػوالة والعمػػاؿ مػػا
يش ػػَبط ُب اؼبع ػػاونْب ف ػػال ب ػػد أف يكونػ ػوا رج ػػاالً أحػ ػراراً مس ػػلمْب ب ػػالغْب عق ػػالء
عدوالً ،وأف يكونوا من أىل الكفاية فيما ُوِّكل إليهم من أعماؿ ،ويػُتَ َخيَّػ ُرو َف مػن
أىل التقوى والقوة.
المــادة ٗ٘  -لل ػوإب صػػالحية اغبكػػم واإلشػػراؼ علػػى أعمػػاؿ الػػدوائر
ُب واليتو نيابة عن اػبليفة ،فلو صبيع الصالحيات ُب واليتو عػدا اؼباليػة والقضػاء
واعبػػيش ،فلػػو اإلمػػارة علػػى أىػػل واليتػػو ،والنظػػر ُب صبيػػع مػػا يتعلػػق هبػػا .إال أف
الشرطة توضع ربت إمارتو من حيث التنفيذ ال من حيث اإلدارة.
المـادة ٘٘  -ال هبػػب علػػى الػوإب مطالعػة اػبليفػػة دبػػا أمضػػاه ُب عملػػو
علػػى مقتض ػػى إمارت ػػو إال عل ػػى وج ػػو االختي ػػار ،ف ػػإذا ح ػػدث إنش ػػاء جدي ػػد غ ػػّب
معهػود وقفػػو علػػى مطالعػػة اػبليفػةٍ ،ب عمػػل دبػػا أمػػر بػو .فػػإف خػػاؼ فسػػاد األمػػر
باالنتظار قاـ باألمر وأطلع اػبليفة وجوباً على األمر وعلى سػبب عػدـ مطالعتػو
قبل القياـ بعملو.
الم ـ ـ ــادة  - ٘ٙيكػ ػ ػػوف ُب كػ ػ ػػل واليػ ػ ػػة ؾبلػ ػ ػػس منتخػ ػ ػػب مػ ػ ػػن أىله ػ ػ ػػا
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يرأسػ ػػو ال ػ ػوإب ،وتكػ ػػوف ؽبػ ػػذا اجمللػ ػػس صػ ػػالحية اؼبش ػ ػػاركة ُب ال ػ ػرأي ُب الشػ ػػؤوف
اإلدارية ال ُب شؤوف اغبكم ،ويكوف لغرضْب:
األوؿ تق ػػدٙب اؼبعلوم ػػات الالزم ػػة لل ػ ػوإب ع ػػن واق ػػع الوالي ػػة واحتياجاهت ػػا،
وإبداء الرأي ُب ذلك.
والثا٘ب إلظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوإب ؽبم.
ورأي اجمللػػس ُب األوؿ غػػّب ملػػزـ ،ولكػػن رأيػػو ُب الثػػا٘ب ملػػزـ ،فػػإذا شػػكا
اجمللس الوإب يعزؿ.
المــادة  - ٘ٚينبغػػي أف ال تطػػوؿ مػػدة واليػػة الش ػػخص الواحػػد عل ػػى
الواليػػة بػػل يعفػػى مػػن واليتػػو عليهػػا كلمػػا رؤي لػػو تركػػز ُب البلػػد ،أو افتػػًب النػػاس
بو.
المادة  - ٘ٛال يػُْنػ َق ُل الوإب من والية إٔب والية ،ألف توليتو ؿبددة
اؼبكاف ،ولكن يػُ ْع َفى ويؤب ثانية.

المــادة  - ٜ٘يػُ ْعػ َػزُؿ ال ػوإب إذا رأى اػبليفػػة عزلػػو ،أو إذا أظهػػر ؾبلػػس
األمة عدـ الرضى منو ،أو إذا أظهر ؾبلس واليتو السػخط منػو .وعزلػو إمبػا هبػري
من قبل اػبليفة.
المادة ٓ - ٙعلى اػبليفة أف يتحرى أعماؿ الوالة ،وأف يكػوف شػديد
اؼبراقبػػة ؽبػػم ،وأف يعػػْب مػػن ينػػوب عنػػو للكشػػف عػػن أح ػواؽبم ،والتفتػػيش علػػيهم
وأف هبمعهم أو قسػماً مػنهم بػْب اغبػْب واآلخػر ،وأف يصػغي إٔب شػكاوى الرعيػة
منهم.
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أمير الجهـاد :دائرة الحربية  -الجيش
المـ ــادة ٔ - ٙتػت ػ ػؤب دائ ػ ػرة اغبػربي ػ ػة صبي ػػع الش ػػؤوف اؼبتعلق ػػة بالق ػ ػوات
اؼبسػلح ػة مػػن جػػيش وشػػرطة ومعػػدات ومهمػػات وعتػػاد ومػػا ش ػاكل ذلػػك .ومػػن
كلي ػػات عس ػ ػكرية ،وبعث ػػات عس ػػكرية ،وك ػػل م ػػا يل ػػزـ م ػػن الثقاف ػػة اإلس ػػالمية،
والثقافة العامة للجيش ،وكل ما يتعلق باغبرب واإلعداد ؽبا ،ورئيس ىػذه الػدائرة
يسمى (أمّب اعبهاد).
المــادة ٕ - ٙاعبه ػػاد فػػرض علػػى اؼبس ػػلمْب ،والتػػدريب علػػى اعبػن ػػدية
إجباري فكل رجل مسلم يبلغ اػبامسة عشػرة مػن عػمػػره فػرض عليػو أف يتػدرب
على اعبندية استعداداً للجهاد ،وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.
الم ــادة ٖ - ٙاعب ػػيش قس ػػماف قس ػػم احتي ػػاطي ،وى ػػم صبي ػػع الق ػػادرين
على ضبل السالح من اؼبسلمْب .وقسم دائم ُب اعبندية زبصػص ؽبػم رواتػب ُب
ميزانية الدولة كاؼبوظفْب.
المــادة ٗ - ٙذبعػػل للجػػيش ألويػػة ورايػػات واػبليفػػة ىػػو الػػذي يعقػػد
اللواء ؼبن يوليو على اعبيش ،أما الرايات فيقدمها رؤساء األلوية.
المـ ــادة ٘ - ٙاػبليفػ ػػة ىػ ػػو قائػ ػػد اعبػ ػػيش ،وىػ ػػو الػ ػػذي يع ػ ػػْب رئ ػ ػػيس
األركػػاف ،وى ػػو الػػذي يع ػػْب لكػػل ل ػواء أم ػّباً ولك ػػل فرقػػة قائ ػػداً .أمػػا ب ػػاقي رت ػػب
اعبػػيش فيعي ػػنهم ق ػواده وأم ػراء ألويت ػػو .وأمػػا تعي ػػْب الش ػػخص ُب األرك ػػاف فيك ػػوف
حسب درجة ثقافتو اغبربية ويعينو رئيس األركاف.
المــادة  - ٙٙهبػع ػػل اعبػػيش كلػػو جيش ػاً واحػػداً يوضػػع ُب معسػػكرات
خاصػػة ،إال أنػػو هبػػب أف توضػػع بعػػض ىػػذه اؼبعسػػكرات ُب ـبتلػػف الواليػػات.
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وبعضػ ػػها ُب األمكنػ ػػة االس ػ ػَباتيجية ،وهبعػ ػػل بعضػ ػػها معسػ ػػكرات متنقلػ ػػة تػ ػػنقالً
دائمي ػاً ،تك ػػوف ق ػوات ض ػػاربة .وت ػػنظم ى ػػذه اؼبعس ػػكرات ُب ؾبموع ػػات متع ػػددة
يطلػق علػػى كػػل ؾبموعػػة منهػا اسػػم جػػيش ويوضػػع ؽبػا رقػػم فيقػػاؿ اعبػػيش األوؿ،
اعب ػ ػػيش الثال ػ ػػث م ػ ػػثالً ،أو تس ػ ػػمى باس ػ ػػم والي ػ ػػة م ػ ػػن الوالي ػ ػػات أو عمال ػ ػػة م ػ ػػن
العماالت.
المــادة  - ٙٚهبػػب أف ي ػػوفر للجػػيش التعل ػػيم العس ػػكري العػػإب عل ػػى
أرفػع مسػتوى ،وأف يرفػػع اؼبسػتوى الفكػػري لديػو بقػدر اؼبسػػتطاع ،وأف يثقػف كػػل
شػػخص ُب اعبػػيش ثقافػػة إسػػالمية سبكنػػو م ػن الػػوعي علػػى اإلسػػالـ ولػػو بشػػكل
إصبإب.
المادة  - ٙٛهبػب أف يكػوف ُب كػل معسػكر عػدد كػاؼ مػن األركػاف
الػػذين لػػديهم اؼبعرفػػة العسػػكرية العاليػػة واػب ػ ة ُب رسػػم اػبطػػط وتوجيػػو اؼبعػػارؾ.
وأف يوفر ُب اعبيش بشكل عاـ ىؤالء األركاف بأوفر عدد مستطاع.
المـ ـ ــادة  - ٜٙهبػ ػ ػػب أف تتػ ػ ػػوفر لػ ػ ػػدى اعبػ ػ ػػيش األسػ ػ ػػلحة واؼبعػ ػ ػػدات
والتجػهػ ػػيزات والل ػ ػوازـ واؼبهم ػػات ال ػػٍب سبكن ػػو م ػػن القي ػػاـ دبهمت ػػو بوص ػػفو جيشػ ػاً
إسالمياً.

األمـن الداخـلي

المـ ــادة ٓ - ٚتػت ػ ػػؤب دائ ػػرة األم ػػن ال ػػداخلي إدارة ك ػػل م ػػا ل ػػو مس ػ ػػاس
باألمػػن ،ومنػػع كػػل مػػا يهػػدد األمػػن الػػداخلي ،وربػفػػظ األمػػن ُب الػػبالد بواسػػطة
الشػػرطة وال تلجػػأ إٔب اعبػػيش إال بأمػػر مػػن اػبػػليفة .ورئػػيس ىػػذه الػػدائرة يسػػمى
(مػػدير األمػػن الػػداخلي) .وؽبػػذه الػػدائرة فػػروع ُب الواليػػات تسػػمى إدارات األمػػن
ٕٙٙ

الداخلي ويسمى رئيس اإلدارة (صاحب الشرطة) ُب الوالية.
المــادة ٔ - ٚالش ػػرطة قس ػػماف :شػػرطة اعبػػيش وىػػي تتبػػع أمػػّب اعبهػػاد
أي دائػػرة اغبربيػػة ،والشػػرطة الػػٍب بػػْب يػػدي اغبػػاكم غبفػػظ األمػػن وىػػي تتبػػع دائػػرة
األمن الداخلي ،والقسماف يدرباف تدريباً خاصاً بثقافة خاصة سبكنهمػا مػن أداء
مهماهتما بإحساف.
المــادة ٕ - ٚأبػػرز مػػا يهػػدد األمػػن الداخػػلي الػػذي تػتػػؤب دائػػرة األمػػن
ال ػػداخلي معاعبت ػػو ى ػػو :ال ػػردة ،البغ ػػي واغب ػ ػرابة ،االعت ػػداء عل ػػى أم ػ ػواؿ الن ػػاس،
الريَب الذين يتجسسػوف
التع ّدي على أنفس الناس وأعراضهم ،التعامل مع أىل ِّ
للكفار احملاربْب.

