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 لرحيم بسم هللا الرمحن ا
 تنبيهان:

إىل  -هذه النسخة وكتاب الطريق الثالث مرفقني -األول: أرسلت
م( مع 17/7/2005هـ املوافق 10/6/1426حمكمة التمييز يوم األحد 

نقض حيثيات احلكم بسجنه سبعة أعوام املسمى )زالت اهليئة 
 القضائية يف العقيدة والسياسة الشرعية(

ة بني قوسني معقوفني، حفاظا على الثاني: وضعت زيادات تهذيب و عنون
 تارخيية األصل

 
 فاحتة:

 [؟ أيضا سيادة األمة مبدأ علماني أم مبدأ إسالمي قطعيأ=] 
اإلمام ابـن ييييـة نمحنـا هللا ه )ه ))س نســن م ون اإلـون اإلمـام حارعـا لنشـر   بـ   ــ  [ قالـ]ــ[[اجلـوا ]

 (.6/457األمة )ابن يييية:منهاج السنة ون يإلون األمة حارعة لنشر   هحفظ الشر  اإلون مبجيو  
]هعندما قال["األمة هي احلارعة لنشر  هليس اإلمام   ن حفظ الشر  س اإلون لواحد   س  س  ذا كـان 

 (.6/457نبيا " )ابن يييية:الفتاهى:
ب=يعنى )البرهان( بإثبات عشر مسائل في الفقه 

 السياسي:



 ا السـيا و هالاوامـة عنـى الدهلـة عامـة هاحلإلومـة خا ـة  األهىل:  ون األمة هي هليـة ومر]هـا[  هون  ـ
 هون األمة هي احلارعة لنشراعة س احلإلام.

 .الثانية: ون احلاكم ليس مرجع رص  النزا   هون األمة هي )مرجعية( الدهلة 

  .)الثالثة: ون احلاكم هكي  ) ا(  هليس هكيال )عنيها 

سنطة )خا ة هبـم مبوجـ  صصصـهم( يف اإلسـالم  هون هون[ ليس لنفاهاء منفر ان وه مع السنطان  وي 
الاول بسنطتهم  هاعتبانهم مرجعيـة لممـة يف الفتـاهى السياسـية  لـيس عنيـ[ وي  ليـ  يف اإلسـالم  بـ   بـ  
ونــ[ مــن جوالــ  الإلــوان. الععــام. هون األمــة و نى مبصــاحلها  مــن الســنطان هالفاهــاء  ه  ــا يإلــون  ــم]وي 

 مستانني عن أت ريات احلإلومة  هكانوا )ُعَرراء( اصنحون ما ورسد الناس. الفاهاء[ سنطة  ذا كانوا

   ) الرابعـة: ون الاايـي لــيس بوكيـ  عـن الســنطان    ـا هــو يف الانـاء مسـتا  عــن السـنطان )و ــي
 هو ا الاايي  مبثابة هكي  لممة كالسنطان  هكالمها مبثابة هكي  عن األمة يف ينفيذ قانون الشراعة.

  :ــ[ مــن ســنطان. هونــ[ مفــ   ىل اخلامســة ون قصــر مصــطنيل  هم األمــر عنــى احلإلــام  مــا ونــزل هللا ب
اسستبدا  هالطغيان  احملرمـ]ـني[ بصرايل الارآن هونـ[  سـد اهفهـوم الإلسـرهي لنحإلـمي الـذي اعـل عنـ[ بنغـة 

 السياسة اليوم )الدكتايوناة(.

  الثاقــ   هاسختصــا   س خصــو  السا ســة: ون وهــ  احلــ  هالعاــد هــم عيــوم وهــ  العنــم  هالــروي
الفاهـاء. هومــم  ســدهن ) اــا ( األمــة  وي ون )اإلاــا  الشــع ( شــيء آخــر  ــري )اإلاــا  الفاهــي( الــذي 

 انتبس عنى بع  الفاهاء.

  السابعة: ون ماتنى البيعة عنى الإلتـا  هالسـنة  ون انتـزم احلـاكم بشـر يها: الشـونى هالعـدل  هون
   هالعاد  رهم وه  الشونى.ماتنى ذلك ون اطيع وه  احل

  الثامنة: ون الاال   يف الدهلة اإلسالمية احلداثة  لتطبيـ  هـذه اهفـاهيم هـو يوأاـع وعبـاء الدهلـة عنـى
 ال ــة وعيـــدو  بــدس  مـــن عيـــو  هاحــد. وه ـــا: الســـنطة النيابيــة.  نيهـــا: الســـنطة الانــا ية.  لثهـــا: الســـنطة 

  التنفيذاة.

 هــدلول )هم األمــر( هــو العــدهل عــن قصــره عنــى )احلــاكم(  هيوســيع[ : ون التطبيــ  األقــر التاســعة  
ــة وعيــدو  هون هــذا التاســيم هــو األســنو  النــاجيل  يف  ــة عنــى  ال  ليســتوع  مفهــوم يوأاــع ســنطات الدهل

 الفإلر السياسي احلداث  لتجسيد سنطة األمة اليت نزل هبا الارآن.
  تفسري   ا هو أتهاـ  راسـد  هالتيهاـ باألمر( ليس العاشرو: ون اعتبان احلاكم وه الفاهاء هم )وهم-
ــ[ -عيومــا ــ[  شــإلال ابطــ  ب س اصــيل عنيــ[ التعواــ   سســييا همــة وكثــر مــن عشــران  شــإلاس  عنيــ[  همــا عني



اسستدسل. هون العاهر من الارآن ومم وه  الروي هالتدبري. هون الاال  األنس  هفهـوم )وهم األمـر( اليـوم 
 هو] وناتن[:يف الدهلة احلداثة 

 التجيعات اهدنية األهنية وهس  .-و
 جمنس النوا  اهنتخ   نيا . - 

 
 ]إىل أصحاب الفضيلة القضاة: أعضاء حمكمة التمييز:[

حرموا الدستوو   ححممتوا علتى دعامته متابين القضاة الذين  -]أ
 إما غافلون أح موغافلون:[ست حمسع سنين 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ة: وعناء حمإلية التيييز هراإلم هللا.و حا  الفنين

 السالم عنيإلم هنمحة هللا.
 وشري  ىل ا يئة الانا ية يف احملإلية العامة الإللى ابلر)ض اهشإلنة من و حا  الفنينة:

 الاايي حميد بن خنني ن يسا .-1
 الاايي سعو  العثيان عنوا . -2
 الاايي عبد النطيف بن عبد النطيف عنوا . -3

م( اهــدهن بــدر  2005/مـااو/15هــ )اهوارــ  7/4/1426ا الصــا ن يف الصـك اهــ ن  يف ه ىل قرانهـ
هـــ ابحلإلــم عنــى 15/4/1426يف  94/14هـــ. هنقــم التســجي  28/10/1425هاتناــ    3النــبض ض/

 اهعتانني من  عاو  عوو العدالة هالشونى/الدستون اإلسالمي مبا اني: 
 ات.الشاعر عني بن  رم هللا الدميين يسع سنو  -1

 الدكتون م هك بن هااس الفاحل س  سنوات. -2

 هكاي ]هذا[ اسع اض وبو بالل عبدهللا بن حامد احلامد سبع سنوات. 

 و حا  الفنينة وعناء حمإلية التيييز! 
  ن اهالحعة البانأو عنى حيثيات ا يئة  وما بني احتيالني:
لسياســة الشــرعية(  ذات عنا ــر م ابطــة  اسحتيــال األهل: ومــا د ياــدن ومــا ومــام )منعومــة يف راــ[ ا

 اطن  عنيها )الدستون هاجملتيع اهدين اإلسالمي(  هقد  ا  عنها ون الدستون   ا هو شيئان:
 ]وه يا[ مبا ئ هي األسس الثابتة يف وحإلام اإلمامة الإللى.



يف ينفيـــذ  هخال ــتها: ون احلإلـــم   ــا هـــو عاــد يـــراض بـــني احلــاكم هاألمـــة  راحلــاكم هكيـــ  عــن األمـــة 
 مصاحلها اليت يراها  هحراسة اهنة هالدهلة  من العدهان هاسخ اق اخلانجي  عسإلر) هيربو) هاقتصا ).

 األهل: ون انتزم ابلعدل.
الثاين: الشـونى وي ون اشـاهن األمـة  ريصـدن عـن نوي وهـ  الـروي  هالعاـ  اهفويـني مـن األمـة ابحلـ  

 هالعاد.
هاسجتيـــا  ه]الرابـــع حراـــة[التجيع الســـامية يف التعبـــري عـــن احلاجـــات  الثالـــث: حراـــة الـــروي هالتعبـــري

هاهصاحل اهشرهعة  ه]اخلامس[التوا ي ابحل   هاألمر ابهعرهف هالنهي عن اهنإلر  يف ايع األمون  نهحية 
همدنية كارة  هخا ة السياسية  ه]السا س[اسلتزام ابحل  السنيي مـن احلإلومـة هاجملتيـع معـا  ألي خـالف 

 جتياعي وه سياسي. ا
مث] نيهيــا[ هـــو يـــيايت  جرا يـــة  لتطبيـــ  هـــذه اهبــا ئ الســـتة  الـــيت اعـــل عنهـــا اختصـــانا  ابحلإلـــم  

ــ[  ــ  عنــى كــ  حإلومــة  )الشــونى العــا ل( الــذي هــو ماتنــى البيعــة الشــرعية عنــى الإلتــا  هالســنة  هون
 البيعة: )العدل هالشونى(. يو ف أبما  سالمية كيا قرن راهاء السياسة الشرعية اسلتزام بشر ي

هد يادن وانا  ون الدهلة اإلسالمية يف العصر احلداث  صتنف عن الدهل الادمية يف هظا فها اهتعد و  
ه بيعتهــا اهعادو هايســا  هيينتهــا عنــى النــاس  بعشــر ناــاو كــلى  قيــث س  ــوأ شــرعا  قياســها عنــى  هلــة 

 الطرا  الثالث]الرر [. ومواة هعباسية )انعرهها مشإلونان( يف كتا  
قيـــث  ـــان يطبيـــ  الشـــونى ه العـــدل يف احلإلـــم  اتطنـــ   جـــراءات  ومههـــا يوأاـــع ســـنطات الدهلـــة  
ه جراءات يإلف  استاالل الاناء من التدخالت  ه جراءات يإلفـ  ون اإلـون وهـ  احلـ  هالعاـد هالشـونى  

 من ذهي الروي هاحلنإلة اهفويني من قب  األمة. 
مــا و نكــ  ذلــك  هلإلنهــا نا ــ  عــن يــر  مشــره  اإل ــال  اإلســالمي بشــإل  اسحتيــال الثــاين: و

 رايل  كـي س اسـج  عنـى الانـاء يف اهسـتاب ي ونـ[ جـرم )الدسـتون(  كيـا سـج  عنـى كبـان العنيـاءي ومـم 
جرموا )حاوق اإلنسان(. ري دنت  إلا   ول[ وكثر من ا ين عشر م ا   ابتسرت ري[ ما شاءت مـن عنـاهان 

 بيايت هخطاابت هكت  همذكرات  مث ختيت[ قيثيات.هماا ع  من 
ــة  رناــول:  ن احلإلــم عنــى الشــيء رــر  عــن   ســواء وكــان هــذا وم ذاك  رننفــ ض يف ا يئــة حســن الني

ــا هللا ه )كــم ه )هــا  حإليــ  عنــى مصــطنحات همفــاهيم يف راــ[ السياســة الشــرعية يف  يصــونه. ا يئــة هران
يف أست كــلى ه ـغرى  يف العايـدو وانــا  هكانـ  احلصـينة  ــر . العصـر احلـداث  حإليــا  خا ئـا  روقعـ  

 اهنا او بـ)الدستون اإلسالمي( عندما و ان  جزائاي[ كيا اني:



رو ــف  اإلجــراءات الدســتوناة أبمــا مــن اهصـــاحل اهرســنة  الــيت د اــر  يف الشــراعة مــا اوجبهـــا.   -1
ة. ه ــانت منعومــة احلاــوق هاحلــر)ت الــيت رصــانت يــيايت عدالــة الانــاء هنزاهتهــا مــن اهصــاحل اهرســن

وقرهتا الشراعة من اهصاحل اهرسنة. ه انت العدالـة هاهسـاهاو مـن اهصـاحل اهرسـنة. ه ـانت  قامـة جمنـس 
ــ[ احلإلومــة يف قراناهتــا وانــا  مــن اهصــاحل  نــوا  منتخــ  ألهــ  احلــ  هالعاــد  ســد  اــة األمــة  هيصــدن عن

 اهرسنة.

 لروي هالتعبري السامية من اهصاحل اهرسنة.ه انت التعد اة هحراة ا  -2

ه ان التجيع هاسجتيا  لنتعاهن عنى الل هالتاوى هالتوا ي ابحل  مـن اهصـاحل اهرسـنة. ه ـان   -3
اسحتسا  عنى السنطان من   الة النسـان. ه ـان األمـر ابهعـرهف هالنهـي عـن اهنإلـر وانـا  مـن اهصـاحل 

 اهرسنة. 
ن الاناو مـن قـدن األ  -4 ََ مـة  الـيت هـي احلفيعـة عنـى اهصـاحل الشـرعية  األمـة الـيت ه ـفها هللا ههَو

ابخلرياــة يف قولــ[ يعــاىل:)كنتم خــري ومــة وخرجــ  لننــاس  أتمــرهن ابهعــرهف ه ينهــون عــن اهنإلــر(. الــيت ااــول 
الرسول  نى هللا عني[ هسنم: )ك  امرئ مـنإلم عنـى  غـرو مـن  غـر اإلسـالم  رـاي هللا ون اـ يى اإلنسـان مـن 
قبن[(. هاعتل الاناو عيوم الناس )نعاعا  ه مهاء( س نعر  ـم يف ومـون السياسـة هاألحإلـام  ه ـان   العهـم 
عنى مـا اتصـ  مبصـاحلهم  مـن شـئون اهـال العـام هاإل انو  هالسياسـة س افنـي  س  ىل ))  نو العامـة ههتيـي  

 الدمهاء((.

لــ  اإل ــالحية هس )) ذاعتهــا(( ألن  عــالن اهطا -يف  ــك ا يئــة–مــن وجــ  ذلــك  رــال  ــوأ   -5
 )) ذاعتها(( من ما ))اتناىف مع مبدو اهنا حة لوم األمر((.

ه انت اهشانكة الشعبية  همصانحة احلإلومة ابألرإلان هاسجتها ات اإل الحية ))يسب  م ء  -6
 لنفوس((.قنو  الرعية عنى الراعي  هعنى العنياء هيذه  هيبة السنطان  ه يان  من شين العنياء يف ا

يـــني ابلشـــين العـــام مـــن راهـــاء همفإلـــران هوســـايذو جامعـــات النـــاس بتيايـــد هتهجرمـــ  مطالبـــة اه -7
األرإلان اإل الحية  ألن[ عندها اتناىف مع مبدو اح ام السـنطان هالعنيـاء " ذ س اـزال النـاس اـري مـا ععيـوا 

 السنطان هالعنياء  رإن ععيوا هذان و نيل هللا  نياهم ه آخرهتم"!.
ار مصاحل الناس همفاسدهمي ليس أله  احل  هالعاد الذان يث  هبم األمة  ب  ))لـوم األمـر هيار  -8

ليارن منهـا مـا اعهـر مصـنحت[ لنـبال ((. رصـانت هساـة احلـاكم عنـى األمـة كو ـااة األ  عنـى األبنـاء  همـن 
هـو  ذن الاايـي وج  ذلك  ـان هم األمـري و نى مبصـاحل األمـة مـن خلا هـا هعنيا هـا هوهـ  الـروي ريهـا  ه 

 األ ي   هما الاايي يف احملإلية  س هكي .