الخـارجية

المـ ــادة ٖ - ٚتت ػػؤب دائػ ػػرة اػبارجي ػػة صبيػ ػػع الش ػػنوف اػبارجيػ ػػة اؼبتعلقػ ػػة
بعالقة دولة اػبالفة بالدوؿ األجنبية سػواء أكانػت تتعلػق بالناحيػة السياسػية ،أـ
بػ ػػالنواحي االقتصػ ػػادية والصػ ػػناعية والزراعيػ ػػة والتجاريػ ػػة ،أـ اؼبواصػ ػػالت ال يديػ ػػة
والسلكية والالسلكية ،وكبوىا.

دائـرة الصنـاعـة
الم ــادة ٗ - ٚدائ ػػرة الص ػػناعة ى ػػي ال ػػدائرة ال ػػٍب تت ػػؤب صبي ػػع الش ػػؤوف
اؼبتعلقػ ػػة بالصػ ػػناعة س ػ ػواء أكانػ ػػت صػ ػػناعة ثقيلػ ػػة كصػ ػػناعة احملركػ ػػات واآلالت،
وص ػػناعة ىياك ػػل اؼبركب ػػات ،وص ػػناعة اؼبػ ػواد والص ػػناعات اإللكَبوني ػػة .أـ كان ػػت
ص ػػناعة خفيف ػػة ،وسػ ػواء أكان ػػت اؼبص ػػانع ى ػػي م ػػن ن ػػوع اؼبلكي ػػة العام ػػة أـ م ػػن
ٕٙٚ

اؼبصػػانع الػػٍب تػػدخل ُب اؼبلكيػػة الفرديػػة وؽبػػا عالقػػة بالصػػناعة اغبربيػػة ،واؼبصػػانع
بأنواعها هبب أف تقاـ على أساس السياسة اغبربية.

القضـا
المــادة ٘ - ٚالقضػػاء ىػػو اإلخبػػار بػػاغبكم علػػى سػػبيل اإلل ػزاـ ،وىػػو
يفصػػل اػبصػػومات بػػْب النػػاس ،أو يبنػػع مػػا يضػػر حػػق اعبماعػػة ،أو يرفػػع النػ ػزاع
الواقػػع بػػْب النػػاس وأي شػػخص فبػػن ىػػو ُب جهػػاز اغبكػػم ،حكامػاً أو مػػوظفْب،
خليفةً أو َم ْن دونو.

المادة  - ٚٙيعْب اػبليفة قاضياً للقضاة من الرجاؿ البالغْب األحرار
اؼبسلمْب العػقػالء العدوؿ من أىػل الفقو ،وإذا أعطاه اػبليفة صالحية تعيْب
قاضي اؼبظآب وعزلو ،وبالتإب صالحية القضاء ُب اؼبظآب ،فيجب أف يكوف
ؾبتهداً .وتكوف لو صالحية تعيْب القضاة وتأديبهم وعزؽبم ضمن األنظمة
اإلدارية ،أما باقي موظفي احملاكم فمربوطوف دبدير الدائرة الٍب تتؤب إدارة شؤوف
احملاكم.
المـ ــادة  - ٚٚالقضػ ػػاة ثالثػ ػػة :أحػ ػػدىم القاضػ ػػي ،وىػ ػػو الػ ػػذي يتػ ػػؤب
الفصػ ػ ػػل ُب اػبصػ ػ ػػومات مػ ػ ػػا بػ ػ ػػْب النػ ػ ػػاس ُب اؼبعػ ػ ػػامالت والعقوبػ ػ ػػات .والثػ ػ ػػا٘ب
احملػتػس ػػب ،وى ػػو ال ػػذي يت ػػؤب الفص ػػل ُب اؼبخالف ػػات ال ػػٍب تض ػػر ح ػػق اعبماع ػػة.
والثالث قاضي اؼبظآب ،وىو الذي يتؤب رفع النػزاع الواقع بْب الناس والدولة.
الم ــادة  - ٚٛيش ػػَبط ف ػػيمن يت ػػؤب القض ػػاء أف يك ػػوف مس ػػلماً ،حػ ػراً،
بالغاً ،عاقالً ،عدالً ،فقيهاً ،مدركاً لتنػزيل األحكاـ علػى الوقػائع .ويشػَبط فػيمن
ٕٙٛ

يتؤب قضاء اؼبظآب زيادة على ىذه الشروط أف يكوف رجالً وأف يكوف ؾبتهداً.
المادة  - ٜٚهبػوز أف يػُ َقلَّ َػد القاضػي واحملتسػب وقاضػي اؼبظػآب تقليػداً
عاماً ُب القضػاء جبميػع القضػايا ُب صبيػع الػبالد ،وهبػوز أف يػُ َقلَّػدوا تقليػداً خاصػاً
باؼبكاف وبأنواع القضايا.

المـ ــادة ٓ - ٛال هبػ ػػوز أف تتػ ػػألف احملكم ػ ػة إال مػ ػػن قػ ػ ٍ
ػاض واحػ ػػد لػ ػػو
صػػالحية الفصػػل ُب القضػػاء ،وهبػػوز أف يكػػوف معػػو قػ ٍ
ػاض آخػػر أو أكثػػر ،ولكػػن
ليست ؽبم صالحية اغبكم وإمبا ؽبم صالحية االستشارة وإعطػاء الػرأي ،ورأيهػم
غّب ملزـ لو.
الم ــادة ٔ - ٛال هب ػػوز أف يقض ػػي القاض ػػي إال ُب ؾبل ػػس قض ػػاء ،وال
تُعتَ البينة واليمْب إال ُب ؾبلس القضاء.
الم ـ ــادة ٕ - ٛهبػ ػ ػػوز أف تػتػعػ ػ ػػدد درجػ ػ ػػات احملػاكػ ػ ػػم بالنػسػبػ ػ ػػة ألن ػ ػ ػواع
ػص بعػػض القضػػاة بأقضػػية معينػػة إٔب حػػد معػػْب ،وأف
القػضػايػػا ،فيج ػػوز أف ُىبَ َّ
صػ َ
يوكل أمر غّب ىذه القضايا إٔب ؿباكم أخرى.
الم ــادة ٖ - ٛال توج ػػد ؿبػػاكم اس ػػتنناؼ ،وال ؿب ػػاكم سبيي ػػز ،فالقض ػػاء
مػػن حيػػث البػػت ُب القضػػية درجػػة واحػػدة ،فػػإذا نطػػق القاضػػي بػػاغبكم فحكمػػو
ناف ػػذ ،وال ينقض ػػو حك ػػم ق ػ ٍ
ػاض آخ ػػر مطلق ػ ػاً إالّ إذا حك ػػم بغ ػػّب اإلس ػػالـ ،أو
خالف نصػاً قطعيػاً ُب الكتػاب أو السػنة أو إصبػاع الصػحابة ،أو تبػْب أنػو حكػم
حكماً ـبالفاً غبقيقة الواقع.
المادة ٗ - ٛاحملتػسػب ىو القاضػي الػذي ينظػر ُب كافػة القػضػػايا الػٍب
ى ػػي حق ػػوؽ عام ػػة وال يوج ػػد فيه ػػا م ػػدع ،عل ػػى أف ال تك ػػوف داخل ػػة ُب اغب ػػدود
ٕٜٙ

واعبنايات.
المــادة ٘ - ٛيبلػػك احملتسػػب اغبكػػم ُب اؼبخالفػػة فػػور العلػػم هبػػا ُب أي
وهبع ػػل رب ػػت ي ػػده ع ػػدد م ػػن الش ػػرطة لتنفي ػػذ
مك ػػاف دوف حاج ػػة جملل ػػس قض ػػاءُ ،
أوامره ،وينفذ حكمو ُب اغباؿ.
الم ــادة  - ٛٙللمحتس ػػب اغب ػػق ُب أف ىبت ػػار نوابػ ػاً عن ػػو تت ػػوفر ف ػػيهم
شػروط احملتسػب ،يػوزعهم ُب اعبهػات اؼبختلفػػة ،وتكػوف ؽبػؤالء النػواب صػػالحية
القياـ بوظيفة اغبسبة ُب اؼبنطقة أو احمللة الػٍب عينػت ؽبػم ُب القضػايا الػٍب فوضػوا
فيها.
المادة  - ٛٚقاضي اؼبظآب ىو قػاض ينصػب لرفػع كػل َمظْلِ َمػة ربصػل
م ػػن الدول ػػة عل ػػى أي ش ػػخص يع ػػيش رب ػػت س ػػلطاف الدول ػػة ،سػ ػواء أك ػػاف م ػػن
رعاياىا أـ من غّبىم ،وسواء حصلت ىذه اؼبظلمة من اػبليفة أـ فبن ىػو دونػو
من اغبكاـ واؼبوظفْب.
عْب قاضي اؼبظػآب مػن قِبَػل اػبليفػة ،أو مػن قبػل قاضػي
المادة  - ٛٛيُ َّ
القضػػاة ،أمػػا ؿباسػػبتو وتأديبػػو وعزلػػو فيكػػوف مػػن قبػػل اػبليفػػة أو مػػن قبػػل قاضػػي
القض ػػاة إذا أعط ػػاه اػبليف ػػة ص ػػالحية ذل ػػك .إالّ أن ػػو ال يص ػػح عزل ػػو أثن ػػاء قيام ػػو
بالنظر ُب مظلِمة على اػبليفة ،أو معػاوف التفػويض ،أو قاضػي القضػاة اؼبػذكور،
وتكوف صالحية العزؿ ُب ىذه اغباالت حملكمة اؼبظآب.
المادة  - ٜٛال وبصر قاضي اؼبظآب بشخص واحد أو أكثر ،بل
للخليفة أف يعْب عدداً من قضاة اؼبظآب حسب ما وبتاج رفع اؼبظآب مهما بلغ
عددىم .ولكن عند مباشرة القضاء ال تكوف صالحية اغبكم إال لقاض واحد
ٕٓٚ

ليس غّب ،وهبوز أف هبلس معو عدد من قضاة اؼبظآب أثناء جلسة القضاء،
ولكن تكوف ؽبم صالحية االستشارة ليس غّب ،وىو غّب ملزـ باألخذ برأيهم.
المـ ــادة ٓ - ٜحملكمػ ػػة اؼبظػ ػػآب حػ ػػق عػ ػػزؿ أي حػ ػػاكم أو موظػ ػػف ُب
الدولة ،كما ؽبا حق عزؿ اػبليفة ،وذلك إذا اقتضت إزالة اؼبظلمة ىذا العزؿ.
المــادة ٔ - ٜسبلػػك ؿبكمػػة اؼبظػػآب صػػالحية النظػػر ُب أيػػة مظلمػػة مػػن
اؼبظػػآب س ػواء أكانػػت متعلقػػة بأشػػخاص مػػن جهػػاز الدولػػة ،أـ متعلقػػة دبخالفػػة
اػبليف ػػة (رئ ػػيس الدول ػػة) ألحك ػػاـ الش ػػرع ،أـ متعلق ػػة دبع ػػُب ن ػػص م ػػن نص ػػوص
التشريع ُب الدستور والقانوف وسائر األحكاـ الشرعية ضمن تبِب رئػيس الدولػة،
أـ متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب ،أـ غّب ذلك.
الم ـ ـ ـ ــادة ٕ - ٜال يش ػ ػ ػ ػػَبط ُب قض ػ ػ ػ ػػاء اؼبظ ػ ػ ػ ػػآب ؾبل ػ ػ ػ ػػس قض ػ ػ ػ ػػاء ،وال
ػدع ،ب ػػل ؽب ػػا ح ػػق النظ ػػر ُب اؼبظلم ػػة ول ػػو ٓب
دع ػػوة اؼب ػػدعى علي ػػو ،وال وج ػػود م ػ ٍ
يدع هبا أحد.
الم ــادة ٖ - ٜلكػ ػػل إنسػ ػػاف اغب ػػق ُب أف يوك ػػل عن ػػو ُب اػبص ػػومة وُب
الدفػاع من يشاء سواء أكاف مسلماً أـ غّب مسػلم رجػالً كػاف أـ ام ػرأة .وال فػػرؽ
ُب ذلػػك بػػْب الوكيػػل واؼبػوِّك ػػل .وهب ػػوز للوكيػػل أف يوَّكػػل بػػأجر ويسػػتحق األجػػرة
على اؼبوِّكل حسب تراضيهما.
المادة ٗ - ٜهبوز للشخص الذي يبلك صالحيات ُب أي عمػل مػن
األعم ػ ػػاؿ اػباص ػ ػػة كالوص ػ ػػي والػ ػ ػػوٕب ،أو األعم ػ ػػاؿ العام ػ ػػة كاػبليف ػ ػػة واغبػ ػ ػػاكم
واؼبوظػف ،وكقاضػػي اؼبظػػآب واحملتسػب ،أف يقػػيم مقامػػو ُب صػالحياتو وكػػيالً عنػػو
ُب اػبصومة والدفاع فقط باعتبار كونو وصياً أو ولياً أو خليفػة (رئػيس دولػة) أو
حاكمػاً أو موظفػاً أو قاضػػي مظػػآب أو ؿبتسػػباً .وال فػػرؽ ُب ذلػػك بػػْب أف يكػػوف
ٕٔٚ

مدعياً أو مدعى عليو.
المادة ٘ - ٜالعقػود واؼبعػامالت واألقضػية الػٍب أبرمػت وانتهػى تنفيػذىا
قبل قياـ اػبالفػة ،ال ينقضػها قضػاء اػبالفػة وال وبركهػا مػن جديػد إال إذا كانػت
القضية:
أ  -ؽب ػ ػ ػػا أث ػ ػ ػػر مس ػ ػ ػػتمر ـب ػ ػ ػػالف لدس ػ ػ ػػالـ فتح ػ ػ ػػرؾ م ػ ػ ػػن جدي ػ ػ ػػد عل ػ ػ ػػى
الوجوب.
ب – أو كان ػػت تتعل ػػق ب ػػأذى اإلس ػػالـ واؼبس ػػلمْب ال ػػذي أوقع ػػو اغبك ػػاـ
السابقوف وأتباعهم ،فيجوز للخليفة ربريك ىذه القضايا من جديد.
ج -أو كانت تتعلق دباؿ مغصوب قائم بيد غاصبو.

الجهـاز اإلداري
المادة  - ٜٙإدارة شؤوف الدولة ومصاّب الناس تتوالىا مصاّب ودوائػر
وإدارات ،تقوـ على النهوض بشؤوف الدولة وقضاء مصاّب الناس.
المـ ــادة  - ٜٚسياسػ ػػة إدارة اؼبصػ ػػاّب والػ ػػدوائر واإلدارات تقػ ػػوـ علػ ػػى
البساطة ُب النظاـ واإلسراع ُب إقباز األعماؿ ،والكفاية فيمن يتولوف اإلدارة.
المــادة  - ٜٛلكػػل مػػن وبمػػل التابعيػػة ،وتتػػوفر فيػػو الكفايػػة رجػالً كػػاف
ػْب مػديراً أليػة مصػلحة مػن اؼبصػاّب،
أو امرأة ،مسلماً كػاف أو غػّب مسػلم ،أف يػُ َع َّ َ
أو أية دائرة أو إدارة ،وأف يكوف موظفاً فيها.
ػْب لكػػل مصػػلحة مػػدير عػػاـ ولكػػل دائػػرة وإدارة مػػدير
المــادة  - ٜٜيػُ َعػ َّ ُ
يتػػؤب إدارهتػػا ،ويكػػوف مسػػؤوالً عنهػػا مباشػػرة ،ويكػػوف ىػػؤالء اؼبػػديروف مسػػؤولْب
ٕٕٚ

أمػ ػػاـ مػ ػػن يتػ ػػؤب اإلدارة العليػ ػػا ؼبصػ ػػاغبهم ،أو دوائػ ػػرىم أو إداراهتػ ػػم مػ ػػن حيػ ػػث
عملهػػم ،ومسػػؤولْب أمػػاـ ال ػوإب والعامػػل مػػن حيػػث التقيػػد باألحكػػاـ واألنظمػػة
العامة.
المـ ـ ــادة ٓٓٔ  -اؼبػ ػ ػػديروف ُب صبيػ ػ ػػع اؼبصػ ػ ػػاّب والػ ػ ػػدوائر واإلدارات ال
يػُ ْعَزلُػػو َف إال لسػػبب ضػػمن األنظمػػة اإلداريػػة ،ولكػػن هبػػوز نػَ ْقلُ ُهػ ْػم مػػن عمػػل إٔب
آخػػر ،وهبػػوز تػػوقيفهم عػػن العمػػل ،ويكػػوف تعييػػنهم ونقلهػػم وتػػوقيفهم وتػػأديبهم
وعزؽبم من قبل من يتؤب اإلدارة العليا ؼبصاغبهم ،أو دوائرىم ،أو إداراهتم.
المــادة ٔٓٔ  -اؼبوظفػػوف غػػّب اؼبػػديرين يػػتم تعييػػنهم ونقلهػػم وتػػوقيفهم
وت ػػأديبهم وع ػ ػزؽبم م ػػن قب ػػل م ػػن يت ػػؤب اإلدارة العلي ػػا ؼبص ػػاغبهم أو دوائ ػػرىم أو
إداراهتم.

بيت المال
الم ـ ــادة ٕٓٔ  -بي ػ ػػت اؼب ػ ػػاؿ دائ ػ ػػرة تت ػ ػػؤب الػ ػ ػواردات والنفق ػ ػػات وف ػ ػػق
األحكاـ الشرعية من حيث صبعها وحفظها وإنفاقها .ويسمى رئيس دائرة بيػت
اؼباؿ (خازف بيت اؼباؿ) ،ويتبػع ىػذه الػدائرة إدارات ُب الواليػات ويسػمى رئػيس
كل إدارة (صاحب بيت اؼباؿ).

اإلعالم
المــادة ٖٓٔ  -جهػػاز اإلعػػالـ دائػػرة تتػػؤب وضػػع السياسػػة اإلعالميػػة
ٖٕٚ

للدولػػة ػبدمػػة مص ػلحة اإلسػػالـ واؼبسػػلمْب ،وتنفيػػذىاُ ،ب الػػداخل لبنػػاء ؾبتمػػع
إسالمي قوي متماسك ،ينفي خبثػو وينصػع طيبػو ،وُب اػبػارج :لعػرض اإلسػالـ
ُب السػػلم واغبػػرب عرضػاً يبػػْب عظمػػة اإلسػػالـ وعدلػػو وقػػوة جنػػده ،ويبػػْب فسػػاد
النظاـ الوضعي وظلمو وىزاؿ جنده.
المــادة ٗٓٔ  -ال ربتػػاج وسػػائل اإلعػػالـ الػػٍب وبمػػل أصػػحاهبا تابعيػػة
الدولػػة إٔب تػػرخيص ،بػػل فقػػط إٔب (علػػم وخ ػ ) يرسػػل إٔب دائػػرة اإلعػػالـ ،يُعلػػم
الػ ػػدائرة عػ ػػن وسػ ػػيلة اإلعػ ػػالـ الػ ػػٍب أنشػ ػػنت .ويكػ ػػوف صػ ػػاحب وسػ ػػيلة اإلعػ ػػالـ
ووباسػػبوف علػػى أيػػة ـبالفػػة
وؿبرروىػػا مسػػنولْب عػػن كػػل مػػادة إعالميػػة ينشػػروهنا َ
شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.