هوهييل موقف يد الدستون هو اعتبان ا يئة ون الدعوو  ىل مطال  اإل ال  يف سـنك الانـاء  -9
هاإل انو العنيـا ))مــن اهبالغـة((  هخطــيت  عـاو اإل ــال   ألمـم اعتلههــا )) ـوق  ــاو عناـوا  ــال  الــبال  

مـع ون مثـ  هـذه اهطالـ  اإل ـالحية  هقيـام جمنـس لننـوا  ))د يعـد  -يـا قالـ ك–هالعبا  عنى ينفيذها(( 
 مسنية يف النعم السياسية اهعا رو كيا اشهد هاقعها((!.

هاعتلت التي ي  الفاهي لندستون اإلسالمي ))جروو عنى بعـ  اهصـطنحات هاهبـا ئ اهتعناـة  -10
 ابلسياسة الشرعية((.

ىل وقوال مهجونو وه مرجوحة  وه حتيين[ وقوال بع  العنيـاء مـا هند ت رنع  عنى احلامد ))جنوح[  
د حتتين[  ليعيـ  عنـى  يـفاء الشـرعية عنـى بعـ  النعـر)ت السياسـية احلداثـة  الـيت انـا هن هبـا  هاعتاـدهن 

 وما النيانة هنع اسستبدا  هحفظ احلر)ت((.
م  ون هيئــة كبــان العنيــاء  عنــدما هنايــ  عنــى الــدكتون الفــاحل هاحلامــد معــا وميــا بينــا لنــروي العــا -11

ــة حاــوق اإلنســان الشــرعية ســنة  حإليــ[ يف الشــراعة اــدهن بــني  هـــ.   ــا جرمــ  مــا1413جرمــ  قيــام جلن
 اإلابحة هالند  هالوجو .

 كيف يزعم القضاة أن القول بقوامة األمة على الحاكم -]ب 
  أي مرجوح أح مهجو ؟[  

إليـةي و انــوا مفهـوم الدسـتون يف وجزا ــ[  ه ن د اصـرحوا اب ــ[  هس هوه  ون وذكـر هيئـة التيييــز أبن قنـاو احمل
ررق بني األمران. هعندما اررنون الدستون ألن معوقي اإل ال  يف الايا و س ارادهن[ اإلون ذلـك مفهومـا. 
وما عندما يدارع ا يئة عـن اهفهـوم الـدكتايوني لنحإلـم اطـا   اـيني رـإن مـن حـ  ايخـران ون اـدارعوا عـن 

 هة نعرهم   هون ابينوا  ا مفهوم احلإلم يف اإلسالم.هج
استطيع الاناو ون حيإليوا مبا اشاءهن  هلإلن عندما اتإليهن عنى اإلسـالم  رـإن مـن هاجبنـا ون نـدارع عـن  

اإلسالم  من التيها  هالتحراف  هون نبني ون ا يئة يعتيـد عنـى أست بعـ  الفاهـاءي مـن راـ[ النـرهنو الـيت 
ألمـة. هون يصـونها راـ[ السياسـة الشـرعية خـا و انـة هيفصـيال  هومـا وانـا وخطـيت يف وسهي  يف يـيا  ا

 يصون عايدو السنف الصاحل يف هذه الانا).

همن ح  اهطـالبني ججـراءات  سـتوناة لنـيان )العدالـة هالشـونى(ي ون ابينـوا  ن احلإلـم يف اإلسـالم 
ا ون مشــره  اإل ـال  الــذي ي ت بــ[ النخبــة  مــن   ـا هــو شــوني نيــاس  وي  سـتوني  هون بينــوا  ــا هلغريهــ

راهاء هذا البند همفإلرا[ هوسايذو اجلامعات ريـ[ هحماميـ[ همثافيـ[ هاههتيـني ابلشـين العـام ريـ[  الـذي انـا ى 
بنــوابض  قامــة )العدالــة هالشــونى(  س اعتيــد عنــى وقــوال مهجــونو هس مرجوحــة  بــ  اعتيــد عنــى قطعيــات 

 ]السنف[الراشدي. الإلتا  هالسنة  هيطبياات



هون[  ذا كان  وقوال بع  الفاهاء اه كدان مبا ئ السياسة الشرعيةي مهجونو وه مرجوحة  رـذلك  
بســب  مــانان عنــى وبصــان عيــوم الفاهــاء يف هــذه الــبال   مــن  يبــة الــوعي السياســي  بســب   عــا هتم  نتــاج 

 ررتها  مبا اقتنصت[ من أست العنياء.التيهاالت الفاسدو  هالتحرافات العباسية  اليت وهل  السنفية هح
هوخنــ   خــالس  كبــريا  ابلفاــ[ السياســي  ه ــرر  النــاس عــن مــنه  وهــ  الســنة هاجلياعــة  هالســنف 

 الصاحل هحرر  العايدو السنفية.
مـن وجــ  ذلــك ونرــ  لإلـم كتــا  )اللهــان(  الــذي  لنــ  ريـ[ عنــى ون نصــو  الشــراعةي هالتطبياــات 

   ن هم األمـــر هس الفاهـــاء و نى ابهصـــنحة  هد ياصـــر وهـــ  احلـــ  هالعاـــد عنـــى النبواـــة هالراشـــداة  د ياـــ
 الفاهاء.
 ]ونس   ليإلم كتا  اللهان[لتنيفوه  ىل ما لداإلم من الناوض التالية و اؤها: 

اسعــ اض العــام ]اهشــ ك بــني  عــاو الدســتون الثال ة[الــذي كتبــ[ الــوكالء العشــرو مــن الفاهــاء  -1
الاانئ منحاا بإلتا  الإلاي :عوا   استاالل الاناء السـعو ي/ بعة النجنـة العربيـة حلاـوق  هاحملامني] ده

 اإلنسان/ابناس[.
اسع اض اخلا  األساس "أست ا يئة الانا ية يف العايدو هالسياسة الشرعية" ههو مئتا راـرو  -2

 ( يف حوام مئة  فحة.200)
ســتون اإلســالمي مناــذا  ]مــن اإلمل)ليــة اهتنبســة اسعــ اض اإليــايف كتــا  )الطراــ  الثالــث لند -3

هـــ  مشــ [(  الــذي 1430ابحلدا ــة  هالفرعنــة اهتنبســة ابإلســالم هالعرهبــة  ههــو مطبــو / ان الناقــد الثاــايف 
ــ  العــدل  ــة  ــا هظــا ف متعــد و ه بيعــة متعاــدو  س ميإلــن حتاي ــة اإلســالمية احلداث ــ[ عنــى ون الدهل  لنــ  ري

 م شر ان لنبيعة بني احلاكم هاجملتيع من  هن يوأاع السنطات.هالشونى ريها النذان ه
هلع  يف هذه الإلتيبات قدنا  كاريا   لتي ي  هذه اهفاهيم هشـرحها  بنغـة راهيـة و ـولية. رـإن ن بـ  
حمإلية التيييز اهوقرو  يف مزاد من األ لة هاللاهني  رنعـ  يف )سـباعية  ـو  سـتون  سـالمي(  ه)سـباعية  ـو 

ين  سالمي(  ه)سباعية را[ النهنة(  ه)سباعية العايدو هماا د الشراعة( قدنا  هاريا   هميإلنهـا ون جمتيع مد
 يطن  من احملامني ما يشاء منها.

]حاشية: بع  سباعية العايدو يف ما بعد يف ونبعة كت :نابعية عايدو السـنف الصـاحل: األهل:لإلـي 
ــــد مــــنه  راــــ[ الإلتــــا  هالســــنة/هالإلتا  ساإلــــون الاــــرآن محــــال وهج[:اهصــــبا  يف أجاجة:ماانبــــ ة لتجدا

الثاين:الصـنوان وه لفســطاو اإلسـالم عيــو ان:الايم الرهحيـة هالاــيم اهدنيـة/هالإلتا  الثالث:العدالــة هاحلراــة 



جناحـــان حنــــ  هبيـــا اإلســــالم/يف الفاــــ[ السياســـي/هالإلتا  الرابع:الســــنفية الوسطى:ســـنفية العــــدل عــــدا  
 هـ  مش [. 1430نطغاو ما وقاموا الصالو   ان الناقد الثاايف الصالو  سسنفيات اسستسالم ل

هلعــ  حمإليــة التيييــز يتيمــ  موقــف ا يئــة  مــن )راــ[ السياســة الشــرعية(  لإلــي س اســج  الــروي العــام 
عنى الاناو هالفاهاء اليوم  ومـم  رمـون )الدسـتون هاجملتيـع اهـدين اإلسـالمي( كيـا جـرم كبـان العنيـاء )جلنـة 

 حاوق اإلنسان الشرعية( ابألمس  هكيا قال الشاعر: الدرا  عن
 هاــفىن الدهر ما كتب  اداه×     هما من كاي   س سيفنــى       
 اسرك يف الايامة ون يـــراه×      رال يإلت  اطك  ري شيء       
 

 هالسالم عنيإلم هنمحة هللا هبركاي[
 
 وبو بالل عبدهللا بن حامد بن عني احلامد 
 م(.17/7/2005هـ)6/6/1426/سجن عنيشة/ األحد: الر)ض  
 
 المقالة األولى:   

اإلسالم قرر سلطة األمة على الـ]احلاكم[ وأنها هي ولية أمر ]ه، وأنها[ أدرى 
 مبصاحلها وأمنا احلاكم وكيل )هلا( ال )عليها( 

 سنن هللا المقرحءة في الذكر الحميم: -أ

  ة  هالدهلة عامة:اإلسالم قرن سنطة األمة عنى احلإلومة خا
هد ار  يف الارآن الإلر  وي نص اصر  أبن احلاكم هو هم ومر األمـة  هد اـر  ذلـك وانـا  يف  ـحييل  
 السنة.

ه  ــــا جــــاء اخلطــــا  الاــــرآين لممــــة س لنحــــاكم  يف الشــــئون السياســــية هالعســــإلراة هاسقتصــــا اة ه 
 اسجتياعية هاألسراة.

 اإلنشاء هاخلل. :هقد هن  اخلطا  لممة عل وسنوبني 
 ( مرو.100األهل وسنو  اإلنشاء عل النداء: ) واها الذان آمنوا  هقد جاءت وكثر من )

 الثاين وسنو  اخلل مث  قول[ يعاىل: "قد ورنيل اه منون"  "ه ن اإلنسان خن  هنوعا ".



 1- يــة  هلإلـي ن كــد هيــو  هـذا اهبــدو  نإلتفــي بعشــرو  ـاذج  مــن  ــال. سـون مدانــة  هســونو مإل
عاجلـ  شــئون احلـر  هالســنم هاإل انو: سـونو اهيتحنــة هاحلجـرات هســونو التوبـة هســونو الشـونى  ااــول هللا 

ءم َرَيتَـاُ  يعـاىل يف بيـان ونكـان شــ  العايـدو اهـدين:" َيَـاوِ اَرَيآ ُوهيِيـُتم  مِّــن َشـي  َياا حل  نـ  َاــى ّللَِ اَهَمـا ِعنـَد  لــد   َخـري   َهوَبـ 
 لَـِذانَ اهَ   َهِ َذا َما َ ِنـُبوا  ُهـم  اـَغ ِفـُرهنَ  ل َفَواِحشَ اهَ  إِلمث ِ اَ  َتِنُبوَن َكَباِ َر  َلِذانَ اهَ َعَنى َنهبِِّم  اـَتَـوََكُنوَن  ِلَنِذاَن آَمُنوا  هَ 

ــَتَجاُبوا  ا ــُرُهم  ُشــوَنى لَصــاَلوَ الِــَرهبِِّم  َهَوقَــاُموا   س  َنــاُهم  اُنِفُاــ َهَوم  ــنَـُهم  َهََّــا َنَأقـ  ُهــم   ل بَـغ ــيُ اِ َذآ َوَ ــاهَبُُم  لَــِذانَ اهَ وَن  بـَيـ 
ُرُه َعَنــى   اَنَتِصـُرهنَ  ــَنيَل رَـَيج  ُنَهـا َرَيــن  َعَفـا َهَو   ــ    ّللَِ اَهَجــَزآُء َسـيَِّئةم َســيَِّئة  مِّثـ   نَتَصــرَ اَهَلَيــِن   لعَـاِلِينيَ ااِ نَـُ[ َس حيُِ

لَـ غُـوَن يف  لنَـاسَ اَاع ِنُيوَن  َلِذانَ اَعَنى  لَسِبي ُ اِ َ َا ن َسِبي م  ِئَك َما َعَني ِهم  مِِّ بـَع َد ظُن ِيِ[ َرُيه  َـ ِِّ اِبغَـري ِ  أَلن ضِ اَهاـَبـ   حل 
لَـ  (.42-36ِئَك َ ُم  َعَذا   وَِليم " )الشونى:ُوه 

ــ[  ههــي شــئون اجتياعيــة  ــة معاجلت ــة وحإلــام عــن الشــونى هعــن النهــي عــن ظنــم النــاس  هكيفي رفــي ايا
 هسياسية.

 2-  ـــة اإلســـالمية ه ـــري ـــوسء هالـــلاء السياســـي  بـــني الدهل ااـــول هللا ســـبحان[ هيعـــاىل يف مفهـــوم ال
 اإلسالمية:

ِلَيآَء يـُن ُاوَن ِ َلي ِهم   َلِذانَ وَاـ َها ا)"  ".1. . ." "اهيتحنة: ل َيَوَ وِ ابآَمُنوا  َس يَـَتِخُذها  َعُدهِِّي َهَعُدهَُكم  َوه 

 3- ن ون اجلها    ا هو ن  عدهان:هااول اانا يف بيا 

َهاُكُم " انِ ادَ  اـَُاـايُِنوُكم  يف  َلِذانَ اَعِن  ّللَُ اَس اـَنـ  ِسـُطو  لـدِِّ ا  ِ لَـي ِهم  ِ َن َهدَ  ُُي رُِجـوُكم  مِّـن ِ َ)نُِكـم  َون يَـَل هُهم  َهيـُا 
 (.7")اهيتحنة:ل ُيا ِسِطنيَ احيُِ    ّللََ ا

 4- يل اجلنسية:هااول رييا اشب[ من 

ــِذانَ وَاـ َهــا )" ــوا  ِ َذا َجــآءَُكُم  َل ِمَنــاتُ اآَمُن ــاِجَراتم  ل ُي   ــ  ُمَه ــوُهَن  ّللَُ ا امتحنوهنَر ُتُي ــِإن  َعِني  ــُم جِِميَــامَِِن َر َوع َن
ِمَناتم َراَل يَـر ِجُعوُهَن ِ ىَل   (10. . ." )اهيتحنة: ل إُلَفانِ اُم  

  5-  األخبـان احلربيــة  يف نـداء لنيـ منني عامــة  د ُيصـص الســنطان هس هااـول يف األمـر ابلتثبــ  يف
ــِبُحوا  َعَنــى َمــا آَمُنــو  لَــِذانَ الفاهــاء : ")وَاـ َهــا ا َمــا ِ ََهاَلــةم رَـُتص  ا  ِ ن َجــاءَُكم  َراِســُ  ِبنَـَبــإم  رَـتَـبَـيَـُنــوا   َون ُيِصــيبُبوا  قَـو 

 (.6رَـَعن ُتم  َيِ ِمنَي " )احلجرات:

 6- معاجلة البغي عنى السنطة السياسية  ههـذه اياـة مـن وهيـيل الـدس   اخلا ـة عنـى هااول يف 
 سنطة األمة:



 7- " ِمِننيَ اَهِ ن  َآِ َفَتاِن ِمَن تَـتَـُنوا  ا ل ُي   َدامُهَا َعَنى قـ  نَـُهَيا َرِإن بـََغ   ِ ح  َرىا َرَي  ِنُحوا  بـَيـ  رَـَاـايُِنوا   أُلخ 
نَـُهَيا ابِ  ّللَِ ىَل َوم ِر اَيِفيَء  ِ  يَـب ِغي َحَّت  َليِت ا لِ َرِإن َرآَءت  َرَي  ِنُحوا  بـَيـ  ِسـِطنيَ احيُِـ    ّللََ ا  ِ َن اَهَوق ِسـُطو  ل َعد  ِ َ َـا   ل ُيا 
ِمُنونَ ا َ َوَخَوا إُلم  هَ  ل ُي   َوو  َرَي  ِنُحوا  َبني   (10-9" )احلجرات:َلَعَنإُلم  يـُر مَحُونَ  ّللََ ا يـَُاوا  اِ خ 

 8- ذلك هاييل يف اهوقف من ن بة اهشركني يف احل :همث   

رُِكونَ ا  ِ َ َا اآَمُنو  َلِذانَ وَاـ َها ا)" َرُبوا    َ َس   ل ُيش  ِجدَ اَراَل اـَا  ََرامَ ا ل َيس   (.28َذا " )التوبة:بـَع َد َعاِمِهم  َهـ حل 

 9-  و لة قوامة األمـة عنـى هيف ند  األمة  ا فة من الناس لندعوو  ىل هللا  ههي وانا من وهييل
 احلإلام.