األمـة
مجـلس ّ
المــادة ٘ٓٔ  -األشػخ ػػاص الػػذين يبثل ػػوف اؼبسػػلمْب ُب ال ػرأي لّبجػػع
إلػػيهم اػبليفػػة ىػػم ؾبلػػس األمػػة ،واألشػػخاص الػػذين يبثلػػوف أىػػل الواليػػات ىػػم
ؾب ػػالس الوالي ػػات .وهب ػػوز لغ ػػّب اؼبس ػػلمْب أف يكونػ ػوا ُب ؾبل ػػس األم ػػة م ػػن أج ػػل
الشكوى من ظلم اغبكاـ ،أو من إساءة تطبيق أحكاـ اإلسالـ.
ػب أعضاء ؾبلس الوالية انتخاباً مباشراً من أىل
المادة  -ٔٓٙيػُْنػتَ َ
ػخ ُ
ووبػدَّد عػدد أعضاء ؾبالس الواليات بنسبة عدد سكاف كل
الواليػة اؼبعنيَّةُ ،
والية ُب الدولة .ويُنتخب أعضاء ؾبلس األمة انتخاباً مباشراً من قبل ؾبالس
الواليات .ويكوف بدءُ مدة ؾبلس األمة وانتهاؤىا ىو نفسو بدءَ مدة ؾبالس
الواليات وانتهاءىا.
ٕٗٚ

المادة  - ٔٓٚلكل من وبمل التابعية إذا كاف بالغاً عاقالً اغبق ُب
أف يكوف عضواً ُب ؾبلس األمة وُب ؾبلس الوالية ،رجالً كاف أو امرأة مسلماً
كاف أو غّب مسلم ،إال أف عضوية غّب اؼبسلم قاصرة على إظهار الشكوى من
ظلم اغبكاـ ،أو من إساءة تطبيق اإلسالـ.
المــادة  - ٔٓٛالشػػورى واؼبشػػورة ىػػي أخػػذ ال ػرأي مطلق ػاً ،وىػػي غػػّب
ملزمػػة ُب التش ػريع ،والتعريػػف ،واألم ػػور الفكػ ػرية ككش ػػف اغبقػػائق ،وُب األم ػػور
الفنيػػة والعلميػػة ،وتكػػوف ُم ْل ِزَمػةً عنػػد استشػػارة اػبليفػػة ُب كػػل مػػا ىػػو مػػن األمػػور
العملية ،واألعماؿ الٍب ال ربتاج إٔب حبث وإنعاـ نظر.
المـ ــادة  - ٜٔٓالشػ ػػورى حػ ػػق للمسػ ػػلمْب فحسػ ػػب .وال حػ ػػق لغػ ػػّب
اؼبسػػلمْب ُب الشػػورى ،وأمػػا إبػػداء ال ػرأي فإنػػو هبػػوز عبميػػع أف ػراد الرعيػػة مسػػلمْب
وغّب مسلمْب.
المـادة ٓٔٔ  -اؼبسػائل الػٍب تكػوف فيهػا الشػورى ملزمػةً عنػد استشػارة
اػبليفة يؤخذ فيها بػرأي األكثريػة بغػض النظػر عػن كونػو صػواباً أو خطػأ .أمػا مػا
عػػداىا فبػػا يػػدخل ربػػت الشػػورى غػػّب اؼبلزمػػة فيتحػػرى فيهػػا عػػن الص ػواب بغػػض
النظر عن األكثرية أو األقلية.
المادة ٔٔٔ  -جمللس األمة صالحيات طبس ىي:
ٔ ( -أ) :استش ػ ػػارة اػبليف ػ ػػة ل ػ ػػو وإش ػ ػػارتو عل ػ ػػى اػبليف ػ ػػة ُب األعم ػ ػػاؿ
واألمػػور العمليػػة اؼبتعلقػػة برعايػػة الشػػؤوف ُب السياسػػة الداخليػػة فبػػا ال ربتػػاج إٔب
حب ػ ػػث فك ػ ػػري عمي ػ ػػق وإنع ػ ػػاـ نظ ػ ػػر مث ػ ػػل ش ػ ػػنوف اغبك ػ ػػم ،والتعل ػ ػػيم ،والص ػ ػػحة،
واالقتصاد ،والتجارة ،والصناعة ،والزراعة ،وأمثاؽبا ،ويكوف رأيو فيها ملزماً.
ٕ٘ٚ

(ب) :أم ػػا األم ػػور الفكريػ ػةُ ال ػػٍب ربت ػػاج إٔب حب ػ ٍ
ػث عمي ػػق وإنع ػ ِػاـ نظػ ػ ٍر،
ُ
ُ
ػور الفنيػةُ والعلميػةُ ،وكػذلك اؼباليػة واعبػيش
واألمور الٍب ربتاج خ ة ودرايػة ،واألم ُ
والسياسػة اػبارجيػة ،فػػإف للخليفػة أف يرجػػع للمجلػس الستشػػارتو فيهػا والوقػػوؼ
على رأيو ،ورأي اجمللس فيها غّب ملزـ.
ٕ  -للخليف ػ ػػة أف وبي ػ ػػل للمجل ػ ػػس األحك ػ ػػاـ والقػ ػ ػوانْب ال ػ ػػٍب يري ػ ػػد أف
يتبناىا ،وللمسلمْب من أعضائو حق مناقشتها وبياف وجو الصواب واػبطػأ فيهػا
فإف اختلفوا مع اػبليفػة ُب طريقػة التبػِب مػن األصػوؿ الشػرعية اؼبتبنػاة ُب الدولػة،
فإف الفصل يرجع إٔب ؿبكمة اؼبظآب ،ورأي احملكمة ُب ذلك ملزـ.
ٖ  -للمجلس اغبق ُب ؿباسبة اػبليفػة علػى صبيػع األعمػاؿ الػٍب ربصػل
بالفع ػػل ُب الدول ػػة س ػواء أكان ػػت م ػػن األم ػػور الداخلي ػػة أـ اػبارجي ػػة أـ اؼبالي ػػة أـ
اعبػػيش أـ غّبىػػا ،ورأي اجمللػػس ملػػزـ فيمػػا كػػاف رأي األكثريػػة فيػػو ملزم ػاً ،وغػػّب
ملزـ فيما كاف رأي األكثرية فيو غّب ملزـ.
وإف اختلػػف اجمللػػس مػػع اػبليفػػة علػػى عمػػل قػػد ًب بالفعػػل مػػن الناحيػػة
ػت فيػػو مػػن حيػػث الشػػرعية وعػػدمها،
الشػػرعية فَػيُػ ْر َجػ ُػع فيػػو إٔب ؿبكمػػة اؼبظػػآب للبػ ّ
ورأي احملكمة فيو ملزـ.
ٗ  -للمجلس اغبق ُب إظهار عدـ الرضا من اؼبعػاونْب والػوالة والعمػاؿ
ويكػػوف رأيػػو ُب ذلػػك ملزم ػاً ،وعلػػى اػبليفػػة ع ػزؽبم ُب اغبػػاؿ .وإذا تعػػارض رأي
ؾبل ػػس األم ػػة م ػػع رأي ؾبل ػػس الوالي ػػة اؼبعنيَّ ػػة ُب الرض ػػا أو الش ػػكوى م ػػن ال ػػوالة
والعماؿ فإف لرأي ؾبلس الوالية األولوية ُب ذلك.
٘  -للمسػػلمْب مػػن أعضػػائو حػػق حصػػر اؼبرشػػحْب للخالفػػة مػػن الػػذين
قػررت ؿبكمػة اؼبظػآب تػوفر شػػروط االنعقػاد فػيهم ورأي أكثػريتهم ُب ذلػك ملػػزـ،
فال يصح االنتخاب إال من الذين حصرىم اجمللس.
ٕٚٙ

النظـام االجتمـاعي
المــادة ٕٔٔ  -األصػػل ُب اؼب ػرأة أهنػػا أـ وربػػة بيػػت وىػػي عػػرض هبػػب
أف يصاف.
المــادة ٖٔٔ  -األصػػل أف ينفصػػل الرجػػاؿ عػػن النسػػاء وال هبتمعػػوف
إال غباجة يقرىا الشرع ،ويقر االجتماع من أجلها كاغبج والبيع.
ض
المــادة ٗٔٔ  -تػُ ْعطػػى اؼب ػرأة مػػا يػُ ْعطػػى الرجػػل مػػن اغبقػػوؽ ،ويػُ ْفػ َػر ُ
ض عليو من الواجبات إال ما خصها اإلسػالـ بػو ،أو خػص الرجػل
عليها ما يػُ ْفَر ُ
بو باألدلة الشرعية ،فلها اغبق ُب أف تػزاوؿ التجػارة والزراعػة والصػناعة وأف تتػؤب
العقػ ػػود واؼبعػ ػػامالت .وأف سبلػ ػػك كػ ػػل أن ػ ػواع اؼبلػ ػػك .وأف تنمػ ػػي أمواؽبػ ػػا بنفسػ ػػها
وبغّبىا ،وأف تباشر صبيع شؤوف اغبياة بنفسها.
ْب ُب وظائف الدولة ،وُب مناصب
المادة ٘ٔٔ -هبوز للمرأة أف تػُ َع َّ َ
القضاء ما عدا قضاء اؼبظآب ،وأف تنتخب أعضاء ؾبلس األمة وأف تكوف
عضواً فيو ،وأف تشَبؾ ُب انتخاب اػبليفة ومبايعتو.
المــادة  - ٔٔٙال هبػػوز أف تتػػؤب اؼب ػرأة اغبكػػم ،فػػال تكػػوف خليفػػة وال
معاون ػاً وال واليػ ػاً وال ع ػػامالً وال تباش ػػر أي عم ػػل يعتػ ػ م ػػن اغبك ػػم ،وك ػػذلك ال
تكوف قاضي قضاة ،وال قاضياً ُب ؿبكمة اؼبظآب ،وال أمّب جهاد.
المادة  -ٔٔٚاؼبرأة تعيش ُب حياة عامة وُب حياة خاصة .ففي
اغبياة العامة هبوز أف تعيش مع النساء والرجاؿ احملارـ والرجاؿ األجانب على
أف ال يظهر منها إال وجهها وكفاىا ،غّب مت جة وال متب ّذلة .وأما ُب اغبياة
ٕٚٚ