ــاَن " ــا َك ــونَ اَهَم ِمُن ــوا  يف  ل ُي   ــة  لِّيَـتَـَفَاُه ُهم   َآِ َف ــنـ  ــةم مِّ ــن ُكــ ِّ ِرر َق ــَر ِم ــو َس نـََف ــة  رَـَن ــُرها  َكآَر انِ اِلَينِف ــدِِّ ــِذُنها   ل َهِلُين
َمُهم  ِ َذا َنَجُعو   .(122ا  ِ َلي ِهم  َلَعَنُهم  حَي َذُنهَن" )التوبة:قَـو 

 10- ها   كاول[ يعاىل:هوكثر ماأييت اخلطا  لممة يف اجل 

ـــا ا)" ـــِذانَ وَاـ َه ـــايُِنوا   َل ـــوا  َق ـــِذانَ اآَمُن ـــَن  َل ـــوَنإُلم  مِّ ـــانِ ااـَُن ـــيإُلم  ِ ن َعـــة   ل إُلَف ـــَع  ّللََ اَوَن  ا  ع َنُيـــو اهَ   َهِلَيِجـــُدها  ِر َم
 (.123" )التوبة:ل ُيَتِانيَ ا

مـــون الســـنم هاإل انو  هاصـــاذ قــران احلـــر   هال بيـــة هالنجـــوء السياســـي  رخا بــ  اي)ت األمـــة  يف و
ه رشاء وسران األمة  هالتثبـ  مـن األخبـان  هاحلـذن مـن الدعااـة اإلعالميـة اهنـا و  همعاجلـة الفتنـة الطا فيـة 

 هالبغي عنى السنطات الشرعية.
 

 في الوطبيق الراشدي القويم: -ب
ه حـداث  رالبـد  ـم مـن الرجـو  اىل التطبيـ  النبـوي هالراشـدي  هعندما اشإل  عنى الناس را[ آاـة و

بدس من التيهاالت  ري اهننبطة مبيزان  كيا قال اإلمام اجلواين ))رالذي عني[ التعواـ  يف اجلينـة هالتفصـي  
ون و حا  نسول هللا  نى هللا عني[ هسنمي شهدها ه بنا  هشـهدها عـن عيـان هاسـ بنا  هكـانوا قـدهو األيم 

 يف هللا عدل همالم ")الغيا ي(. موسوو اإلسالم  س أيخذهه 
مــا معــىن هــذا الإلــالم  معنــاه ون الســنف الصــاحل هــم الصــحابة يف العهــد الراشــد  ههــذه هــي الســنفية 

 الصارية رال  وأ ير  سننهم السياسية  بإلالم وي راي[ مهيا كان ل[ عندي من التجنة هاإلكرام.
 ت الإلدارو  اليت وخن  بشرهو اإلمامة الإللى.لإلي س ناع يف مزال  السنفيا

هوقوال هوعيال الن   نى هللا عني[ هسنم هاخلنفاء الراشدان يف ذلك هايحة الدسلة  رننيخذ  وذجـا  
 هاحدا   خطبة وس بإلر نيي هللا عن[ ها بواع ااول ريها:



عنـى ون األمـة هـي الـيت يـوىل / "واها الناس: آين ُهلِّيـُ  عنـيإلم هلسـ  اـريكم" ولـيس يف ذلـك  ليـ  1
 احلاكم   ذن هي  احبة السيا و  ه ا )الاوامة( عنى الدهلة عامة هاحلإلومة خا ة.

/  هااــول وانــا  ))رــإن نواتيــوين عنــى حــ  رــيعينوين  ه ن نواتيــوين عنــى اب ــ  رســد هين" هيف نهااــة 2
األمـة يف مراقبـة احلإلومـة   وخرى "رإن وحسن  ريعينوين ه ن وسـيت راومـوين(  ولـيس ذلـك  لـيال عنـى حـ 

س مـن –هياييم عينها هحماسبتها هياوميهـا  رنـو كـان احلـاكم هليـا لممـر مـن ذات نفسـ[  لإلـان  ـوس مـن هللا 
بتاراــر اهصــاحل هاهفاســد  ههــا جــاأ  ــم حماســبت[ هياوميــ[  ههــا  قــال وبــو بإلــر: ناقبــوين هحاســبوين  -النــاس 

ان  الـــيت يســـنن  عـــل بعـــ  كتـــ  العايـــدو  كالســـنة لنلهبـــاني  هقومـــوين  هيف ذلـــك ن  عنـــى بعـــ  األرإلـــ
هالطحاهاة  هبع  كت  السياسة الشرعية  كاألحإلـام السـنطانية لنيـاهن ي هوس اعنـى. رـدل ذلـك عنـى ون 
ــة احلــاكم عنــى األمــة  لــيس ريهــا معــىن هكالــة األه ــياء عنــى األاتــام  هس هساــة ايابء هاألمهــات عنــى  هسا

اة األهليـاء عنـى الاصـر هالسـفهاء  ه  ـا هـي يعاقـد  ـ]ــا[  ـفة )الاوامـة(  ه]لـ[ ريـ[  ـفة[ األهس   هس هس
 )الوكالة( ه)النيابة( عن األمة.

مبـدو النيابـة  اــدل عنـى مشـرهعية قيــام النـاس ورــرا ا هااعـات  بعـون الدهلــة ابلطاعـة يف اهعــرهف] ذا 
اهـدين  ألن ذلــك هـو ماتنـى مبــدو الاوامـة عنــى اسـتاام  هوحسـن [  هياــو  اعوجاجهـا ابجلهـا  الســنيي 

 احلاكم. 
رفي هذه اخلطبة اارن خنيفـة نسـول هللاي حـ  األمـة يف الاوامـة عنـى احلـاكم وه اإلمـام وه ن ـيس الدهلـة 
الــيت هلتــ[  رهـــي يعاهنــ[  ذا وحســـن  ههــي ياومــ[ هحتاســـب[ هينتاــده  ذا وســـاء  كيــا عــل حميـــد يــياء الـــدان 

 (.20سالمية(  ه رراد عبد اخلال  )يف الفا[ السياسي يف اإلسالم:)النعراة السياسية اإل
/  هااــول وبــو بإلــر مــرو  لثــة  لي كــد مبــدو  لثــا  "هو يعــوين مــا و عــ  هللا رــيإلم" هــذا الاــول أتكيــد 3

لنيبدو السياسي هاإل اني هال بوي العام يف اإلسالم الـذي قـرنه احلـداث الصـحييل "  ـا الطاعـة ابهعـرهف"  
 مسنم(. نهاه

يف الارآن الإلر  هس يف احلداث  ااـرن الطاعـة اهطناـة  ) س (  – رايل هس  ري  رايل  –د أيت نص 
ي هلرسول[  ههي سـنطة معنواـة بعـد هرـاو النـ   ـنى هللا عنيـ[ هسـنم  جحـالل مـا وحنـ[ هللا هحتـر  مـا حرمـ[ 

هـا جـاء بـ[ بصـفت[ نبيـا   ههـو هحـي س نوي ريـ[  هللا  رالطاعة اهطناة لنرسول  نى هللا عني[ هسنم    ـا هـي 
ومــا التطبياــات اهدنيــة رهــي شــئون ااــع ريهــا اخلطــي هالصــوا   هاألنبيــاء ليســوا معصــومني ريهــا  هلإلــنهم س 
اارهن عنى اخلطي  هانزل الارآن ابلتوجي[ هالتنبي[  ه ذا ما نسوا ومرا  من ما هو ليس بشر   ب  يطبي  شر   



َزل َنا ِ َلي َك   ههذا ما وشانت  لي[ اياة: "رإ ا هم جمتهدهن َ  حلَ  ِِّ ابِ  ل إِلَتا َ اِ ََّن وَنـ  إُلَم َبني   ّللَُ امبَـآ َونَاَك  لنَـاسِ اِلَتح 
 (.105" )النساء َهَس َيإُلن  لِّن َخآ ِِننَي َخِصييا  

 
 
 ] المقالة الثانية:    

ة تزييف للشريعة ألن كل نظام حكم ال ينبثق من سلطة األمة فوصفه باإلسالمي
 األمة هي ولية أمر ]حكامـ[ـها: )بعيون  الفقهاء الوعاة األحرار(:

 السلطان حال يورك حسابه إلى هللا أم حكيل محاسبه األمة: -أ
مة خصا ص متتاأ هبا الدهلة )يف عصر األمركة هالصهينة(  ياطع  بوجو  شونى األمة هجواب ])موجز(

م  ا  ه قران راهاء األمة ل[ عنى ذلك من نواق   سالمية الدهلة  ألما حتإلم قطعيا  قيث اصبيل يرك احلاك
  [بغري ما ونزل هللا من قوامة األمة عنى حإلامها  هعدل هشونى  ه ن كان شعبها مسنيا.

من وج  ذلك قرن عيوم الفاهاء ون احلاكم هال هسه الناس عنيهم  هليس هاليـا هسه هللا يعـاىل. رتوليـة 
ه من اب  التإلنيف  هالاول أبن هللا هسه مـن اب   نا و هللا العامـة  يف قولـ[ يعـاىل "يـ يت اهنـك مـن الناس  )

 (  هس يناق  بني التوليتني.26يشاء هينز  اهنك  من من يشاء")آل عيران:
  قال الاناشندي "س ينعاد اإلمامة  س بعاد وه  احل  هالعاد  ألن اإلمامة عاد  رـال اصـيل  س بعاقـد

ههــو مــا واــع عنيــ[ اهــون الفاهــاء  هعنيــ[ اقتصــر الرارعــي هالنــوهي هاهعتيــد عنيهيــا )مــآ ر اإليرــة يف معــاد 
 اخلالرة(.

جاء يف كشاف الانا  ههـو مـن ومهـات كتـ  الفاـ[ احلنبنـي "هيصـرر[ ]وي اإلمـام[ عنـى النـاس بطراـ  
 احل  هالعاد[ عزل[" )كشف الانا (.الوكالة  م  رهو هكي  اهسنيني  رن[ عزل نفس[  ه م ]وي وه  

هقــد لفــ  وبــو مســنم اخلــوسين معاهاــة بــن وس ســفيان  ىل هــذا اهعــىن  عنــدما اباــع النــاس معاهاــة  عنــد 
األجـري  رايـ  لـ[: قـ   ايناأل احلسن بن عني  راال وبو مسنم عندما  خ  عنـى معاهاـة "السـالم عنيـك واهـ

 األمري  راال: ب  ون  وجري".
ة واعــ  عنيهــا الفــرق اإلســالمية  رنيســ  مــن جمــاست اسخــتالف. ه  ــا كــان اخلــالف ههــذه اهســيل
 بينهم عند التطبي .

حيث اناسيوا  ال ة ا اهات: ا اه الصاون ها اه األنان  ها اه احليا م )الوسض(  هقد رصن  هذه 
 م(.2004ـ /ه1425اهذاه  يف كتي ) مناه  اإل ال  الثال ة. الدان العربية لنعنوم بريهت



ون اهستبدان منذ قد  العصون  استخدمون عبانات مث :  ننا  تهد يف حترى احل   همن اجتهـد رهـو 
ميجون  ههـم كذبـة رسـاة يف هـذا الإلـالم  ألمـم اراـدهن ون ااولـوا لممـة: لـيس عنيـك حسـابنا  بـ  حسـابنا 

 عنى هللا.
كـــان رايهـــا كعبـــد اهنـــك بـــن مـــرهان  هاسســـتبدا  هالطغيـــان مـــرض  لـــيس وحـــد مبنجـــاو عنـــ[  حـــّت لـــو  

هاهنصــون العباســي  الــذي خطــ  راــال: "واهــا النــاس وي ســنطان هللا يف ونيــ[  وسوســإلم بتورياــ[ هنشــده  
هخاأن[ عنى مال[  وقسـي[ جنا يـ[  هوعطيـ[ جذنـ[  هقـد جعنـين عنيـ[ قفـال   ن شـاء رتحـين  ه ن شـاء و ناـين" 

  هالتصررات نتج  عن الاول بـ]ببدعتني:(. هذه اهعاين10/125)البدااة هالنهااة/
 األهىل ون احلاكم هو هم ومر األمة  بدس من ون يإلون األمة هلية ومره. 
الثانيـــة:[ون هم األمر]هـــذا[ و نى ابهصـــنحة.  نـــ[ راـــ[ اإلنجـــاء هاجلـــل هاهســـإلنة هالنـــراعة  الـــذي  

  الثاارة السياسية الشا عة يف بال ي.بعد  حت  عباءو السنف الصاحل  هسسييا يف اندس عنى األمة يف ما

 ن هــذا اهفهــوم  ســد نعراــة احلإلــم الــدكتايوني  ه ن قــدم بعبــاءو عنيهــا ناــو  قرآنيــة. همثــ  هـــذه 
األرإلان عل الزمن حرر  مفهوم احلإلم يف اإلسالم  حّت  ـان يف مفهـوم الوكالـة قـوسن  كيـا قـال اهـر اهي 

الـة  ـم وم بطراـ  الوساـة ريـ[ هجهـان هاختـان الاايـي وبـو اعنـى ونـ[ احلنبني "هـ  يصـرف اإلسـالم بطراـ  الوك
 (.10/310متصرف بوكالة لعيومهم )اإلنصاف:

ســبحان هللا  ــان يف و ــول العايــدو خــالف  د انتبــ[ هــ سء الــذان قــالوا  ن يصــرر[ بطراــ  الوساــة   ىل 
 ماا ي  عنى هذا اس اه  من رعا ع يبيد ]الدهلة هاهنة ه[ الناس:

ــ[[. ههــذا  ــالف  ــو...د اشاهن]الشــع  عــل نواب وه ــا: ون اإلمامــة ينعاــد ابسســتيالء هالاهــر  حــّت ل
 لنعايدو.

 نيها: ون هساة احلاكم عنى األمة  يشب[ هساة األ  عنى وبنا ـ[ الاصـر  رهـو  ذن هم عـنهم مـن  هن 
النعراـةي جـاءت نعراـة التهـوان مـن اختيانهم  هانبين عنى ذلك ون[ و نى منهم مبصنحتهم  هبنـاء عنـى هـذه 

قــدن اجليهــون هالشــع   هاعتبــانهم نعاعــا  ه مهــاء س اعررــون مصــاحلهم  انــرهن  ذا اجتيعــوا  هانفعــون  ذا 
 يفرقوا  كيا عل وحد راهاء العصر العباسي الغارنني.

وأ لمبنـاء الصـغان ه لثها: انبين عنيها ونـ[ س  ـوأ عـزل احلـاكم  هس ياوميـ[ هس حماسـبت[  كيـا ونـ[ س  ـ
 عزل هليهم  ألن[ هم ايطران  س هم نيا هاختيان.