اػباصة فال هبوز أف تعيش إال مع النساء أو مع ؿبارمها وال هبوز أف تعيش مع
الرجاؿ األجانب .وُب كلتا اغبياتْب تتقيد جبميع أحكاـ الشرع.
المادة  - ٔٔٛسبنع اػبلوة بغّب ؿبػرـ ،ويبنػع التػ ج وكشػف العػورة أمػاـ
األجانب.
المــادة  - ٜٔٔيبنػػع كػػل مػػن الرجػػل واؼب ػرأة مػػن مباشػػرة أي عمػػل فيػػو
خطر على األخالؽ ،أو فساد ُب اجملتمع.
المــادة ٕٓٔ  -اغبيػػاة الزوجيػػة حيػػاة اطمننػػاف ،وعشػػرة الػػزوجْب عشػػرة
صحبة .وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية ال قوامة حكم وقد فرضت عليها
الطاعة ،وفرض عليو نفقتها حسب اؼبعروؼ ؼبثلها.
المـادة ٕٔٔ  -يتعػػاوف الزوجػػاف ُب القيػػاـ بأعمػاؿ البيػػت تعاونػاً تامػاً،
وعلػى الػزوج أف يقػوـ جبميػع األعمػاؿ الػٍب يقػاـ هبػا خػارج البيػت ،وعلػى الزوجػػة
أف تقػػوـ جبميػػع األعمػػاؿ الػػٍب يقػػاـ هبػػا داخػػل البيػػت حسػػب اسػػتطاعتها .وعليػػو
أف وبض ػػر ؽب ػػا خ ػػداماً بالق ػػدر ال ػػذي يكف ػػي لقض ػػاء اغباج ػػات ال ػػٍب ال تس ػػتطيع
القياـ هبا.
المـ ــادة ٕٕٔ  -كفال ػػة الصػ ػػغار واج ػػب علػ ػػى اؼب ػ ػرأة وحػ ػػق ؽب ػػا س ػ ػواء
أكانػػت مسػػلمة أـ غػػّب مسػػلمة مػػا داـ الصػػغّب ؿبتاج ػاً إٔب ىػػذه الكفالػػة .فػػإف
استغُب عنها ينظر ،فإف كانت اغباضػنة والػوٕب مسػلمْب ُخيِّػ َػر الصػغّب ُب اإلقامػة
مػع مػػن يريػػد فمػػن ىبتػػاره لػػو أف ينضػػم إليػػو سػواء أكػػاف الرجػػل أـ اؼبػرأة ،وال فػػرؽ
ُب الصغّب بْب أف يكوف ذكراً أو أنثى .أما إف كػاف أحػدنبا غػّب مسػلم فػال ىبػّب
بينهما بل يُضم إٔب اؼبسلم منهما.
ٕٚٛ

النظـام االقتصادي
الم ـ ـ ــادة ٖٕٔ  -سياسػ ػ ػػة االقتص ػ ػ ػػاد ى ػ ػ ػػي النظ ػ ػ ػػرة إٔب م ػ ػ ػػا هب ػ ػ ػػب أف
يكػ ػػوف عليػ ػػو اجملتمػ ػػع عنػ ػػد النظػ ػػرة إٔب إشػ ػػباع اغباجػ ػػات فَػيُ ْج َػع ػ ػ ُػل مػ ػػا هبػ ػػب أف
يكوف عليو اجملتمع أساساً إلشباع اغباجات.
المــادة ٕٗٔ  -اؼبشػػكلة االقتصػػادية ىػػي توزيػػع األم ػواؿ واؼبنػػافع علػػى
صبيع أفراد الرعيػة وسبكيػنهم مػن االنتفػاع هبػا بتمكيػنهم مػن حيازهتػا ومػن السػعي
ؽبا.
ض ػ َػم َن إش ػػباع صبي ػػع اغباج ػػات األساس ػػية
الم ــادة ٕ٘ٔ  -هب ػػب أف يُ ْ
ض َم َن سبكْب كل فرد مػنهم مػن إشػباع
عبميع األفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً .وأف يُ ْ
اغباجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.
المادة  - ٕٔٙاؼباؿ هلل وحػده وىػو الػذي اسػتخلف بػِب اإلنسػاف فيػو
فصػػار ؽبػػم هبػػذا االسػػتخالؼ العػػاـ حػػق ملكيتػػو ،وىػػو الػػذي أذف للفػػرد حبيازتػػو
فصار لو هبذا اإلذف اػباص ملكيتو بالفعل.
المـ ـ ـ ــادة  - ٕٔٚاؼبلكيػ ػ ػ ػػة ثالثػ ػ ػ ػػة أن ػ ػ ػ ػواع :ملكيػ ػ ػ ػػة فرديػ ػ ػ ػػة ،وملكيػ ػ ػ ػػة
عامة ،وملكية الدولة.
الم ــادة  - ٕٔٛاؼبلػك ػػية الف ػػردية ى ػػي حك ػػم ش ػػرعي مقػػدر ب ػػالعْب أو
اؼبنفػعػة يقػتػضي سبكْب من يضاؼ إليو من انتفاعو بالشيء وأخذ العوض عنو.
المــادة  - ٕٜٔاؼبلك ػػية العامػػة ىػػي إذف الشػػارع للجماعػػة باالشػ ػَباؾ
ُب االنػتػفػاع بالعػْب.
ٕٜٚ

المــادة ٖٓٔ  -كػػل مػػاؿ مصػػرفو موقػػوؼ علػػى رأي اػبليفػػة واجتهػػاده
يعت ملكاً للدولة ،كأمواؿ الضرائب واػبراج واعبزية.
المادة ٖٔٔ  -اؼبلكية الفردية ُب األمػواؿ اؼبنقولػة وغػّب اؼبنقولػة مقيػدة
باألسباب الشرعية اػبمسة وىي:
أ  -العمل.
ب  -اإلرث.
ج  -اغباجة إٔب اؼباؿ ألجل اغبياة.
د  -إعطاء الدولة من أمواؽبا للرعية.
ىػ  -األمػواؿ الػٍب يػأخػذىػا األفػراد دوف مقابل ماؿ أو جهد.
الم ــادة ٕٖٔ  -التص ػػرؼ باؼبلكي ػػة ُم َقيَّ ػ ٌد ب ػػإذف الش ػػارع ،س ػواء أك ػػاف
ؼ والػػَبؼ والتقتػػّب ،وسبُْنَػ ُػع
تصػػرفاً باإلنفػػاؽ أـ تصػػرفاً بتنميػػة اؼبلػػك .فَػيُ ْمنَػ ُػع َّ
السػ َػر ُ
الشركات الرأظبالية واعبمعيات التعاونية وسائر اؼبعامالت اؼبخالفة للشػرع ،ويبنػع
الربا والغنب الفاحش واالحتكار والقمار وما شابو ذلك.
الم ــادة ٖٖٔ  -األرض العش ػرية ى ػػي ال ػػٍب أسػػلم أىله ػػا عليه ػػا وأرض
جزيرة العرب ،واألرض اػبراجيػة ىػي الػٍب فتحػت حربػاً أو صػلحاً مػا عػدا جزيػرة
العػػرب ،واألرض العش ػرية يبلػػك األف ػراد رقبتهػػا ومنفعتهػػا .وأمػػا األرض اػبراجيػػة
فرقبته ػػا مل ػػك للدول ػػة ومنفعته ػػا يبلكه ػػا األف ػراد ،ووب ػػق لك ػػل ف ػػرد تب ػػادؿ األرض
العشػ ػ ػرية ،ومنفع ػ ػػة األرض اػبراجي ػ ػػة ب ػ ػػالعقود الش ػ ػػرعية وت ػ ػػورث ع ػ ػػنهم كس ػ ػػائر
األمواؿ.
الم ــادة ٖٗٔ  -األرض اؼب ػوات سبل ػػك باإلحي ػػاء والتحج ػػّب ،وأم ػػا غ ػػّب
اؼبوات فال سبلك إال بسبب شرعي كاإلرث والشراء واإلقطاع.
ٕٓٛ

الم ـ ــادة ٖ٘ٔ  -يبن ػ ػػع ت ػ ػػأجّب األرض للزراع ػ ػػة مطلقػ ػ ػاً س ػ ػواء أكان ػ ػػت
خراجية أـ عشرية ،كما سبنع اؼبزارعة ،أما اؼبساقاة فجائزة مطلقاً.
المادة  - ٖٔٙهب كل من ملك أرضاً على استغالؽبا ويعطى احملتػاج
مػػن بيػػت اؼبػػاؿ مػػا يبكنػػو مػػن ىػػذا االسػػتغالؿ .وكػػل مػػن يهمػػل األرض ثػػالث
سنْب من غّب استغالؿ تؤخذ منو وتعطى لغّبه.
المادة  - ٖٔٚتتحقق اؼبلكية العامة ُب ثالثة أشياء ىي:
أ  -كل ما ىو من مرافق اعبماعة كساحات البلد.
ب  -اؼبعادف الٍب ال تنقطع كمنابع البَبوؿ.
ج  -األش ػ ػ ػ ػ ػػياء ال ػ ػ ػ ػ ػػٍب طبيعته ػ ػ ػ ػ ػػا سبن ػ ػ ػ ػ ػػع اختص ػ ػ ػ ػ ػػاص الف ػ ػ ػ ػ ػػرد حبيازهت ػ ػ ػ ػ ػػا
كاألهنار.
الم ــادة  - ٖٔٛاؼبصػ ػنع م ػػن حي ػػث ى ػػو م ػػن األم ػػالؾ الفردي ػػة إال أف
اؼبصػػنع يأخػػذ حكػػم اؼبػػادة الػػٍب يصػػنعها .فػػإف كانػػت اؼبػػادة مػػن األمػػالؾ الفرديػػة
كاف اؼبصنع ملكاً فردياً كمصػانع النسػيج .وإف كانػت اؼبػادة مػن األمػالؾ العامػة
كاف اؼبصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج اغبديد.
المـ ــادة  - ٖٜٔال هبػ ػػوز للدول ػ ػة أف ربػ ػ ّػوؿ ملكيػ ػػة فرديػ ػػة إٔب ملكيػ ػػة
عامة ،ألف اؼبلكية العامة ثابتة ُب طبيعة اؼباؿ وصفتو ال برأي الدولة.
المــادة ٓٗٔ  -لكػػل فػػرد مػػن أفػراد األمػػة حػػق االنتفػػاع دبػػا ىػػو داخػػل
ُب اؼبلكي ػػة العام ػػة ،وال هب ػػوز للدول ػػة أف ت ػػأذف ألح ػػد دوف ب ػػاقي الرعي ػػة دبلكي ػػة
األمالؾ العامة أو استغالؽبا.
الم ــادة ٔٗٔ  -هب ػػوز للدول ػػة أف ربم ػػي م ػػن األرض اؼبػ ػوات وفب ػػا ى ػػو
ٕٔٛ