ههإلــذا حتــول اإلمــام مــن هكيــ  ميإلــن عزلــ[   ىل هم ومر]عنــى األمــة[ س  ــوأ عزلــ[  رنــال عــن ونــ[ س 
ميإلن )انعر احلراة وه الطوران: حاكم اهطريي( شاع  هذه األرإلان عند الفاهاء األسانى  ن ـم ون الفاهـاء 

حران قاهموها  راال الاـر   "اإلمـام يظـر لنغـري  ريجـ  ون اإلـون حإليـ[ حإلـم احلـاكم ]وي الاايـي[  األ
 (.1/270راإلمام هو هكي  األمة  هي   عنها" )يفسري الار  :

 هقال اجلواين منبها  ىل رإلرو التعاقد "اخلنع  ىل من  لي[ العاد ]وي وه  احل  هالعاد[" )الغيا ي: (.
وعاة األحرا  يقر حن قاعدة سلطة األمةفي حفت  الفقهاء ال -ب

 الشريعة:
مـن وجـ  هــذه الـدس   انتبـ[ اإلمــام ابـن ييييــة  ه ـوه مـن الفاهــاء  كـالراأي هالنيســابوني   ىل ون  -1

اإلسـالم قـرن سـنطة األمــة. رإلـانوا ا كـدهن حاياــة شـرعية قطعيـة  قـال اإلمــام ابـن ييييـة نمحنــا هللا ه )ه ))س 
حارعا لنشر   ب     ون يإلون األمة حارعة لنشر   هحفـظ الشـر  اإلـون مبجيـو   اإلمامن نسن م ون اإلو 

 (.6/457األمة )منهاج السنة 
همــن وجــ  العيــ  مباتنــى مبــدو )ســنطة األمــة(   ــانت شــونى األمــة]قوامتها هســنطتها[ هاجبــة  -2

ومـة اهسـتبدو الـرويي هقـد يتخـذ هجواب قطعيا  ألن التطبياات اهدنية شـئون اجتها اـة  قـد صطـيء ريهـا احلإل
  جراءا  يعن ون[ افني  ىل اهصاحل  رإذا ب[ افني  ىل اهفاسد. 

ه ألن الســنطة الــيت مــن  هن قيــو  هس حــده   يفنــي  ىل الطغيــان. مــن وجــ  ذلــك ]وي ون احلــاكم 
نـاك يفراـ  ي   عن األمة[وهج  هللا عنى اهسـنيني الشـونى  هومـر نبيـ[ بـذلك  ه باهـا اهصـطفى  هكـان ه

هاييل  بني ما هو هحي    التسنيم ب[  هما هو نوي انبغي التيكد من  واب[  كيا يف حمـاهنات احلُبـا  بـن 
اهنذن يف موقعة بدن  عندما قال: وهو الوحي ) نسول هللا وم الروي؟  راال  نى هللا عنيـ[ هسـنم بـ  الـروي. 

  عني[ هسنم مبا وشان ب[ احلبا .راق   احلبا  يغيري مإلان اجليش  هعي  الن   نى هللا
هكيا يف حماهنو رداء األسرى  هكيا يف اخلرهج اوم وحد  هاهعاهدو اـوم األحـزا  )وه اخلنـدق(. رإلـان  

عنـد اهســنيني متييــز كــاف  بـني مــا هــو  هحــي انبغـي التســنيم بــ[  همــا هـو نوي انبغــي ريــ[ اسحتإلــام  ىل وهــ  
 اعية  وه  ىل اهتبوعني يف األمة  كسعد بن عبا و هسعد بن معاذ.اخللو هالروي  ه ىل الفعاليات اسجتي

هماتنى الاول أبن األمة هي اه متنة عنى الشراعةي ون[    عنى ك  حـاكم يف وي  هلـة  سـالمية  ون 
اشــاهن النــاس  هون الشــونى شــرو يف احلإلــم  ه ل ذلــك عنــى ون النــاس هــم )وهليــاء( ومــون ونفســهم  ه ل 

 كم س  وأ ل[ ون استبد ابإل انو هال بية هاهال.وانا عنى ون احلا 



هك  حاكم مستبد ابلروي    ا هـو عـا  ي معصـية ظـاهرو  ريجـ   نإلـان منإلـره جهـرا  هعالنيـة   -3
 سواء نيي وه سخض  ألنبعة اعتبانات:

 نبوي.األهل: ون الشونى هاجبة  جراءا هنتيجة  يف ك  ومر عام  كيا  ر  الارآن ه ب  يف التطبي  ال
:  ن نصـو  الشـونى "عراـة عـن الاطـع"  -الثاين: لو قننا ـ مـن اب  اجلـدل هجمـاناو اجملـا ل يف  عـواه 

ابلوجــو   لإلــان هاقــع الدهلــة اهســتبدو اهعا ــرو]يف عهــد اإلمل)ليــة الفر يــة هالصــهيونية[  الــيت س يشــاهن 
  مهية  متتاأ هبا الدهلة اإلسـالمية هقد ذكري وكثر من عشرو وسبا شعوهبا خري  لي  عنى هجو  الشونى 

احلداثـة  عـن الدهلـة األمواـة هالعباسـية  هماتنـاها هجـو  الشـونى هجـواب قطعيـا  قيـث اصـبيل يـرك احلــاكم 
 ــا  ه  قــران راهــاء األمــة لــ[ عنــى ذلــك مــن نــواق  اإلســالم  يف   انو الدهلــة  وي ون كــ   هلــة س يطبـــ  

ه ن كان شـعبها مسـنيا. وي ومـا حتإلـم بغـري مـا ونـزل هللا. )انعـر كتيـ   الشونى]النيابية[ي س يعتل  سالمية 
 الطرا  الثالث الدستون اإلسالمي( اهرر .

الثالــث: ون احلإلــم كالوكالــة عــن األمــة  هلــيس ه ــااة عنيهــا  راألمــة هــي ذات الاوامــة  س احلإلومــة. 
 ك  ومر جن .هاألمة هي اليت روي  ههكن   هالوكي  انبغي ون ارجع  ىل موكن[ يف  

الرابــع: مث  ن الشــونى الشــعبية اهنزمــة  هــي  حــدى  نيــات مبــدو ســنطة األمــة. ذا س ميإلــن ون يإلــون 
 األمة حارعة لنشر   من  هن سنطة  هس ميإلن ون يإلون  ا سنطة  ذا د اإلن  ا يارار اهصاحل.

  ــوذج الدهلــة البوليســيةي اخلــامس:  ن ياييــد  اعــة احلــاكم ابلشــونى هابلعــدل  مينــع ا ــدان الدهلــة  ىل
اليت اصبيل اخلوف ريهـا سـيد األخـالق  هانيـو يف ظال ـا احلإلـم الفـر ي الـدكتايوني  الـذي ميسـ  شخصـية 

 األمة  حّت يتالشى. )انعر النعام السياسي يف اإلسالم: حميد عبدالاا ن ابو رانس(.
  همعنـاه ون اهعـرهف السياسـي س ريا معىن قول الرسول  نى هللا عنيـ[ هسـنم:   ـا الطاعـة ابهعـرهف؟

اتحاــ    ذا كــان احلــاكم مســتبدا   ألن وهل معــرهف يف احلــاكم هــو ون اشــاهن هانتــزم بنتيجــة الشــونى  رــإذا  
كان  الشونى هاجبة عنى ن  معصوم  رهذا  لي  عنى وما شرو يف  اعة وي حاكم عا ي  رنال  عـن وي 

]ه[ ابــني لــ[ ون اسـتبدا ه ُيــ  بشــرهو البيعــة الشــرعية  حـاكم قــامع ظنــوم. ه ــ  ون انصـيل احلــاكم بــذلك 
 هون ] اهده األمة جها ا سياسيا سنييا  حّت اذعن ريعدل[.

 
 ] المقالة الثالثة:    

 األمة ولية أمرها أم الفقهاء والسلطان؟[؛
 ثنائية الفقهاء واألمراء هل أنزل اهلل بها من سلطان؟ 



 ة[:]حصاية الفقهاء حاألمراء على األم -أ

مفويـــني عـــن عتلهاونفســـهم وهـــ  حـــ  هعاـــد  ه د اعنـــدما نســـى راهـــاء اسســـتبدا  الشـــراعة  ]موجز:
الشع  رحس   ب  حسبوا ون[ س  اعي  ىل يفوا  الشع   رهم و نى مبصنحت[  ألمم اهوقعون عـن ن  

مــَة يف الإلــوان. ريهقعــ  رتــاهاهم السياســيُة األ رتالعــ  هبــم احلإلــام العــاهني  رهــم  ذن مفويــون مــن هللا  
  رصانها رتنة ألمة اإلسالم[ الععام 

ـــاي. يف  مـــن الفإلـــر اهتخنـــف يف األمـــة  شـــيو  نعراـــة ه ـــااة األمـــراء هالفاهـــاء معـــا  هاعـــل عنهـــا وحي
األ بيــات السياســية ]بـ[ـــين  ــال  األمــة مــريبض بصــال  رئتــني: الفاهــاء هاألمــراء  ]هاـ[ـــ ي  عنيهــا الاــول 

عة الفاهاء يف ماافاهون[  من ومون]ش  العايدو الرهحي مث [ الصـالو هالطهـانو  رـيمر بطاعة الفاهاء. وما  ا
 معنوم.
ومــا  ــاعتهم يف مــاس افاهونــ[ مــن شــئون السياســة هاحلنــانو  رــإن الفاــ[ و ــال   ــا هــو الــذكاء  ريــن  

  ]اتيتـــع بـــذهن سياســـي  قـــ  اطـــا   همن[لـــيس لداـــ[ ذهـــن  قـــ   رإليـــف اطـــا  يف الفتـــاهى السياســـية؟
هالسياسة معنة ورهام همزلة وقدام  هس  وأ لنفاهاء الدخول ريها   س بنـوابض شـرهو اسجتهـا  السياسـي. 
الــــيت ومههــــا الشــــجاعة هاهعررــــة ابلوقــــا ع السياســــية  هاهعررــــة أب ــــول السياســــة  كيــــا  باــــ  يف العهـــــد 

ــــوم اإلنســــان[  س كيــــا نســــاها الفاهــــاء األســــرى هالغــــارنون يف عصــــون  الراشــــدي]هكيا بينتهــــا حاــــا   عن
 اسستبدا .

ريــن واب  لنحإلــام اسســتبدا  رهــو شــيطان ي ــ   همــن ســإل  عــن اسســتبدا  رهــو شــيطان وخــرس. 
رنال  عن من مـرن لنسـنطان العنـم  وه بـرنه  وه حـرم عنـى النـاس حراـة الـروي هالتعبـري هاسجتيـا  هالتجيـع 

تحبا  هاإلابحة  رهذا س اطا   كذلك من حرم السامية  من ما ادهن حإلي[ يف الشراعة بني الوجو  هاسس
ــ[ حــرف الإلنــم عــن  يعــاهن النــاس عنــى  نإلــان اهنإلــرات  عــل اسعتصــامات التعــاهرات ه اإليــراابت  ألن
موايــع[  ههــو مــن الــذان انــنون النــاس بغــري عنــم  همــن مــن افســدهن يف األنض ههــم س اشــعرهن  ن كــان 

 يال  ن كان عانرا. ارال   همن من اش ى آب)ت هللا منا قن
ــان  هحتــذارهم مــن بيــع ايخــرو  همــن وجــ  ذلــك كثــرت يف الاــرآن الإلــر  احلينــة عنــى العنيــاء هاألحب
ابلدنيا  هحتذار األمة من الطاعة العيياء  من خـالل احلـداث عـن وحبـان اليهـو . هقـد نبـ[ عداـد مـن احملااـني  

وحـــبان اليهـو  ههـم شـين اتنُيـي   س ج ناك ونـ[  كابن سـعدي ه ريه   ىل ون[ س ميإلن يفسري كثرو الإلالم عن
 يذكري لعنياء هذه األمة  كي س اوقعوا ومة اإلسالم يف مهالك األمم األخرى.



ب   ن الارآن الإلر   رايل  باوامة األمة عنى الفاهاء  رنال  عن األمراء  راـد ومـر هللا األمـة ابلتثبـ  
لـدلي   هسســييا يف األمـون األساســية  الـيت س صفــى عنـى عيــوم هاحلـذن مــن يانيـد الفاهــاء  مـن  هن معررــة ا

يف حتني  احلرام وه حتـر  احلـالل  كيـن اصـذهم  -همن اب  وهىل األمراء–األمة  راعتل ك  من اطيع الفاهاء 
َبــاَمُم  َون اَباب  مِّــن ُ هنِ  ا  َصَــُذه وناباب  مــن  هن هللا  كيــا قــال يعــاىل: )ا ــاَنُهم  َهنُه  َب [. همــن اــر 31(  ]التوبــة:ّللَِ ا َوح 

 رتاهى و ن  الفاهاء]الغارنني[ السياسية  ادنك هذا اهعىن.
ــان  مــن اب  قيــاس النعــري عنــى النعــري  هلإلــ  مــن األمــري  هلــذلك و خــ  اهفســرهن األمــراء يف األحب

 مبســو ة يف هالفايـ[  سـنطة ما اــة وه معنواـة  قــد  ـنيل بــ[  ىل م وعنـاق النصــو  الشـرعية  هكتــ  التفسـري
عنـى هـذا اهعـىن  هو خـ   -نمحنـا هللا ه )ه–هذا اهعىن. همن وج  ذلك نكز الشي  حميـد بـن عبـد الوهـا  

 اعة الرؤساء يف اهنإلر يف عدا  اهسا   اهخنة ابلتوحيـد  هعاـد ذلـك اباب  يف كتـا  التوحيـد  راـال: "اب  
 حتني  ما حرم[ هللا راد اصذهم وناباب ".من و ا  العنياء هاألمراء يف حتر  ما وحن[ هللا  وه 

َبــاَمُم   ا  َصَــُذه "هعـن عــدي بــن حــاع ونــ[  ــع النــ   ــنى هللا عنيـ[ هســنم ااــرو هــذه اياــة: )ا َبــاَنُهم  َهنُه  َوح 
ـــن ُ هِن  ـــة: ّللَِ اَون اَباب  مِّ ـــيس حيرمـــون مـــا وحـــ  هللا 31)اياـــة التوب (  رانـــ  لـــ[:  يِّ لســـنا نعبـــدهم  راـــال: "ول

ـــا هتم"  )نهاه ومحـــد هال مـــذي  ـــال: "رتنـــك عب رتحرمونـــ[  هحينـــون مـــا حـــرم هللا رتحنونـــ["  رانـــ : بنـــى  ق
من سونو التوبة وانـا(. هس ناـ   34هحسن[("  ه)انعر يفسري ابن جرار هالار   ه ريه   ذه اياة هلآلاة 
عتا الطغيـان  أتمنهـم ابيحـون لنحـاكم ون هايني الفئتني  ذا ايفاتـا عنـى حتـر  احلـالل  ه ابحـة احلـرام  راـد شـر 

 اسستبدا   هحيرمون عنى األمة ون يتعاهر مطالبة ابحلراة هالشونى  هالإلرامة هاإلنصاف.
هبذلك اتارن مبدو سنطة األمة عنى الدهلة عامة هاحلإلومة خا ة  هون الفاهاء ليس  ـم سـنطة ُيتصـون 

 فات وه  احل  هالعاد  ههي  فات ليس  ي ة  هبا   س كسنطة وي رئة  تصة وخرى   ذا يواررت ريهم
عن اختصا هم  ب  عن كومم من )عرراء( الناس  ه ذا د اركن الفاهاء  ىل قوو الروي العام  رنن اإلون  ـم 

 -منــذ العصــر العباســي–قــوو  مهيــا كــان عنيهــم ه خال ــهم  هنصــحهم هشــجاعتهم  رالفاهــاء احلإلوميــون 
متغن   هق عوا عنى  مامت[ هأعامت[  رنم اإلـن  ـم اسـتاالل يف الروي عنـدما  اتبعون لممراء  رهم كنيا يغن 

"س  ــدهن عنـــى اخلــري وعـــواي" كيــا وشـــان احلــداث الشـــراف  هلــو كـــانوا وهــ  حـــ  هعاــد اركنـــون  ىل كفالـــة 
   ها يباان  رتاهاهم الشرعية  ه انت يف ك  بند حس  هوى السنطان.عاجملتي
 نون يين )مفهوم عرراء( األمة  س أبنبعة شرهو:ههذا ادل عنى ومم س ادخ 

 األهل:  ذا كان   م بصا ر سياسية.
 الثاين: الشجاعة.