داخل ُب اؼبلكية العامة ألية مصلحة تراىا من مصاّب الرعية.
المادة ٕٗٔ  -يبنع كنػز اؼباؿ ولو أخرجت زكاتو.
المــادة ٖٗٔ  -ذبػػىب الزكػػاة مػػن اؼبسػػلمْب ،وتؤخػػذ علػػى األم ػواؿ الػػٍب
عْب الشرع األخذ منهػا مػن نقػد وعػروض ذبػارة ومػواش وحبػوب .وال تؤخػذ مػن
غػّب مػا ورد الشػرع بػو .وتؤخػذ مػن كػل مالػك سػواء أكػاف مكلفػاً كالبػالغ العاقػل
أـ غػػّب مكلػػف كالصػػيب واجملنػػوف ،وتوضػػع ُب بػػاب خػػاص مػػن بيػػت اؼبػػاؿ ،وال
تصرؼ إال لواحد أو أكثر من األصناؼ الثمانية الذين ذكرىم القرآف الكرٙب.
المادة ٗٗٔ  -ذبىب اعبزية مػن الػذميْب ،وتؤخػذ علػى الرجػاؿ البػالغْب
بقدر ما وبتملوهنا ،وال تؤخذ على النساء وال على األوالد.
الم ــادة ٘ٗٔ  -هب ػػىب اػب ػراج عل ػػى األرض اػبراجي ػػة بق ػػدر احتػم ػػاؽبا،
وأمػا األرض العشرية فتجىب منها الزكاة على الناتج الفعلي.
المـ ــادة  - ٔٗٙتسػ ػػتوَب مػ ػػن اؼبسػ ػػلمْب الض ػ ػريبة الػ ػػٍب أجػ ػػاز الشػ ػػرع
اسػػتيفاءىا لسػػد نفقػػات بيػػت اؼبػػاؿ ،علػػى شػػرط أف يكػػوف اسػػتيفاؤىا فبػػا يزيػػد
علػػى اغباجػػات الػػٍب هبػػب توفّبىػػا لصػػاحب اؼبػػاؿ ب ػػاؼبعروؼ ،وأف يراع ػػى فيه ػػا
كفايتها لسد حاجات الدولة.
المـ ــادة  - ٔٗٚكػ ػػل مػ ػػا أوجػ ػػب الشػ ػػرع علػ ػػى األمػ ػػة القيػ ػػاـ بػ ػػو مػ ػػن
األعم ػػاؿ ول ػػيس ُب بي ػػت اؼب ػػاؿ م ػػاؿ للقي ػػاـ ب ػػو ف ػػإف وجوب ػػو ينتق ػػل عل ػػى األم ػػة،
وللػدولػة حيننذ اغبػق ُب أف ربصلو من األمة بفرض الضريبة عليها .ومػا ٓب هبػب
علػى األمػػة شػػرعاً القيػػاـ بػو ال هبػػوز للدولػػة أف تفػػرض أيػة ضػريبة مػػن أجلػػو ،فػػال
هبػوز أف تأخػذ رسػومػاً للمػحػاكم أو الدوائر أو لقضاء أية مصلحة.
ٕٕٛ

المادة  - ٔٗٛؼبيزانية الدولة أبواب دائمية قررهتا أحكاـ شرعية .وأمػا
فصػػوؿ اؼبيزانيػػة واؼببػػالغ الػػٍب يتضػػمنها كػػل فصػػل ،واألمػػور الػػٍب زبصػػص ؽبػػا ىػػذه
اؼببالغ ُب كل فصل ،فإف ذلك موكوؿ لرأي اػبليفة واجتهاده.
المــادة  - ٜٔٗواردات بيػػت اؼبػػاؿ الدائميػػة ىػػي الفػػيء كلػػو ،واعبزيػػة،
واػبػ ػراج ،وطب ػػس الرك ػػاز ،والزك ػػاة .وتؤخ ػػذ ى ػػذه األمػ ػواؿ دائميػ ػاً سػ ػواء أكان ػػت
ىنالك حاجة أـ ٓب تكن.
المـ ـ ـ ـ ـ ــادة ٓ٘ٔ  -إذا ٓب تكػ ػ ػ ػ ػ ػػف واردات بيػ ػ ػ ػ ػ ػػت اؼبػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الدائميػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لنفق ػ ػ ػػات الدول ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػإف ؽب ػ ػ ػػا أف ربص ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػن اؼبس ػ ػ ػػلمْب ضػ ػ ػ ػرائب ،وهب ػ ػ ػػب أف
تسّب ُب ربصيل الضرائب على الوجو التإب:
أ  -لس ػػد النفق ػػات الواجب ػػة عل ػػى بي ػػت اؼب ػػاؿ للفقػ ػراء واؼبس ػػاكْب واب ػػن
السبيل وللقياـ بفرض اعبهاد.
ب  -لسد النفقات الواجبة على بيت اؼباؿ على سػبيل البػدؿ كنفقػات
اؼبوظفْب وأرزاؽ اعبند وتعويضات اغبكاـ.
ج  -لسػ ػػد النفقػ ػػات الواجبػ ػػة علػ ػػى بيػ ػػت اؼبػ ػػاؿ علػ ػػى وجػ ػػو اؼبصػ ػػلحة
واإلرفػػاؽ دوف بػػدؿ كإنشػػاء الطرقػػات واسػػتخراج اؼبيػػاه وبنػػاء اؼبسػػاجد واؼبػػدارس
واؼبستشفيات.
د  -لس ػ ػػد النفق ػ ػػات الواجب ػ ػػة عل ػ ػػى بي ػ ػػت اؼب ػ ػػاؿ عل ػ ػػى وج ػ ػػو الض ػ ػػرورة
كحادث طرأ على الرعية من ؾباعة أو طوفاف أو زلزاؿ.
المــادة ٔ٘ٔ  -يعتػ مػػن الػواردات الػػٍب توضػػع ُب بيػػت اؼبػػاؿ األمػواؿ
الٍب تؤخذ من اعبمارؾ علػى ثغػور الػبالد ،واألمػواؿ الناذبػة مػن اؼبلكيػة العامػة أو
من ملكية الدولة ،واألمواؿ اؼبوروثة عمن ال وارث لو وأمواؿ اؼبرتدين.
ٖٕٛ