 الثالث: الفا[ يف الدان عنيا هسنوكا )ابهعىن النبوي هالراشدي س العباسي(.
ــوا  مــن وهم األمــر ــد  ــم مــن ســند شــع  حييــي ظهــونهم  رنــن اســتطيعوا ون اإلون  الرابــع: عنــى ونــ[ سب

وهــ   اهـ متران  ألن قاعـدو وهم األمـر الـيت  ان حو ـا اهفسـرهن مــن  ـحابة هاتبعـني هـي: ون وهم األمـر هـم
 العنم هالفا[  ه وذجها كيا قالوا: كلاء الصحابة و حا  البصا ر كيس بإلر هعير.

  
 نوائج حصاية الفقهاء:دعم الجو  حالفساد حاالسوبداد[:-]ب

 هم وهلو األمر  ون احلإلام اهستبدان استغنوا  ال ة ومون يف الفاهاء الغارنني:نتيجة الاول أبن الفاهاء 

وه ـا: جهنهــم أب ــول اإلمامــة الإلـلى  الــذي ينــامى عــل الــزمن  حـّت  فنــوا عــن ون العــدل هالشــونى 
راء ]ساإلوين  س هر  مبدو األمة سنطتها هقوامتها عنى حإلامها  هومم هكالء عنها  هالوكالـة هـي وسـاس  جـ

 مفهوم[ البيعة عنى الإلتا  هالسنة. 

 نيها: انفصا م عن اجملتيع  ه فنتهم عن النواأل هالوقا ع السياسية  ه يبتهم عـن الـوعي عنـد حتنيـ  
 األحدا..

 لثها: استسالمهم لنيغر)ت كاهال هاهنا   هالشـهرو  كيـا صـوف اهنـك عبـد العزاـز بـن سـعو   يف  
الدرا  اجملي ]ومام حمإلية الر)ض العامة[: نعم وي وحد  عاو ]قوامة األمـة عنـى  كنية  رافة ل[  )انعرها يف

حإلامها[الدســـتون اإلســـالمي األلـــف( رنســـى الفاهـــاء و ـــول الشـــراعة  هنكنـــوا  ىل  عـــم الســـنطان  هنســـوا 
 اجلياهري.

رــاجتيع يــعفهم هجهنهــم همــداهنتهم  رعنــوا ومــم ليســوا مفويــني مــن قبــ  الشــع  رحســ    ذ س 
عي و ال ] ىل[ون افويهم  رهم و نى مبصنحت[  سسييا ههم مفويون من هللا  وليسوا اهوقعني عـن ن   ا

 العاهني؟  ريهقعوا األمة يف رتاهاهم السياسية  يف الإلوان. الععام  رصانها من الفتنة أله  اإلسالم.

جماهـد عنـدما حـان   ه  يطيع األمة ه سء الفاهاء الـذان س افاهـون؟  ههـم افتـون ون  ـدام حسـني 
 اران  هاصدنهن لنا كتا  )هجاء  هن اجملـوس(؟. مث افتـون ون اجملاهـد كفـر  ه ـ  حربـ[  ذن. مث افتوننـا أبن 
اجلها  يف ورغانستان]هاج [  مث اعتلهن اخلرهج  ليها من الفنت  مث افتوننـا أبن  نشـاء جلـان حاـوق اإلنسـان 

 .رتنة هيالل  مث افتوننا أبما مشره  مبا 



  هقــد  ــفوا اي)ت هآخــر رتــاهاهم ون اجلهــا  الســنيي  عــل اسعتصــام هالتعــاهرات هاإليــرا  حــرام
هاألحا اث  فا. يرى ه  ه سء وهس  اعررون السياسـة الشـرعية؟ لإلـي نسـيل بعـد ذلـك هـ  اعررـون عايـدو 

إل ـــال   الســـنف الصـــاحل؟ هـــ  لـــداهم بـــدا  ]عـــن مبـــدو ســـنطة األمـــة ههســـينتها: الدستون[اســـنإل[ النـــاس
 الدهلة.

هـ  هــ سء ا ــ ها أبنفسـهم  مث ظنــوا ونفســهم وهـ  احلــ  هالعاــد؟  وم  اهنـوا هاستنــِعفوا رتالعــ  هبــم 
احلإلام؟. منذ العصـر العباسـي  حيسـم اخلـالف السياسـي بـني اهتصـانعني  مث أييت الفـا ز ابلفاهـاء هابصـيون. 

إلــون التفــوا  عــن األمــة رنيتإلنيــوا  همــن س الفتــوى السياســية هــي يفــوا  عــن األمــة س عــن هللا  ريــن مين
مينإلون يفوانا   رنيإلفوا عـن األمـة شـرهم  هليسـإلتوا كـي س اإلونـوا رخـا  اغـرن هبـم السـنطان  لإلـي اغـر هبـم 

 األمة.
 إجماع األمة )في الشئون العامة( غير إجماع الفقهاء: -ج

  اخلـا   راإلاـا  العـام  الـذي حإلى األ وليون يف حجية اإلاـا  مسـيلتني: اإلاـا  العـام هاإلاـا  
ــر  وه  ــة ومــري وه هأا ــة ه اناــة  كريــاهم بتولي هــو  اــا  األمــة يف األمــون العامــة  سياســية هاقتصــا اة  ه  انا

  نبهم عزل[  ه و ذلك من ومون اهعا .
هم هيف العا و اإلون هذا اإلاا   عن  را  )العرراء(  ههم الذان يث  هبم ااعات الشع   هيَصدِِّنُ  

لييثنوها. هالعرراء يف العا و هم وه  الروي هالتدبري  الذان يصِّدنهم األمة هاجلياعات يف اهدن هالارى 
هالابا    ههم الذان س اإلتفي ريهم ابلعدالة هالعنم  ب  س بد من الروي هالتدبري )انعر األحإلام السنطانية 

كيا ذه   ىل ذلك حميد عبده هحميد نشيد ألس اعنى(. ههم الذان  سدهن مفهوم وه  احل  هالعاد   
 نيا هحسن البنا هحميد يياء الراس )انعر الفا[ السياسي لعبد اخلال (.

ومـا اإلاـا  اخلـا   رهـو  اـا  اجملتهـدان  يف عنـم مـن العنـوم  وه صصـص مـن التخصصـات  كإاـا  
ء السياسـة  ه اـا  األ بـاء  ه اـا  الفاهاء ه اا  احملد ني ه اا  األ وليني  ه اا  النحـاو ه اـا  عنيـا

اسقتصـا اني )انعــر لنشوكاين: نشــا  الفحـول اب  اإلاــا (. ومــا  اـا  الفاهــاء رهــو نـو  مــن ونــوا  اإلاــا  
 اخلا   رال اعنينا هنا  ههو مبسوو يف كت  و ول الفا[.

حلـداث الشـراف هوما  اا  األمة رهو بي  الاصيد  رهو من مبـا ئ السياسـة الشـرعية. راـد  ـر  ا 
مبرجعيـة و نبيــة األمـة يف قولــ[  ـنى هللا عنيــ[ هســنم:"ايبعوا السـوا  األععــم". ههـذا اــدل عنـى ون األمــة هــي 
 هلية ومر نفسها  ههو  لي   ري  رايل  هالصرايل قول[  نى هللا عني[ هسنم: "س  تيع وميت عنى ياللة".

 ههذا هذاك ادسن عنى ومون: 



  بعنـها  هـا يـ  وكثرهـا. عنـى ون األمـة اههداـة   ـا هـي ومـة األحـران  ون األمة مهداة  رنو يـ -1
الذان افإلرهن بصوت عال  وما األمة اليت اعيش الناس ريها وسرى التانيد هاخلـوف هاجلهـ   رنيسـ  معنيـة 

 ابحلداث  ألما خايعة لتنني  الطغيان.
 قيامها ابلتناهي عن اهنإلرات.هقد  ر  عداد من الصحابة هاهفسران  أبن شرو خرياة األمة  هو 

بعـد  اعـة هللا هنسـول[  )وي يف مـاس ُيـالف نصـا  شـرعيا    ـرحيا(  يف ومـون  ةهجو   اعـة األ نبيـ -2
 ال بية هاإل انو هاهال.

ون مــن خــالف نوي الســوا  األععــم  رهــو  ــالف شــراعة هللا  حــّت لــو و ــا  يف نوي   اني وه  -3
يا ون آاـة األمـر ابلشـونى  نزلـ  عاـ  هزميـة  ـزهو وحـد  الـيت نمبـا كـان مـن يربوي وه مام وه حـرس  هسسـي

 وسباهباي ون الرسول  نى هللا عني[ هسنم و ا  األ نبية.
ون األمة هي مرجعية )احلاكم(  هون احلاكم ليس مرجعية س لندهلة هس لنينة  ب  هـو هكيـ  )عـن(   -4

ة وه الو ــااة  ألن الوكالــة )عنــى( رــالن   ــا يإلــون عنيــ[  ذا  األمــة س )عنيهــا(  هونــ[ لــيس ]لــ[ عنيهــا[ الاوامــ
 كان قا را  هالوكالة لـ)عالن( يإلون يفوانا من اهشغول عن التفرغ ألمر  وه  ري الاا ن عني[ بنفس[.

رثب  ون هم األمر من الـوسو السـال نيي ]  ـا هـو[ هم لممـة هلـيس هليـا عنيهـا. ألن هنـاك ررقـا  يف  
ــانوي بــني هكيــ  رــالن  هالوكيــ  عنــى رــالن  روساــة األمــر اهتعداــة بـــ)عنى(    ــا يإلــون عنــى الاا ــران  العب

هالسفهاء  هاألمة ليسـ  قا ـرو الـروي هس سـفيهة  هس  ـغريو السـن. كيـف ذلـك هقـد ه ـفها هللا ابخلرياـة  
يعـاىل "كنــتم خــري ومــة النا ـة عــن قيامهــا ابلتنا ـيل هالتوا ــي ابحلــ   هالتعـاهن عنــى الــل هالتاـوى  كيــا قــال 

 وخرج  لنناس أتمرهن ابهعرهف هينهون عن اهنإلر".
  ل ذلك عنى ون  اا  األمة عا م عن الساوو يف ا الك.

ههو  لي  ـ ه ن كان  ري  رايل ـ عنى سنطة األمة  ريا  ام  األمة س  تيع عنـى يـاللة   ذا  انبغـي 
هدان  كيحيد عبده هحميد نشيد نيا  عندما نصـوا عنـى  اعة  ااعها  ههذا ما سحع[ بع  الفاهاء اجملا

 ون شرو  اعة احلاكم  ون اطيع هو وه  احل  هالعاد! وي وه  الشونى.
ه ل ذلــك عنــى خطــونو هيــع )الفاهــاء( بــداال عــن  اــا  األمــة  يف األمــون السياســية هالشــئون  -5

  هاليز السياسة. العامة  اليت حتتاج  ىل )يفوا ( من األمة  هحتتاج  ىل )خلو( يف
هـذا اهعـىن الـذي ذكـريه )سـنطة األمـة  هون  اعـة احلـاكم مشـره ة بــ]ذعان[  ـا[هون الشـونى هالعــدل 
ــ[  عــاو ]قوامــة األمــة مــن خــالل نواهبــا عنــى حإلامهــا  عاو[الدســتون  ــدان الإلــلى  د انفــر  ب مــن و ــول ال



وا قراـــة الـــروي هالتعبـــري هاسجتيـــا  اإلســـالمي األلـــف   الـــذان هقعـــوا خطـــاابت اإل ـــال  السياســـي  ه ـــالب
 هالتجيع السامية.

هعندما  البوا انو  اإل انو السياسية  لنيحاسـبة هاهسـاءلة  يف السياسـة اخلانجيـة هاهاليـة هاإل اناـة 
ه ال بواــةي د ُي عــوا العجنــة    ــا هيــحوا لنعيــوم هاخلصــو  يف هــذا البنــد  مفهــوم احلإلــم اإلســالمي أبنــ[ 

الســـنطة ريـــ[ لممـــة. ههـــذا اهبـــدو هـــو ماتنـــى مطالبـــات الفاهـــاء األمـــواني بـــين وميـــة ابلعـــدل  ســـتوني  وي 
هالشونى. هقد  ب  هذا عن وكثـر مـن نيسـني رايهـا. كيـا بينـ  يف ]اهـذكرو اهوجهـة  ىل هيئـة التيييـز الـيت 

 عنواما[ )أست ا يئة الانا ية يف العايدو(.
ــر مــن مئــ ه الفاــ[ السياســي يف العصــر احلــداث  قــد  عــام  يف كتــاابت  ةاســتار عنــى ذلــك  منــذ وكث

الفاهــاء اجملاهــدان بإلنيــة احلــ  هالعــدل  كالشــي  عبــدالرمحن الإلــواك   هالشــي  حميــد عبــده  هحميــد نشــيد 
نيـا  ألن اميــان الدهلــة العثيانيـة  كشــف عــن هشاشـة الفاــ[ السياســي الاـد   الــذي جع ]احلــاكم هم ومــر 

ي هلية ومـره رصـان[ )هم األمـر( العثيـاين قطبـا  اـدهن حولـ[ عيـوم األمـة  ريرنـى األمة بدس من ون يإلون ه
  ىل الطغيان.

ه ن كان  هذه األقوال )مهجونو( عند ا يئـة الانـا ية  رهـذا اـدل عنـى ومـا س أالـ  منحصـرو عنـى  
انية( ه ومها  من ما  را[ السياسة الشرعية اهتخنف  كيا بناه اهاهن ي هوبو اعني  يف كتاس )األحإلام السنط

 كت  ليعاجل شئون وه  أمان[ ه مإلان[.
 
 

 المقالة ]الرابعة: 
من أعشت الصحراء والفرعنة عينيه عن حقائق علم السياسة يف الشريعة، 

 نورتهما[ سنن اهلل املشاهدة على مسرح..احلضارات:
 الطاعة الشامية حابن ميمية: -أ 
مم هاحلنانات الادمية هاحلداثة  يصر  ون سر عنو وي ومة  ون اللاهني اهشاهدو يف اتنا  األموجز ] 

يإلون هي هلية ومر حإلامها  رالفإلر اإلنساين الصحييل يف عنوم اسنسان هالطبيعةيس ُيالف الصرايل 
الصرايل من عنوم الشراعة  كيا بني ابن يييية يف كتا  )العا  هالنا ( "ق  ك  من عند هللا" ريا لفاهاء 

 اهون حداثا؟[.اسستبدا  ساف



وحد وسبا  صنف األمة السياسي    ا هو يععيم السنطان اهستبد اجلا ر  ه اعت[ اهطناة.  ن سنن هللا 
ــا : ون  ــاو يف احلنــانو اإلســالمية هاحلنــانات األخــرىي  يثبــ   بــوات  قطعي هآ)يــ[ اهشــاهدو  عنــى مســر  احلي

اهطناـة  جــرت األمـة اإلســالميةي   ىل مـا و ــاه  اسسـتبدا  جر ومـة كــ  صنـف هرســا   ]ه[ ون  اعـة احلإلــام
)الطاعـــة الشـــامية(  الـــيت اصـــفها باولـــ[: "كثـــري مـــن ويبـــا  بـــين وميـــة وه  -نمحنـــا هللا ه )ه–اإلمـــام بـــن ييييـــة 

ــ[  وكثــرهمي كــانوا اعتاــدهن ون اإلمــام س حســا  عنيــ[ هس عــذا   هون هللا س ا اخــذهم عنــى مــا اطيعــون ري
  اعة اإلمام يف ك  شيء". اإلمام  ب     عنيهم

"هها ونا  ازاد بن عبداهنك ون اسري بسريو عيـر بـن عبـدالعزاز  جـاء  ليـ[ ااعـة مـن شـيوخهم  رحنفـوا 
لــ[ ابي الــذي س  لــ[  س هــوي ونــ[  ذا هم عنــى النــاس  مامــا   يابــ  هللا احلســنات  ه ــاهأ لــ[ عــن الســيئات  

ر بطاعة )هم األمر( مطناا   هون من و اع[ راد و ـا  هللا  هلـذلك  هلذلك  د يف كالم كثري من كبانهمي األم
 (.6/430كان انر  هبم اهث    رياال ) اعة شامية(" )منهاج السنة:

كان  وهل خطوات رسا  األمةي وما سني  السنطان مااليد الايا و عنى اإل الق  هاسـتبعد السـنطان 
ون بـني العنــم هالـروي هاإلخـال   هوبعــد الفاهـاء األحــران  وهـَ  احلـ  هالعاــد  مـن هجــوه النـاس  الـذان  يعــ

هقر  النـعفاء هالغـارنني هاهـداهنني. ه ـنع مـنهم عنيـاء كبـانا . رابتعـد الفاهـاء احلإلوميـون هاه هبنـون عـن 
رـي ى  الشع  الذي هو نكنهم  رنعفوا ومام السنطان  راستخدمهم لنتلاـر هالتيراـر  هانفـر  بايـا و األمـة 

  ىل ا زمية الداخنية وهس .ذلك هبا 
د ادنك كثري من الفاهاء هس الاناو  ما و نك[ قايي )قم(  هس الاايي عز الدان بـن عبدالسـالم  مـن  

ومـم  ذا "د  ـدها عنــى اخلـري وعــواي" يـعفوا هاســتإلانوا  هيـوااوا رــاعتزلوا  وه  اهنـوا هجــررهم التيـان  رــيي 
هاــدارع عنــ[  معــرض لالنإليــا   كيــا بينــ  يف كتيبــات )ســباعية  رايــ[ وه نصــييل مــن  هن نوي عــام اســنده

اجملتيـــع اهـــدين اإلســـالمي( هسســـييا كتيـــ  )]اجلهـــا  السياســـي الســـنيي/ كيـــف يإلـــون[ الإلنيـــة وقـــوى مـــن 
 الر ا ة؟(. 

رساءت اإل انو  هشا  التدابر هالبغناء بني الطوا ف هاهنا   هاألعراق اسجتياعية  هكثـرت الفـواحش 
 وم  هالعنم عنى اخلصو   رصانت البال  جاهزو لنعدهان  اخلانجي.عنى العي

ههذا ما هقع قب  ومس لمندلس هلنيادس هلبغـدا   ومـام اإلرر ـة هالتتـان قبـ  ومـس  هابألمـس لندهلـة 
 العثيانية  هاليوم لنيسنيني العر  هوه  اخلني  خا ة  هالعراق عنى اخلصو .

ي س اــرهن العدالــة هالشــونى  مــن و ــول الــدان  ورــال اتــذكرهن مــا ه ذا كــان عداــد مــن الفاهــاء احملــارعني
 يذكره الناس منذ العصون الادمية: "العدل وساس اهنك"؟.



ألن اسستئثان ابل بية هاإل انو هاهال  ويعف الدهلة اإلسالمية  هسسـييا العربيـة  رنيـا يـعف  امزمـ  
ه نخون  كابن خندهن يف كتاب[ )العـل(  هو ـبيل مـثال سـا را  ومام الاوى العنيانية هاإلرر ية. ههذا ما و نك[ ا

ه ــر  بــ[ ابــن ييييــة يف كتــا  )السياســة الشــرعية(: راــال: " ن هللا . هذكــره الغســاين يف كتــا  )العســجد(. 
ااـيم الدهلـة العا لــة هلـو كانـ  كــاررو   هس ااـيم الدهلــة العاهـة هلـو كانــ  مسـنية"  هقـال "الــدنيا يـدهم مــع 

الإلفر  هس يدهم مع العنم هاإلسالم" هعن  ذلك باول[: "العدل نعـام كـ  شـيء رـإذا وقييـ  الـدنيا العدل ه 
بعدل قام   ه ن د اإلن لصاحبها يف ايخرو مـن خـالق  هان يَـُاـم  بعـدل د يـَُاـم  ه ن كـان لصـاحبها وجـر يف 

يف ونــوا  اإلمث  وكثــر مــن مــا ايخــرو  هقــال:" ومــون النــاس يســتايم يف الــدنيا مــع العــدل الــذي ريــ[ اسشــ اك 
 يستايم مع العنم يف احلاوق  ه ن د يش ك يف  مث". 

هذا مع استدناك ون ابن يييية نمبا كان ااصد ابإلمث التفراض يف ونكان الـدان الرهحيـة  كالصـالو هالصـيام 
ــة[ كــالزي  هالنــواو هشــر  اخليــون  ألن العنــم وكــل ــا ر]من الــذنو  اسجتياعي  اي م بعــد هاحلــ   وه الإلب

التوحيد.  ذن س اصيل ه ف وي  هلة أبما مسنية  ما د يام شر ي البيعة الشـرعية: الشـونى هالعـدل  ومـا 
الشــع  ريو ــف أبنــ[ مســنم  رالدهلــة اهســنية هــي الــيت ياــام ريهــا وحإلــام اإلســالم الإلــلى. هوهــم وحإلــام 

ــة الــروي هالتعبــري اإلســالم يف اإلمامــة الإلــلى هــي العــدل هالشــونى  هحفــظ حاــوق النــا س هحــر)هتم  هحرا
السـامية  هحراـة األمـر ابهعـرهف هالنهــي عـن اهنإلـر  هحراـة التعـاهن عنــى الـل هالتاـوى  هالتعد اـة هاسلتــزام 
ابلـره  السـنيية يف حـ  وي خـالف. ه غيــان احلإلومـة احلداثـة مـن نـواق  اإلســالم  هـا ذكـريه عنـى العيــوم 

 )الطرا  الثالث( اهرر .ريهجزيه هنا  هرصنناه يف كتي  
 شو ى  ]أهل الرأي حالعقل األحرا [ هي حا س العدل، -ب
 حمجلس النواب هو   قالبها  

 هالعدل خننة  مرهتا ]شيئان[:
 سعا و الدنيا: الر د يف العيش  هاألمن يف األه ان  هالصحة يف األبدان. 
 ان الرمحن.هسعا و ايخرو: العفر ابجلنان   هالنجاو من النريان  هنيو  
هلإلن النخنة س يثير  ذا د يإلن يف حوض اسايها اهاء  هاهاء هو الروي السداد. هالـروي السـدادي   ـا  

 منبع[ األذهان احلرو  راهستعبدهن هاهستنعفون هاألسانىي س نوي  م  مهيا كان  م من الذكاء هالعنم.
  الصـحراء  هاهصـدات   ـا هـي )التجيعـات هالعدل هالشونى هاحلراة سبـد  ـا مـن مصـدات يايهـا ن) 

اهدنية األهنية(  اليت  س د الشـونى الشـعبية اهنزمـة  الـيت س يتنـاأل ريهـا األمـة  عـن حاهـا يف ومـا هـي هليـة 



ومر نفسـها  ههـي األ نى مبصـاحلها  هحاهـا يف  بـراأ وهـ  احلـ  هالعاـد هالسـري هناءهـم  هحاهـا يف ون اـدنك 
  ا هم هكالؤها يف ينفيذ وحإلام الشراعة.السنطان هالاناوي و

هالتجيعـات األهنيــة  -مــن وهـ  العنـم هالــروي هاإلخـال –ههـذا هـو اهسـتند لناــول أبن جمنـس النـوا  
اهدنيــة  هــي ورنــ  الوســا   اليــوم  لتجســيد مفهــوم )الُعَررــاء( الــوان  يف الــ ا. الراشــدي  همصــطنيل )وهىل 

هالعاـد الـوان  يف الـ ا. العباسـي. رـال ميإلـن يـيان العـدل هالبعـد عـن  األمر( يف الارآن الإلر   هوه  احل 
ا ــوى  يف اإل انو هال بيـــة هاهــال   س هبـــايني الوســـينتني  هس ميإلــن مراقبـــة خطــض ال بيـــة هاإل انو هاهـــال  س 

حراسة اهنـة  ه س بذلك  هس ميإلن حماسبة اهفرو يف يربية األمة هقوامها ه  انهتا هما ا  س بذلك  هس ميإلن 
 سياسة األمة  س بذلك.

كيا ون مفهوم وه  احل  هالعادي انبغي ون س انحصر ابجلان  )الفر ي الشخصي(  ليتسع  ىل )اهفهوم 
اه سسـي( العــام يف   انو الدهلــة  رتــوأ  ســنطات الدهلــة  كيــا اـوأ  عــ ء اهبــىن عنــى  ال ــة وعيــدو: جمنــس 

حّت عند الفاهـاء العباسـيني  الـذان اطناـون هم  -يف األ  –اهعىن هان  النوا  هالاناء هاحلإلومة  ههذا 
 األمر عنى السنطان هالاايي ههام احلسبة هاهعاد.

هقد يإلون بعـ  آ)ت هللا اهاـرهءو جمينـة مـن التفصـي   وه"عراـة عـن الاطـع" هالتصـرايل )حسـ  يعبـري 
هـواء هاألحـوال  هالبصـا ر هالتجـان   هاخلـلات ومام احلرمني اجلواين(  هصتنف الناس يف رهيها  حسـ  األ
 شدادو الويو  . -منذ العصر العباسي-هالعاول  هلإلن آ)ت هللا اهشاهدو يف اجملتيعات العربية  

ههذا ادل عنى ون وساس مفاسد األمةي هي حصر مرجعية األمـة بثنا يـة )السـنطان هالفاهـاء( مث  اعتبـان 
األمـة  هاعتبـانهم اهخـولني بتنفيـذ الشـراعة.  ن هـذه الثنا يـة هـي سـر يـعف احلإلام هاألمراء األ نى مبصاحل 

 الدهلة اإلسالمية  منذ ما س اا  عن ولف عام.
ههــي األ لــة هــذه هــي األ لــة الشــرعية مــن ســنن هللا اهشــاهدو  يف اتناــ  اإلســالم منــذ العصــر األمــوي  

هالبابنية هاألشوناة هالفينياية  هيف الصينية ها نداة  اهشاهدو يف اتنا  األمم الادمية  يف احلنانات الفرعونية
ــة وانــا مشــاهدو يف اتناــ  احلنــانات احلداثــة   هالفانســية  هيف اليوينيــة هالرهمانيــة هالسإلســونية  ههــي و ل

 اإلرر ية هاألمراإلية ه ريها.
ي هليـة ومـر نفسـها  ينك هي األ لة الشرعية الصرحية من سنن هللا اهارهءو هاهشاهدو  عنى ون  األمة هـ

و نى -عــل وهــ  احلــ  هالعاــد مــن وعيامــا اهتبــوعني  مــن ذهي الــروي هالعنــم هاإلخــال  هالشــجاعة -هومــا
مبصاحلها. ههي و لة  رحية  سواء وكان هج[ الدسلة منها عامِّا  وه خا ا   ههي هايـحة الدسلـة عنـى سـنطة 

 مرجعية الدهلة.األمة العامة  هوما س  تيع عنى ياللة  هوما هي 



هسنن هللا اهارهءو يف كتـا  الشـراعة  س صـالف سـنن[ اهشـاهدو يف مسـر  اسجتيـا  هالطبيعـة  "قـ  كـ  
من عند هللا". رـالفإلر اإلنسـاين الصـحييل يف عنـوم اسجتيـا  هالطبيعـةي س ُيـالف اهناـول الصـرايل مـن عنـوم 

 ا  )العا  هالنا (.الشراعة  كيا بني هذه الااعدو الععيية ابن يييية يف كت
لاد هقف عداد من راهاء الفإلر السياسـي  يف ظـالل آاتـني يف كتـا  هللا: آاـة اسسـتنباو  هآاـة الطاعـة 
ــن ييييــة عنيهــا  هبــىن كتــا  احلســبة عنيهيــا  مركــزا عنــى قنــية العــدل. ههقــف  يف ســونو النســاء  هقــف اب

العاــد  ه ســيدهم  اــا  األمــة همرجعيتهــا عنيهيـا النيســابوني هالــراأي مســتنبطني منهيــا ســنطة وهــ  احلــ  ه 
 سيدا هبدو الشـونى. ههقـف عنيهيـا راهـاء اإل ـال  السياسـي احلـداث  بـدءا  مـن الشـيخني حميـد عبـده  

هعنــى   هحميـد نشـيد نيـا يف يفسـري اهنـان  ربنـوا عنيهيـا هعنـى  ريمهـا مفهـوم احلإلـم الدسـتوني يف اإلسـالم.
ــة هالراشــداة  همــن خــالل مواقــف كــ  حــال رــإن ســنطة األمــة ماــرنو  مــن  خــالل اي)ت هالتطبياــات النبوا

عيوم الفاهاء األموانيي من الطغيان األموي هنصو هم. همن خالل مواقف بع  الفاهـاء الوعـاو الشـجعان 
 يف العصر العباسي همابعده من العصون.

 ه  ا هدف البحث ومران:
حلإلـام وه الفاهـاء وه مهـا معـا . ذلـك الـروي اهشـهون  األهل:ون نفند ما قي  عن ون وهىل األمـر   ـا هـم ا 

 الذي وسس لنعنم هالطغيان  وال العصون. 
ون نثبــ  ون اهــون اهفســران  نطــوا يف رهم]اياتــني[  هوميــا يــدسن عنــى خــالف مــاأعيوه  بــ  الثــاين 

ا  الفاهـاء(. هون ي سسان هفهوم اإلاا  العام  ) اا  األمـة(  الـذي ُيتنـف عـن )اإلاـا  اخلـا  مثـ   اـ
ندل   هبذا  عنى  وذج شا ع يف الفإلر اإلسالمي)يف  ـيا ت[ العباسـية(   ـد ريـ[ يفسـريات لناـرآن هشـرهحا 
لنســنة  ينســ   ليهيــا مــاد ااوسه رتجســد ]هــذه التفســريات هالشــره [ مــا ميإلــن يســييت[ )اناــال  ا ــامش 

 هل اإلسهام يف بيان ذلك  يف اهااست التوام.عنى اهنت(  رتسهم يف يدمري عا  األمة السياسي  هسنحا
 

 المقالة ]الخامسة:
صواب مهجور![تفسري آية االستنباط]ولو ردوه إىل ]هل خطأ مشهور خري  من 

 الرسول وإىل أويل األمر لعلمه الذين يستنبطونه[
 جو اآلية اللغوي حاالجوماعي: -أ

ان اسـتنبطون األمـون؟هم عررـاء األمــة ه ات وهىل مـا األمـر؟ األمـر هـو الـروي هاخلطـة.من هـم الـذموجز:] 
و ــحا   اثــان ه خـــال  -2/هعنــم هحســن يـــدبري  و ــحا  نوي هحنإلـــة هبصــريو-1األمــر )العررــاء(نيس:



اهـدين  اجملتيـعيف  نجال ابنأهن -5/و حا  نزاهة هاستاامة يف السنوك-4/و حا  شجاعة متييزو-3لممة
 حإلومية[ف ا األهني  ليس  م هظ

 :ااة مبا قبنها هما بعده نة اي .1

 نص اياة:

ــَن "  ــر  مِّ ــنِ اَهِ َذا َجــآَءُهم  َوم  َــو فِ اَوِه  أَلم  ــ[ِ  خل  ــو  َن  هُه ِ ىَل   َوَذاُعــوا  ِب ِم ا َهِ ىَل  لَرُســولِ اَهَل ــرِ ُوه  ُهم   أَلم  ــنـ  َلَعِنَيــُ[  يِم
ُهم   َلِذانَ ا تَـن ِبُطوَنُ[ ِمنـ  ُ    َاس   (.83" )النساء:ِ سَ َقِنيال   لَشي طَانَ اسَيـَبَـع ُتُم   إُلم  َهَنمح َُت[ُ َعَني   ّللَِ اَهَلو َس َرن 