المادة ٕ٘ٔ  -نفقات بيت اؼباؿ مقسمة على ست جهات ىي:
أ  -األصػػناؼ الثمانيػػة الػػذين يسػػتحقوف أم ػواؿ الزكػػاة يصػػرؼ ؽبػػم مػػن
باب الزكاة.
ب  -الفقراء واؼبساكْب وابن السبيل واعبهاد والغػارموف إذا ٓب يوجػد ُب
باب أمواؿ الزكاة ماؿ صرؼ ؽبم من واردات بيت اؼباؿ الدائميػة ،وإذا ٓب يوجػد
ال يصرؼ للغارمْب شيء .وأما الفقراء واؼبساكْب وابن السبيل واعبهػاد فتحصػل
ضرائب لسد نفقاهتم ويقَبض ألجل ذلك ُب حالة خوؼ الفساد.
ج  -األش ػ ػػخاص ال ػ ػػذين ي ػ ػػؤدوف خ ػ ػػدمات للدول ػ ػػة ك ػ ػػاؼبوظفْب واعبن ػ ػػد
واغبكػاـ فإنػػو يصػػرؼ ؽبػػم مػػن بيػػت اؼبػػاؿ .وإذا ٓب يكػػف مػػاؿ بيػػت اؼبػػاؿ ربصػػل
ضرائب ُب اغباؿ لسد ىذه النفقات ويقَبض ألجلها ُب حالة خوؼ الفساد.
د  -اؼبص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاّب واؼبراف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق األساس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية كالطرق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات واؼبس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاجد
واؼبستش ػػفيات واؼبػ ػػدارس يص ػ ػرؼ عليه ػػا مػ ػػن بيػ ػػت اؼب ػػاؿ ،فػ ػػإذا ٓب يػ ػػف مػ ػػا ُب
بيت اؼباؿ ربصل ضرائب ُب اغباؿ لسد ىذه النفقات.
ىػ ػ ػ ػ  -اؼبصػ ػ ػػاّب واؼبرافػ ػ ػػق الكماليػ ػ ػػة يصػ ػ ػػرؼ عليهػ ػ ػػا مػ ػ ػػن بيػ ػ ػػت اؼبػ ػ ػػاؿ،
فإذا ٓب يوجد ما يكفي ؽبا ُب بيت اؼباؿ ال يصرؼ ؽبا وتؤجل.
و  -اغبوادث الطارئة كالزالزؿ والطوفػاف يصػرؼ عليهػا مػن بيػت اؼبػاؿ،
وإذا ٓب يوجد يقَبض ألجلها اؼباؿ ُب اغباؿ ٍب يسدد من الضرائب الٍب ذبمع.
المـ ــادة ٖ٘ٔ  -تػضػم ػ ػػن الػدول ػ ػػة إهب ػ ػػاد األعػم ػ ػػاؿ لك ػ ػػل م ػ ػػن وبمػ ػػل
التابعية.
المـ ــادة ٗ٘ٔ  -اؼبوظػف ػ ػػوف عنػ ػػد األف ػ ػراد والشػ ػػركات كػ ػػاؼبوظفْب عنػ ػػد
الدولػػة ُب صب ػػيع اغبقػػوؽ والواجبػػات ،وكػػل مػػن يعم ػل بػػأجر ىػػو موظػػف مهمػػا
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اختل ػػف ن ػػوع العم ػػل أو العام ػػل .وإذا اختل ػػف األج ػػّب واؼبس ػػتأجر عل ػػى األج ػػرة
ُوبَ َّك ُم أجر اؼبثل .أما إذا اختلفوا على غّبىا فَػيُ َح َّك ُم عقػد اإلجػارة علػى حسػب
أحكاـ الشرع.
المـ ـ ــادة ٘٘ٔ  -هبػ ػ ػػوز أف تكػ ػ ػػوف األجػ ػ ػػرة حسػ ػ ػػب منفعػ ػ ػػة العمػ ػ ػػل،
وأف تك ػ ػػوف حس ػ ػػب منفع ػ ػػة العام ػ ػػل ،وال تك ػ ػػوف حس ػ ػػب معلوم ػ ػػات األج ػ ػػّب،
أو ش ػ ػػهاداتو العلمي ػ ػػة ،وال توج ػ ػػد ترقي ػ ػػات للم ػ ػػوظفْب ب ػ ػػل يعط ػ ػػوف صبي ػ ػػع م ػ ػػا
يستحقونو من أجر سواء أكاف على العمل أـ على العامل.
المــادة  - ٔ٘ٙتضػػمن الدولػػة نفقػػة مػػن ال مػػاؿ عنػػده وال عمػػل لػػو،
وال يوجد من ذبب عليو نفقتو ،وتتؤب إيواء العجزة وذوي العاىات.
المادة  - ٔ٘ٚتعمل الدولة علػى تػداوؿ اؼبػاؿ بػْب الرعيػة وربػوؿ دوف
تداولو بْب فنة خاصة.
المــادة  - ٔ٘ٛتيسػػر ال ّدولػػة ألف ػراد الرعيػػة إمكانيػػة إشػػباع حاجػػاهتم
الكمالي ػػة وإهب ػػاد التػ ػوازف ُب اجملتم ػػع حس ػػب ت ػػوفر األمػ ػواؿ ل ػػديها ،عل ػػى الوج ػػو
التإب:
أ  -أف تعط ػػي اؼب ػػاؿ منق ػػوالً أو غ ػػّب منق ػػوؿ م ػػن أمواؽب ػػا ال ػػٍب سبلكه ػػا ُب
بيت اؼباؿ ،ومن الفيء وما شاهبو.
ب  -أف ِ
تقطػػع مػػن أراضػػيها العػػامرة وغػػّب العػػامرة مػػن ال يبلكػػوف أرض ػاً
كافية .أمػا مػن يبلكػوف أرضػاً وال يسػتغلوهنا فػال تعطػيهم .وتعطػي العػاجزين عػن
الزراعة ماالً لتوجد لديهم القدرة على الزراعة.
ج  -تق ػػوـ بس ػػداد دي ػػوف الع ػػاجزين ع ػػن الس ػػداد م ػػن م ػػاؿ الزك ػػاة وم ػػن
الفيء وما شابو.
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المادة  - ٜٔ٘تشػػرؼ الدولػة علػى الشػػؤوف الزراعيػة وؿبصػوالهتا َوفْ َػق
ما تتطلبػو السياسػة الزراعيػة الػٍب ربقػق اسػتغالؿ األرض علػى أعلػى مسػتوى مػن
اإلنتاج.
المــادة ٓ - ٔٙتشػػرؼ الدولػػة علػػى الشػػؤوف الصػناعية برمتهػػا ،وتتػػؤب
مباشرة الصناعات الٍب تتعلق دبا ىو داخل ُب اؼبلكية العامة.
الم ـ ــادة ٔ - ٔٙالتج ػ ػػارة اػبارجي ػ ػػة تعت ػ ػ حس ػ ػػب تابعي ػ ػػة الت ػ ػػاجر ال
حسب منشأ البضاعة ،فالتجار اغبربيػوف يبنعػوف مػن التجػارة ُب بالدنػا إال بػإذف
خػػاص للتػػاجر أو للمػػاؿ .والتجػػار اؼبعاىػػدوف يعػػاملوف حسػػب اؼبعاىػػدات الػػٍب
بيننػا وبيػنهم ،والتجػار الػذين مػن الرعيػة يبنعػػوف مػن إخػراج مػا ربتاجػو الػبالد مػػن
اؼبواد ومن إخػراج اؼبػواد الػٍب مػن شػأهنا أف يتق ّػوى هبػا العػدو عسػكرياً أو صػناعياً
أو اقتصػ ػػادياً ،وال ُيبنعػ ػػوف مػ ػػن إدخػ ػػاؿ أي مػ ػػاؿ يبلكونػ ػػو .ويُسػ ػػتثُب مػ ػػن ىػ ػػذه
األحك ػػاـ البل ػػد ال ػػذي بينن ػػا وب ػػْب أىل ػػو ح ػػرب فعلي ػػة «كإسػ ػرائيل» فإن ػػو يأخ ػػذ
أحكاـ دار اغبرب الفعلية ُب صبيع العالقات معو ذبارية كانت أـ غّب ذبارية.
المــادة ٕ - ٔٙعبميػػع أفػراد الرعيػػة اغبػػق ُب إنشػػاء اؼبختػ ات العػلػمػػية
اؼبتعلقة بكافة شؤوف اغبياة ،وعلى الدولة أف تقوـ ىي بإنشاء ىذه اؼبخت ات.
الم ـ ـ ــادة ٖ - ٔٙيبن ػ ػ ػػع األف ػ ػ ػراد م ػ ػ ػػن ملكي ػ ػ ػػة اؼبخت ػ ػ ػ ات ال ػ ػ ػػٍب تن ػ ػ ػػتج
مواد تؤدي ملكيتهم ؽبا إٔب ضرر على األمة أو على الدولة.
المــادة ٗ - ٔٙتػػوفر الدولػػة صبيػػع اػبػػدمات الصػػحية ؾبان ػاً للجميػػع،
ولكنها ال سبنع استنجار األطباء وال بيع األدوية.
المــادة ٘ - ٔٙيبنػػع اسػػتغالؿ األمػػواؿ األجنبيػػة واسػػتثمارىا ُب الػػبالد
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كما يبنع منح االمتيازات ألي أجنيب.
المادة  - ٔٙٙتصػدر الدولة نقػداً خػاصػاً هبا يكوف مستقالً وال هبػوز
أف يرتبط بأي نقد أجنيب.
المــادة  - ٔٙٚنقػػود الدولػػة ىػػي الػػذىب والفضػػة مضػػروبة كانػػت أو
غػػّب مضػػروبة .وال هبػػوز أف يكػػوف ؽبػػا نقػػد غّبنبػػا .وهبػػوز أف تصػػدر الدولػػة بػػدؿ
الػذىب والفضػػة شػيناً آخػػر علػى شػػرط أف يكػػوف لػو ُب خزانػػة الدولػة مػػا يسػػاويو
مػػن الػػذىب والفضػػة .فيجػػوز أف تصػػدر الدولػػة كباس ػاً أو برون ػزاً أو ورق ػاً أو غػػّب
ذل ػػك وتضػ ػربو باظبه ػػا نق ػػداً ؽب ػػا إذا ك ػػاف ل ػػو مقاب ػػل يس ػػاويو سبامػ ػاً م ػػن ال ػػذىب
والفضة.
المـ ــادة  - ٔٙٛالصػ ػػرؼ بػ ػػْب عملػ ػػة الدولػ ػػة وب ػ ػػْب عمػ ػػالت الػ ػػدوؿ
األخػ ػػرى جػائػ ػػز كالصػ ػػرؼ ب ػػْب عملته ػػا ى ػػي سػ ػواء بسػ ػواء وج ػػائز أف يتفػاضػ ػػل
الصػرؼ بينهما إذا كانا مػن جنسػْب ـبتلفػْب علػى شػرط أف يكػوف يػداً بيػد ،وال
يص ػػح أف يك ػػوف نس ػػينة .ويس ػػمح بتغيػ ػػّب س ػػعر الص ػػرؼ دوف أي قي ػػد مػ ػػا داـ
اعبنساف ـبتلفػْب ،ولكػل فػرد مػن أفػراد الرعيػة أف يشػَبي العملػة الػٍب يريػدىا مػن
الداخل واػبارج وأف يشَبي هبا دوف أي حاجة إٔب إذف عملة أو غّبه.
المادة  -ٜٔٙيبنع فتح اؼبصارؼ منعاً باتاً ،وال يكوف إال مصرؼ
الدولة ،وال يتعامل بالربا ويكوف دائرة من دوائر بيت اؼباؿ .ويقوـ بإقراض
األمواؿ حسب أحكاـ الشرع ،وبتسهيل اؼبعامالت اؼبالية والنقدية.
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سـياسـة التعليم
المـ ــادة ٓ - ٔٚهبػ ػػب أف يكػ ػػوف األسػ ػػاس الػ ػػذي يقػ ػػوـ عليػ ػػو مػ ػػنهج
التعلػػيم ىػػو العقيػػدة اإلسػػالمية ،فتوضػػع م ػواد الدراسػػة وطػػرؽ التػػدريس صبيعهػػا
على الوجو الذي ال وبدث أي خروج ُب التعليم عن ىذا األساس.
المادة ٔ - ٔٚسياسة التعليم ىي تكوين العقلية اإلسػالمية والنفسػية
اإلسػػالمية ،فتوض ػػع صبي ػػع م ػواد الدراس ػػة ال ػػٍب ي ػراد تدريسػػها عل ػػى أس ػػاس ى ػػذه
السياسة.
الم ــادة ٕ - ٔٚالغاي ػػة م ػػن التعل ػػيم ى ػػي إهب ػػاد الشخص ػػية اإلس ػػالمية