َعـَم ابدو   ان اياة هسياقها العام من قول[ يعاىل: " َهِ َن ِمن إُلم  َلَين لَيُـَبطِّـَئَن رَـِإن  َوَ ـابـَت إُلم  م ِصـيَبة  قَـاَل قَـد  وَنـ 
 (.73" )النساء:َشِهيدا   َعَنَي ِ ذ  دَ  َوُكن  َمَعُهم   ّللَُ ا

رــاي)ت يتحــد. )هرــ   حــدى الــرهااتني يف مناســبتها( عــن وجــواء احلــر   هحتــث اهســنيني عنــى اجلهــا   
هيبني  فة اهناراني هاهتخاذلني عن اجلها   "الذان ااولون:  اعة  رإذا برأها من عندك بي   ا فة منهم  ـري 

ذاعون الشــا عات مــن  ــري يثبــ   مث يبــني موقــف اهــ منني مــن الــذي ياــول"  هيصــف هــ سء اهنــاراني  أبمــم اــ
 ( . 115-72اهناراني: "ريالإلم يف اه منني رئتني" مع ون هللا ونكس اهناراني "مبا كسبوا" ) النساء : 

 هيركز عنى يرهنو اسنايا  التام حلإلم هللا هنسول[.
 يف سب  نزهل اياة قوسن: -2

ينعييـــا هيرييبـــا هســـا   يفســـري اياـــة  الـــذان و نعـــ  عنـــى يفســـريهم   اجلـــوأي وكثـــر اهفســـران ابـــن لعـــ 
 ايخران: اهفسرانشري  ىل وعتيد عني[ ه يرس

  َنــ َ  :: ون النــ   ــنى هللا عنيــ[ هســنم اعتــزل نســاءه  رــدخ  عيــر اهســجد رســيع النــاس ااولــون األهل
وس  :رنـا ىرخـرج عيـر  .قال س ؟ءكه  ردخ  عنى الن   نى هللا عني[ هسنم رسيل[: و نا  نساءنسا الن 

انفـر  جخراجـ[ مسـنم )يفسـري ابـن  "رنزل  اياة  رإلان هو الـذي اسـتنبض األمـر  ن نسول هللا د اطن  نساءه 
 ( . الطليهنهى عن ابن جرا  ) يفسري   عن ابن عباس (  نهي ذلك وانااجلوأي

عيـوم  حتد.من السرا)  رهزم  وه انتصرت  : ون نسول هللا  نى هللا عني[ هسنم   ذا بعث سراة  الثاين
عباس ) يفسـري ابـن  ابنالها  هد اصلها حّت اإلون نسول هللا هو اهتحد.. نهاه وبو  احل وانا عن  الناس

 اجلوأي(.
 هىف الذان اذاعون األخبان  ال ة وقوال: -3

 )يفسري ابن اجلوأي(.ههو قول اجليهون   عن ابن عباس هالنحاك هابن أاد اهناراونومم : األهل
 البصري.عن احلسن )الذان س حيننون ما هناء األخبان( اهسنيني  يعفةومم : الثاين



 خا عون وه  دهعون.  ذا ذن يفسري ابن اجلوأي ( رهم )  معاهيعفة اهسنيني  اهناراونومم : الثالث
 هيف اهرا  ابألمن هاخلوف  ال ة وقوال: -4

 . ذكره ااعة من اهفسران. ههو قول األكثران.هاخلوفراة روأ الس األهل: األمن هو
قالـ[   ريـيمن مـنهم  ونـ[ ظـاهر عنـى قـوم ياخلل الذي أييت  ىل الن   ـنى هللا عنيـ[ هسـنم الثاين: األمن: هو

 اخلل الذي افيد ون قوما اعدهن العدو حلر  اهسنيني.هاخلوف: هو   الزجاج
مــا اعــزم  هاخلـوف: هــو ( ذكــره اهــاهن ي)م و اـلمـن اهوا عــة هاألمــان  مــا اعـزم عنيــ[ الرســول الثالـث: األمــن

 (.عني[ الن  من احلر  هالاتال )يفسري ابن اجلوأي
 اهعاين:  -5

كـ  مسـتخرج شـيئا  ه من استنبط  الركيـةي  ذا اسـتخرج  ماءهـا  اهعىن النغوي احلاياي  معىن استنبطون[:
هاهاصـو  اجملـاأ  لـ[ مسـتنبض  كيـا قـال الاـر     لانـو  رهـوالعيون  وه عن معـانف ا  بصانكان مست ا عن 
 ريـ[هالنـحاك )يفسـري الطـلي(. هاتفإلـرهن  هجماهـد العاليـةوبو  قال  كيا اتتبعونه  هاتحسسونرهم افحصون 

 .الطلي(يفسري كيا قال ابن أاد )
همعـررتهم ابحلـره  يـدبريه بفطنـتهم ه ـانهبم  اسـتخرجون الـذانهاهاصو  و حا  العنـم هالـروي الثاقـ   

 .  هحيننون األحدا. هس اإلتفون بعواهرهاهمإلا دها
نعـر اا ـام ) اخلـلوه هـو النبـي وي   اهفسـرهن ذكـراخلـل كيـا هـو هايـيل يف سـياق الإلـالم  هكيـا  هـو األمر

 يفسري ابن عاشون(.
اســتنبض الفاــ[ وي اهســيلة   ذا اســتخرج منهــا معــىن اب نــا   ــري ظــاهر مــن النعــرو األهىل  هاســتنبض الفايــ[ 

 .الراأي(يفسري البا ن )
  راجملتهـدهن الاـر  ()يفسـري  وه  اـا  ـرايل عنـد عـدم هجـو  نـص يف الـروي  عنى اسجتهـا   ادلههو  
 يةعنى حج  لي الشوكاين(. هريها انعر يفسري عاو م ) ه حةبتدبريهم  الروي الثاق   الذان استخرجون هم

 .الاياس
 ابن اجلوأي(.يفسري ) كيا نهى عن ابن عباس    ب[ هورشوه هشنعوا ب[: سانعوا ب[ وذاعوامعىن 
  ابـن اجلـوأي(يفسـري قب  ون اافوا عنى حايات[  كيا قال قتـا و هابـن جـرا  )  هوعننوه هورشوه ب[ سانعوا

الاـر  (: عنـى يفسـري   كيـا قـال النـحاك )بسب  األناجيـف الإلاذبـة عيوم الناس  عن ذلك ها انح  رنهوا
 الشاعر:  رااة

 آرة األخبان  س نهاهتا هما



 الشـا عات  الـيت يعتيـد عنـى وخبـان  ـري مو اـة  وه يبـالم يف ينـخيم األخبـان يعـاجل اياـةاهعىن العام:  -6
هاألخبان اهنفاة  هسسييا يف األمون العامة  هسسـييا األمـون الـيت يتصـ  قيـاو  جيفان األ  وه يفتع  هاألحدا.

يخبـان امـتالك بعـ  الـدهل الـيت ينـعف الـره  اهعنواـة لنجـيش و نـاء احلـره  ك  ا ـزا مالعامـة  كيخبـان  الناس
ــة  ــزه وخــرى  همنهــا الشــا عات حــول ومــراض الرؤســاء هاهنــوك  هاإلخبــانســالحا  ــري يانيــدي   عــن نيــة  هل

ــة  ه ــذه األخبــان آ ن عنــى ه   اخلا ــة حيــاهتم هحــول  مه ــوه األمــن الشــا عات الــيت يتصــ  مبيزانيــات الدهل
 من ما هو معنوم معرهف.  ه ا آ ن عنى حركة التجانو الو ين 
حمعجتتم عمومتتا معتتاني كلمتتة )أمتتر( فتتي المعجتتم العربتتي  -ب

 :خصوصا القرآن

)وهلـو( اـع س هاحــد لـ[ مــن لفعـ[  ههــو مـن ولفــا  اجليـو  الــيت س هاحـد  ــا مـن لفعهــا  كالنسـاء هاخليــ  
يعـاىل: "همـا اـذكر  س وهلـو األلبـا "  وي و ـحا  العاـول. هبعـ   هاإلب   ههو مبعىن و حا   كيـا يف قولـ[

 ال  العنم ُينض مصطنيل )وهم األمر( بـ)هم األمر(  هاعن و نهيا النغوي وه معنامهـا هاحـدا   همهـا مـا اتن 
وه  تنفــان  رـــ)ولو( مبعــىن و ــحا   ه )هم( مبعــىن ياــي مــن )الَوساــة( بفــتيل الــواه. وه مبعــىن نصــري وه ســنطان 

ساة( بإلسر الواه. َِ  ه ي من )الِو
 ه )األمر( أييت يف النغة العربية عنى العيوم  هيف معجم الارآن الإلر  عنى اخلصو  ابهعاين التالية:

 األمر يد النهي: -1
 " :ِـا  ِ سَ ِ ب ِنيَس َكاَن ِمَن اَجُده ـيَ َم َرسَ  ُجُدها  ــس  ال إلة اَهِ َذا قـُن َنا ِلن يَ كاول[ يعاىل َ  َعـن  َوم ـِر ــــرَـَفسَ  نِِّ جل 
 (  راي ومر  بنيس ابلسجو  ي م  هماه عن الإلل)ء.50" )الإلهف:نَبِّ[ِ 

 " :ذهقول[ يعاىل َ َ وَا ِداَنا َهَما َخن َفَنا َهَما َبني  لِـَك َهَمـا َكـاَن نَبـ َك َنِسـيِّا " َهَما نـَتَـنَـَزُل ِ سَ أبَِم ِر نَبَِّك َلُ[ َما َبني 
. راهال إلة س اعصون هللا ما ومـرهم  ههـذا اهعـىن هـو وكثـر معـاين كنيـة األمـر شـيوعا. همـن كنيـة (64)مر :

 األمر اشتا  كنية )األمري(.

 احلد. هالشين هالاصة اجلاناة: -2
  . . ." :(.52" )اها دو:َوه  َوم رم مِّن  ِعنِدهِ  ل َفت يلِ َون أيَ يتَ ابِ  ّللَُ ارَـَعَسى كاول[ يعاىل 

  ]ّللََ إِلَن اَهلَــ أَلم ـرِ ايف َمَناِمَك َقِنيال  َهَلو  َونَاَكُهم  َكِثريا  َلَفِشن ُتم  َهَلتَـَناَأع ُتم  يف  ّللَُ اِ ذ  اُرِاإَلُهُم يعاىل: "هقول 
 (.43" )األنفال:لص ُدهنِ اَنَم ِ نَُ[ َعِنيم  ِبَذاِت ــسَ 

َــو فِ اَوِه  أَلم ـنِ اَن َءُهم  َوم ـر  مِّــاَهِ َذا َجــهكيـا يف نفــس اياـة : " " وي خـل مــن وخبـان اخلــوف وه َوَذاُعـوا  بِــ[ِ  خل 
 األمن  كيا نص عنى ذلك اهفسرهن.



 " : يـ   َها ُءها َعَنىاَهجَ هقول[ يعاىل  ّللَُ َقِييِصـِ[ بِـَدمم َكـِذ م قَـاَل بَـ   َسـَوَل   َلإُلـم  وَنُفُسـإُلم  َوم ـرا  َرَصـل   اَِ
تَـَعانُ ا  (.18َيِصُفوَن" )اوسف: َما َعَنى ل ُيس 

 :وه البشريالتصرف اإل ي  -3
 " :ا  ِمـن قَـب ـُ  هََكـاَن  لَـِذانَ ايف  ّللَِ الَـُ[ ُسـَنَة  ّللَُ اِمن  َحَرجم ِريَيـا رَــَرَض  َنِ ِِّ الَما َكاَن َعَنى كاول[ يعاىل َخنَـو 
 (.38" )األحزا :َقَدنا  َما ُدهنا   ّللَِ اَوم ُر 
 " :َم َس مَت ِنُك نـَف س  ِلنَـف سم َشي ئا  هَ اَـ هقول[ يعاىل َمِئذم ّلِلَِ  أَلم رُ او   ( 19" )اسنفطان : اـَو 

 (. 4"  )الدخان :  ِريَها اـُف َرُق ُك   َوم رم َحإِليمم هقول[ يعاىل : "
  . . ." :آل 35: ]مـر : َوم را  َرِإَ َا اـَُاوُل لَـُ[ ُكـن رَـَيإُلـوُن " )يف ونبـع ســون هـي ِ َذا َقَنىهقول[ يعاىل  

 (. همن[ يف التصرف البشري قول الشاعر: 68   ارر : 117  البارو : 47عيران: 

 هس استيذنون ههم شهو ×       هاانى األمر حني يغي  ييم      

اليت انبغي ون يإلون قالبا  لنتطبي  هالتنفيـذ  ههـو و نـ  اهعـاين الااعدو الشرعية  )احلإلم الشرعي(: -4
 ارآن الإلر :هنه ا  يف ال

 " :(.9"  )احلجرات:ّللَِ َيِفيء ِ ىَل َوم ِر ا يَـب ِغي َحَّت  َليِت ارَـَاايُِنوا  كاول[ يعاىل 

 " :ُتم  اَهِ ذ  اُرِاإُلُيوُهم  ِ ِذ هقول[ يعاىل ِنـَي ا يف  ل تَـَايـ  َوم ـرا  َكـاَن  ّللَُ َوع ُيِنإُلم  َقِنـيال   َهاـَُانُِّنإُلـم  يف َوع يُـِنِهم  ِليَـا 
 (.44" )األنفال:أُلُمونُ ايـُر َجُع  ّللَِ اف ُعوس  َهِ ىَل مَ 

 " :ِمنَـةم ِ َذا َقَنـى هقول[ يعاىل ِمنم َهَس ُم   ِـرَيَوُ اَهَنُسـوُلُ[ َوم ـرا  َون َاإُلـوَن َ ُـُم  ّللَُ اَهَمـا َكـاَن ِلُيـ     ِمـن  َوم ـرِِهم   خل 
 (.36" )األحزا :م ِبينا  َهَنُسوَلُ[ رَـَاد  َيَ  َياَلس   ّللََ اَهَمن اـَع ِص 

 ":لرِِّايلَ اَهِلُسَني َياَن هقول[ يعاىل  َ ر  َهَوَسن َنا َلُ[ َعـني  ر  َهَنَهاُحَها َشه  ِـنِِّ اَهِمـَن  ل ِاطـ رِ اُ ُده َها َشه  َمـن اـَع َيـُ   جل 
ُهم  َعن  َوم ِرَي ُنِذق ُ[ ِمن  َعَذاِ   َ َاَدا ِ[ جِِذ ِن نَبِِّ[ َهَمن َازِغ  ِمنـ   (.12" )سبي:لَسِعريِ اَبني 

 " : ــَنإُلم  َكــُدعَ  لَرُســولِ اَء اسَ َ  َعنُــوا  ُ َعــهقولــ[ يعــاىل اـََتَســَنُنوَن  لَــِذانَ ا ّللَُ اِء بـَع ِنــإُلم  بـَع نــا  قَــد  اـَع َنــُم ابـَيـ 
َذِن  َنة  َوه   َلِذانَ اِمنإُلم  ِلَواذا  رَـن َيح   (.63" )النون:ُاِصيبَـُهم  َعَذا   وَِليم   ُُيَاِلُفوَن َعن  َوم رِِه َون ُيِصيبَـُهم  ِرتـ 

 الروي هاخلطة اهبيتة: -5
 ":ُتوين يف  ل َيمُ  وَاـ َها اَقاَل   )هقول[ يعاىل َهُدهِن" )الني : َورـ   (.32َوم ِري َما ُكنُ  َقاِ َعة  َوم را  َحَّت َيش 