وتزويػػد النػػاس بػػالعلوـ واؼبعػػارؼ اؼبتعلقػػة بشػػؤوف اغبيػػاة .فتجعػػل ط ػػرؽ التعػل ػػيم
على الوجو الذي وبقق ىذه الغاية وسبنع كل طريقة تؤدي لغّب ىذه الغاية.
المـ ــادة ٖ - ٔٚهب ػػب أف ذبع ػػل حص ػػص العل ػػوـ اإلس ػػالمية والعربي ػػة
أسبوعياً ،دبقدار حصص باقي العلوـ من حيث العدد ومن حيث الوقت.
المادة ٗ - ٔٚهبب أف يفرؽ ُب التعليم بْب العلوـ التجريبيػة ومػا ىػو
ملحػػق هبػػا كالرياضػػيات ،وبػػْب اؼبعػػارؼ الثقافيػػة .فتػػدرس العلػػوـ التجريبيػػة ومػػا
يلح ػػق هب ػػا حس ػػب اغباج ػػة ،وال تقيّ ػػد ُب أي ػػة مرحل ػػة م ػػن مراح ػػل التعػلػ ػػيم .أم ػػا
اؼبعػارؼ الثقافيػػة فإهنػا تؤخػػذ ُب اؼبراحػل األؤب قبػػل العاليػة َوفْػ َػق سياسػة معينػػة ال
تتن ػػاقض م ػػع أفك ػػار اإلس ػػالـ وأحكام ػػو .وأم ػػا ُب اؼبرحل ػػة العػالػ ػػية فتػؤخػ ػػذ ى ػػذه
اؼبعػػارؼ كمػػا يؤخػػذ العلػػم علػػى شػػرط أف ال تػػؤدي إٔب أي خػػروج عػػن سياسػػة
التعليم وغايتو.
المادة ٘ - ٔٚهبب تعليم الثقافة اإلسالمية ُب صبيع مراحل التعلػيم،
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وأف ىبصػػص ُب اؼبرحلػػة العاليػػة فػػروع ؼبختلػػف اؼبعػػارؼ اإلسػػالمية كمػػا ىبصػػص
فيها للطب واؽبندسة والطبيعيات وما شاكلها.
المـ ــادة  - ٔٚٙالفنػ ػػوف والصػ ػػناعات قػ ػػد تلحػ ػػق بػ ػػالعلم مػ ػػن ناحيػ ػػة
ك ػػالفنوف التجاري ػػة واؼبالح ػػة والزراع ػػة وتؤخ ػػذ دوف قي ػػد أو ش ػػرط ،وق ػػد تلح ػػق
بالثقاف ػػة عن ػػدما تت ػػأثر بوجه ػػة نظ ػػر خاص ػػة كالتص ػػوير والنح ػػت ف ػػال تؤخ ػػذ إذا
ناقضت وجهة نظر اإلسالـ.
المــادة  - ٔٚٚيكػػوف منهػػاج التعلػػيم واحػػداً ،وال يسػػمح دبنهػػاج غػػّب
منهػػاج الدولػػة ،وال سبنػػع اؼبػػدارس األىليػػة مػػا دامػػت مقيػػدة دبنهػػاج الدولػػة ،قائمػػة
على أساس خطة التعلػيم ،متحققػاً فيهػا سياسػة التعلػيم وغايتػو ،علػى أالّ يكػوف
التعلػػيم فيهػػا ـبتلطػاً بػػْب الػػذكور واإلنػػاث ال ُب التالميػػذ وال ُب اؼبعلمػػْب ،وعلػػى
أال زبتص بطائفة أو دين أو مذىب أو عنصر أو لوف.
المــادة  - ٔٚٛتعلػػيم مػػا يلػػزـ لدنسػػاف ُب معػػَبؾ اغبيػػاة فػػرض علػػى
الدولػػة أف تػػوفره لكػػل فػػرد ذك ػراًكػػاف أو أنثػػى ُب اؼبػػرحلتْب االبتدائيػػة والثانويػػة،
فعليهػػا أف تػػوفر ذلػػك للجميػػع ؾبانػاً ،وتفسػػح ؾبػػاؿ التعلػػيم العػػإب ؾبانػاً للجميػػع
بأقصى ما يتيسر من إمكانيات.
المادة  - ٜٔٚهتيئ الدولة اؼبكتبات واؼبخت ات وسائر وسائل اؼبعرفة
ُب غػّب اؼبػػدارس واعبامعػػات لتمكػػْب الػذين يرغبػػوف ُب مواصػػلة األحبػػاث ُب شػػٌب
اؼبع ػػارؼ م ػػن فق ػػو وأص ػػوؿ فق ػػو وح ػػديث وتفس ػػّب ،وم ػػن فك ػػر وط ػػب وىندس ػػة
وكيميػػاء ،ومػػن اخَباعػػات واكتشػػافات وغػػّب ذلػػك ،حػػٌب يوجػػد ُب األمػػة حشػػد
من اجملتهدين واؼببدعْب واؼبخَبعْب.
المادة ٓ - ٔٛيبنع استغالؿ التأليف للتعليم ُب صبيع مراحلو وال يبلػك أحػد
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مؤلفاً كاف أو غّب مؤلف حقػوؽ الطبػع والنشػر إذا طبػع الكتػاب ونشػره .أمػا إذا
كػػاف أفكػػاراً لديػػو ٓب تطبػػع وٓب تنشػػر فيج ػػوز لػػو أف يأخ ػػذ أج ػػرة إعط ػػائها للنػػاس
كما يأخذ أجرة التعليم.
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السياسـة الخارجية
الم ــادة ٔ - ٔٛالسياس ػػة ى ػػي رعاي ػػة ش ػػؤوف األم ػػة داخلي ػاً وخارجي ػاً،
وتكػػوف مػػن قبػػل الدولػػة واألمػػة .فالدولػػة ىػػي الػػٍب تباشػػر ىػػذه الرعايػػة عملي ػاً،
واألمة ىي الٍب رباسب هبا الدولة.
المــادة ٕ - ٔٛال هبػػوز ألي فػػرد ،أو حػػزب ،أو كتلػػة ،أو صباعػػة ،أف
تكوف ؽبم عالقة بأية دولة من الػدوؿ األجنبيػة مطلقػاً .والعالقػة بالػدوؿ ؿبصػورة
بالدولػػة وحػػدىا ،ألف ؽبػػا وحػػدىا حػػق رعايػػة شػػؤوف األمػػة عملي ػاً .وعلػػى األمػػة
والتكتالت أف رباسب الدولة على ىذه العالقة اػبارجية.
الم ـ ــادة ٖ - ٔٛالغاي ػ ػػة ال تػ ػ ػ ر الواس ػ ػػطة ،ألف الطريق ػ ػػة م ػ ػػن ج ػ ػػنس
الفكػػرة ،فػػال يتوصػػل بػػاغبراـ إٔب الواجػػب وال إٔب اؼببػػاح .والوسػػيلة السياسػػية ال
هبوز أف تناقض طريقة السياسة.
الم ــادة ٗ - ٔٛاؼبن ػػاورات السياس ػػية ض ػػرورية ُب السياس ػػة اػبارجي ػػة،
والقوة فيها تكمن ُب إعالف األعماؿ وإخفاء األىداؼ.
الم ـ ـ ــادة ٘ - ٔٛاعبػ ػ ػ ػرأة ُب كش ػ ػ ػػف جػ ػ ػ ػرائم ال ػ ػ ػػدوؿ ،وبي ػ ػ ػػاف خطػ ػ ػ ػر
السياسات الزائفة ،وفضح اؼبػؤامرات اػببيثػة ،وربطػيم الشخصػيات اؼبضػللة ،ىػو
من أىم األساليب السياسية.
المـ ــادة  - ٔٛٙيعت ػ ػ إظهػ ػػار عظمػ ػػة األفكػ ػػار اإلسػ ػػالمية ُب رعػاي ػ ػػة
شػؤوف األفػراد واألمػم والػدوؿ مػن أعػظػم الطرؽ السياسية.
المــادة  - ٔٛٚالقضػػية السياسػػية لألمػػة ىػػي اإلسػػالـ ُب قػػوة شخصػػية
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دولتو ،وإحساف تطبيق أحكامو ،والدأب على ضبل دعوتو إٔب العآب.
المــادة  - ٔٛٛضبػػل الػػدعوة اإلسػػالمية ىػػو احملػػور الػػذي تػػدور حولػػو
السياسة اػبارجية ،وعلى أساسها تبُب عالقة الدولة جبميع الدوؿ.
المادة  - ٜٔٛعالقة الدولة بغّبىػا مػن الػدوؿ القائمػة ُب العػآب تقػوـ
على اعتبارات أربعة:
أحػدىا :الػدوؿ القػائػمػػة ُب العػالػػم اإلسػالمي تعتػ كأهنػا قائمػة ُب بػػالد
واح ػػدة .فػػال تدخ ػػل ضػم ػػن العالقػػات اػبارجيػػة ،وال تعت ػ العالقػػات معهػػا مػػن
السياسة اػبارجية ،وهبب أف يعمل لتوحيدىا كلها ُب دولة واحدة.
ثانيه ػػا :الػ ػػدوؿ الػ ػػٍب بيننػ ػػا وبينه ػػا معاىػ ػػدات اقتصػ ػػادية ،أو معاىػ ػػدات
ذباريػػة ،أو معاىػػدات حسػػن جػوار ،أو معاىػػدات ثقافيػػة ،تعامػػل َوفْػ َػق مػػا تػػنص
عليػو اؼبعاىػدات .ولرعاياىػا اغبػق ُب دخػػوؿ الػبالد باؽبويػة دوف حاجػة إٔب جػواز
س ػػفر إذا كان ػػت اؼبعاى ػػدة ت ػػنص عل ػػى ذل ػػك ،عل ػػى ش ػػرط اؼبعامل ػػة باؼبث ػػل فع ػالً.
وتكػػوف العالقػػات االقتصػػادية والتجاريػػة معهػػا ؿبػػدودة بأشػػياء معينػػة ،وصػػفات
معينة على أف تكوف ضرورية ،وفبا ال يؤدي إٔب تقويتها.
ثالثها :الدوؿ الٍب ليس بيننا وبينها معاىدات والدوؿ االستعمارية فع ػالً
كإنكلَبا وأمّبكا وفرنسا والدوؿ الٍب تطمػع ُب بالدنػا كروسػيا ،تعتػ دوالً ؿباربػة
حكمػ ػاً ،فتتخ ػػذ صبي ػػع االحتياط ػػات بالنس ػػبة ؽب ػػا وال يص ػػح أف تنش ػػأ معه ػػا أي ػػة
عالقػػات ديبلوماسػػية .ولرعايػػا ىػػذه الػػدوؿ أف يػػدخلوا بالدنػػا ولكػػن جب ػواز سػػفر
وبتأشّبة خاصة لكل فرد ولكل سفرة ،إال إذا أصبحت ؿباربة فعالً.
رابعه ػػا :ال ػػدوؿ احمل ػػاربة فع ػالً «كإس ػرائيل» م ػػثالً هب ػػب أف نتخ ػػذ معه ػػا
حالة اغبرب أسػاسػاً لكافة التصػرفات وتعامل كأننا وإياىػا ُب حػرب فعليػة سػواء
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أكانت بيننا وبينها ىدنة أـ ال .ويبنع صبيع رعاياىا من دخوؿ البالد.
الم ــادة ٓ - ٜٔسبن ػػع منعػ ػاً باتػ ػاً اؼبعاى ػػدات العس ػػكرية ،وم ػػا ى ػػو م ػػن
جنس ػ ػػها ،أو ملح ػ ػػق هب ػ ػػا كاؼبعاى ػ ػػدات السياس ػ ػػية ،واتفاقيػ ػ ػات ت ػ ػػأجّب القواع ػ ػػد
واؼبطػ ػػارات .وهبػ ػػوز عقػ ػػد معاىػ ػػدات حسػ ػػن ج ػ ػوار ،واؼبعاىػ ػػدات االقتص ػ ػػادية،
والتجارية ،واؼبالية ،والثقافية ،ومعاىدات اؽبدنة.
الم ــادة ٔ - ٜٔاؼبنظم ػػات ال ػػٍب تق ػػوـ عل ػػى غ ػػّب أس ػػاس اإلس ػػالـ ،أو
تطبػػق أحكام ػاً غػػّب أحكػػاـ اإلسػػالـ ،ال هبػػوز للدولػػة أف تشػػَبؾ فيهػػا ،وذلػػك
كاؼبنظمػػات الدوليػػة مثػػل ىينػػة األمػػم ،وؿبكمػػة العػػدؿ الدوليػػة ،وصػػندوؽ النقػػد
الدوٕب ،والبنك الدوٕب ،وكاؼبنظمات اإلقليمية مثل اعبامعة العربية.
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