  َ" :(.79خرف:ا  َوم را  َرِإَي ُمل ُِمون" )الز م  وَبـ َرُمو وهقول[ يعاىل 

 " :َي َوم ـَرَي ِمـن قَـب ـُ  َهاـَتَـَولَـوا  هقول[ يعاىل ُهم  َهِ ن ُيِصـب َك ُمِصـيَبة  اـَُاولُـوا  قَـد  َوَخـذ  ِ ن ُيِصب َك َحَسَنة  َيُس  
 (.50" )التوبة:َهُهم  َررُِحونَ 



 " :بَـهكاول[ يعاىل ا  َوم ـَرُهم  َهُهـم  مَي إُلـُرهَن " ِهم  ِ ذ  َوا َُعـو ُنوِحيـِ[ ِ َلي ـَك َهَمـا ُكنـَ  لَـَدا   ل َغي ـ ِ ِء اَذلِـَك ِمـن  وَنـ 
 (.102)اوسف:

 " :نَـُهم  أُبُرا  ُك   ِحز  م مبَا َلَدا ِهم  َررُِحوَن" )اه منون:رَـتَـَاطَُعو هقول[ يعاىل  (.53ا  َوم َرُهم  بـَيـ 

 " :ـِل  اهَ  ل ُين إَلـرِ اَعـِن  نـ [َ اهَ  ل َيع ـُرهفِ َهو ُمـر  ابِ  لَصـاَلوَ بُـيَنَ َوِقـِم ا)هقولـ[ يعـاىل َمـآ َوَ ـاَبَك ِ َن َذلِــَك  َعنَـى   
 (  وي ون العزمية نتيجة الروي احملنك الر ني..17" )لايان: أُلُمونِ ِمن  َعز ِم ا

 " :(.43" ) الشونى:أُلُمونِ اَهَلَين َ َلَ َهَ َفَر ِ َن َذِلَك َلِين  َعز ِم هقول[ يعاىل 

   بر بني ". وي نوي هخطة. همن[ جاء اهث  العرس: "ومر ُ 

 
المعنى المركزي لآلية الذي مصترح بته أقتوال المفسترين أح  -ج
 يه )صفات أحلي األمر في اآلية(:إل شيرم

و فِ اَوِه  أَلم نِ اَءُهم  َوم ر  مَِّن اَهِ َذا جَ " آاة اسستنباو   ون هاخلال ة  ِ ىَل هَ  لَرُسولِ اَهَلو  َن  هُه ِ ىَل   َوَذاُعوا  ِب[ِ  خلَ 
ِم ا ُهم   أَلم رِ ُوه  ُهم   َلِذانَ اَلَعِنَيُ[  يِمنـ  تَـن ِبُطوَنُ[ ِمنـ  ـُ    َاس  " ِ سَ َقِنـيال   لَشـي طَانَ اسَيـَبَـع ـُتُم   َعنَـي إُلم  َهَنمح َتُـ[ُ  ّللَِ اَهلَـو َس َرن 

ـــابعحســـ  مـــا جـــاء يف يفســـريات الصـــحابة   يشـــري  ىل  ـــفات يف )وهم األمـــر((83)النســـاء: ههـــذه  ني هالت
 الصفات هي:

عــىن هــو اه الراشــدي لفاــ[ يف اهعجــم اهاصــو  ابن هس افــوت التــذكري أب  ومــم مــن وهــ  العنــم هالفاــ[ ـ 1
 الدانية. الثاارةيف  ا    قب  ون اصبيل الفا[ مصطنحا خا وي العا  هالفطنة هحسن التفإلري هالتدبري لغويا

 هلـذلك  كاحلسـن البصـري هقتـا و )يفسـري ابـن اجلـوأي(مـم وهـ  الفاـ[ هالعنيـاء   :  من قال ماصو  ههذا
 يف الدان هالعا ". الفا[ وه كيا قال ابن جرا  "   أتيت  فة )العا ( مرا رة أله ارهم ابلفا[ هالعنم

ذلــك مثــ   ــم ابــن عبــاس أبس بإلــر هعيــر هعثيــان  وجــ  همــن_ ومـم مــن وعيــان اجملتيــع اهــدين األهنــي: 2
هذكــره البغــوي هالســيرقندي  همثــ   ــم   هســنم ـ )يفســري ابــن اجلــوأي( عنيــ[هللا هعنــي ـ يف حيــاو النــ   ــنى 

  ألن اهفســران د اــذكرها رــيهم أعيــاء الابا ــ  كســعد بــن عبــا و )يفســري ابــن اجلــوأي( هعيــرس بإلــر عإلرمــة أب
 هسعد بن معاذ.

عداــد مــن  ـاغ  يالو ـف النغــوي هالنيـوذج البشــري خــالل همـن _ومـم ذهه نوي  قــ  هيـدبري حســن:3
البصريو هالروي من وكابر الصـحابة  وي و ـحا  العاـول الراجحـة   و حا أبمم  :اهفسران معىن وهم األمر

 ه ـحةبتـدبريهم   عنـى العـا اني مـن النـاس  يف ومـونهم  هالـذان اسـتخرجون اهعـاين اخلفيـة النـاسالذان ارجـع 
البصـراء  الصـحابةكـلاء أبمـم "عبـانو متوان ـة عاو م  كيا رصـ  ذلـك الشـوكاين  هوانـ[ عداـد مـن اهفسـران ب

 .السعو  وهابن عاشون هوب يناهي هالنسفبي  كيا قال البغوي هالثعن  هال"ابألمون



ه الــوسو  مــن وهــ  الإلياســة  س مينــع مــن  خــول ومــراء ســرا) الرســول  ــنى هللا عنيــ[ هســنم التفســري ههــذا
رـال مينـع مـن يفسـري اياـة أبمـم الـوسو  هومـراء السـرا)    بن العـا   هعيرهكخالد بن الوليد   هحسن السياسة 

 ذا لـوحظ ريـ[  ـفات ومـراء  السدي همااي  هابن أاد )انعر يفسري الطلي هالار   هابن اجلـوأي(. ذكركيا 
 الرسول  من الروي هالإلياسة.

األحصاف المركزية لرجاالت العهد النبوي مشير إلى العرفتاء -]د 
 ال الفقهاء[

احلنإلــة هالتـــدبري  هســدا  الــروي هحــدو البصـــريو  ه ذن العنــم ه ألهــ  اسســـتنباو هــي  اهركزاــة فراأله ــا
الإلـواليس  كيـا ون  هناءاحلنإلـة هالبصـريو  هالاـدنو عنـى اسـتنباو مـا  العنـم ه اهركزي ألهم األمر  هـو راهعىن

 األمر ُيتص ابلشين العام لممة هالشع   جمتيعا ه هلة.
  ا نيــ[ليســ   هلإلنهــا  ء الصــحابة وه ومــراء الســرا)  رهــذه وه ــاف يشــري  ىل اهعــىنقيــ  كــلا  ذن هســواء

 .الروي احملنك يه :اهعىن اهركزي ب نو
همــن الطبيعــي  . س احملنإلــون و ــحا  الــروي يالنبــوي هالراشــدي اجملتيــعهمــن  بيعــة األمــون ون س اــلأ يف  

 س ذهي الــروي هاهإليــدو هحســن التــدبري  رــاحلر   ي)ه ــنى هللا عنيــ[ هســنم عنــى ســرا النــ اــوىل  وانــا ون س
. همن وج  ذلك اسـتثير النـ   ـنى هللا عنيـ[ هسـنم بعـ  األكفيـاء  مـن مسـنية الفـتيل ههم وشخا ـا   خدعة

كخالــد بــن الوليـــد قيــا و ســـرا)  ريهــا ســـاباون  ىل اإلســالم  كعيـــان بــن )ســـر  ألن الصــحابة ه ن يســـاهها يف 
  اهواه  هالصفات هاخللات. الصحبة  س اتساههن يف

عامـة  الدهلـةمن هسو الرسول  نى هللا عني[ هسنم  هومرا ـ[ عنـى السـرا)  رهـم  ذن مـن مـوظفي  كانوا  رإذا
 هاحلإلومة خا ة.

هـم متبوعــون ه األهنـي هالدهلــة  اهــدين كـيس بإلــر هعيـر هعثيــان هعنـي  رهــم مـن وعيــان اجملتيـع   كـانوا  ه ذا
 مبا  م من  اثان ه دق هنصيل لممة  هنوي سداد  هشجاعة متييزو. س مبنا بهم  ب  هكلاء

يف  حمصــونانهـم يف اجملتيــع األهنــي اهــدين هالدهلــة  هليســوا   يعــين ون وهــ  الــروي هالتــدبري الصــفات ههـذه
 موظفي الدهلة.

 روي.راياة يشري  ىل ومم من )ُعَرراء( اجملتيع  وي ومم ذهه أت ري اجتياعي  وي متبوعون يف ال
 -كيــا قـال ابــن األ ـري )النهااــة(  -ه ىل عررـاء اجملتيـع اشــري مـن رســر وهىل األمـر أبمــم اهتبوعـون هالعررـاء:

هاحدهم عراف  ههو الاا م أبمر  ا فـة مـن النـاس  اهفـوض مـن قـبنهم يف ومـونهم  هاتعـرف مـن خاللـ[ األمـري 
 اثـــانهم  هســـعيهم يف مصـــاحل اجلياعـــات عنـــى وحـــوا م. رهـــم أعامـــات شـــعبية  اـــلأهن يف اجملتيـــع مـــن خـــالل 



هالابا   هالطوا ف  رهم منتَخبون افرأهم اجملتيع بصونو يناا ية  هلذلك اصدِِّنهم الناس  هانتدبومم لتيثـينهم 
 ومام احلإلام  ه ارسنومم لإل ال  عنى األحوال  كيا قال الشاعر:

 بعثوا  م عرافهم اتوسم×وه كنيا هن ت عإلا  قبينة 
 اإلسالم اعتيد الرسول  نى هللا عني[ هسنم عنيهم  يف  سيدهم آناء اجلياعات هالطوا ف.هها جاء 

هقد شاهن الن   نى هللا عني[ هسنم الناس  يف مسيلة ن  وموال هـواأن هماسـ  منهـا  هنجـاهم ون اتنـاألوا 
الرسـول  ـنى هللا  عن[  همن د اتنـاألوا هعـدهم ابلفـداء  رتنـاأل الصـحابة عـن السـ  عـن  يـ  خـا ر  هلإلـن

عنيــ[ هســنم  خشــي ون يإلـــون مواراــة بعنــهم جمامنـــة  راــال: " ي س نــدني مـــن وذن مــنإلم مــن مـــن د أيذن  
رانجعوا  حّت اررع  لينا عرراؤكم ومركم" ررجع النـاس رإلنيهـم عررـاؤهم  حـّت نجعـوا  ىل نسـول هللا  ـنى هللا 

 (.4319رتيل الباني احلداث عني[ هسنم  ريخلهه ومم قد  اب  ونفسهم بذلك )انعر 
ـــروي   ـــون مـــن الفاهـــاء هو ـــحا  ال ـــاء قـــد اإلون ـــاء  هالعرر ـــاس  ىل معـــىن وهم األمـــر هـــم العرر رـــيقر  الن

  حــّت لــو د اإلونــوا عنــى هظــا ف  وانــا  هومثــال وس بإلــر هعيــر هعثيــان هعنــي هــم وهــ  احلــ  هالعاــد ه وهم 
 حإلومية.
)العررـــاء( مـــن عيـــر هعثيـــان هعنـــي  اـــدل عنـــى وننـــا ومـــام أبس بإلـــر ه  ياهتإلرن]اهفســـران[متثيـــ   ون بيـــد

  هوننــا  ذن   الــذان اتــبعهم النــاسالنـ   ــنى هللا عنيــ[ هســنم ههــو عـنهم ناض يــويف نالــذاو ـحا  الشــونى  
  ـا هـم مـن اجملتيـع  يالشـونى هوهـ  احلـ  هالعاـدوه   هون  -همها مفهومان متاانابن – ومام وه  احل  هالعاد

  ه ن كـان ذلــك مسـاعدا  هلــيس عــامال  وه قبنــي  قنييـي س اإلــون وسـاس بــرهأهم عامــ  نالـذااهــدين  األهنـي 
 .حإلوميا عنى ك  حال

ومإلن اجليع بني النصو  اليت ابده ريها  كنيا   ن[]هبذلك اسه  اجليع بني نصو  اهفسران[ 
  هاأل  . األسنمالتعانض  هالتفسريات اهتعد و  رذلك هو 

 
 الخمس:[ سمات أحلى األمر-]هت 

 :معينةذلك  رنحن ومام  فات وشخا    وج  من
   ههذا هو اهعىن األ ني.هعنم هحسن يدبري  و حا  نوي هحنإلة هبصريو ـ 1
   ههذا معىن اتبع.و حا   اثان هنصيل ه خال  لممة ـ 2
   ههذا معىن اتبع.و حا  شجاعة متييزو ـ 3
 .بع  ههذا معىن اتو حا  نزاهة هاستاامة يف السنوك ـ 4



 اجملتيـــعههـــم بعــد ذلـــك نوعــان: موظفـــون يف الدهلـــة يف هظــا ف مدنيـــة هعســإلراةي هنجـــال ابنأهن يف  ـ 5
 معاذ هسعد بن عبا و. بناألهني  ليس  م هظيفة قا د سراة  وه ومري عنى مدانة  وه نائسة قبينة كسعد 

:وهــ  العنــم الــروي الثاقــ  ون اهاصــو  األ ــني بـــ)وهم األمر(عنــى  - ذن -وهيــيل  سلــة اسســتنباو آاــةر
 هحسن التدبري.

 
 ]المقالة السادسة:

 [؟  يه إشكاالت]تبطل االستداللتفسري  أويل األمر  باألمراء ]والفقهاءمع أن[ ف
 مفسير أحلى األمر باألمراء  فيه إشماالت: -أ

احلإليـة هالـروي  قوامة األمة همرجعيتها ه ااعها  بــثنا ية )الفاهـاء ه األمـراء( هاختـزل ])موجز( حصر .
ورنــى  ىل ســيطرو األمــراء عنــى الفاهــاء  هاســتبعد وهــ  البصــريو السياســة  مــن )عررا ها(ههــذه هالايــا و هبيا.

الثنا يـة وحــد  نيــات العاـ  الصــجراهي الفرعــوين  الــذي يايـص الــدان رفتــك ابألمـة. رييــعف الدهلــة العربيــة 
 ومام الفر ة هالصهينة[.
و فِ اَوِه  أَلم نِ اَءُهم  َوم ر  مَِّن اَهِ َذا جَ ... سياق اياة  " ِم ا َهِ ىَل  لَرُسولِ اَهَلو  َن  هُه ِ ىَل   َوَذاُعوا  ِب[ِ  خلَ   أَلم ـرِ ُوه 

ُهم   ُهم   لَــــِذانَ اَلَعِنَيــــُ[  يِمــــنـ  ــــتَـن ِبُطوَنُ[ ِمــــنـ  ــــُ    َاس  " ِ سَ َقِنـــــيال   لَشــــي طَانَ اسَيـَبَـع ــــُتُم   َعنَــــي إُلم  َهَنمح َتُــــ[ُ  ّللَِ اَهلَــــو َس َرن 
 (.83)النساء:

 )األمر( يف اياة  ذن هو الروي  معىن )و حا  األمر( ريها  و حا  العنم هالروي.
راياة ياول  ن اهناراني هالغارنني من اهسنينيي  ذا جاءهم خـل مـن األخبـان  وذاعـوا بـ[ هنشـرهه مـن  ـري 

ن هه  ىل الرســول بصــفت[ نبيــا  هحاكيــا   ه ىل وهم  يثبــ   رشــانكوا يف نشــر اإلشــاعات الــيت صيــف النــاس  هلــو
الــروي  الــذان  يــدهن اسســتنباو  ه  ناك مــا هناء الإلــواليس  عنــد حتنيــ  األخبــان  ه يــدهن  قــراءو العــرهف 

 هالواقعيلعنيوا اب ن اخلل من ظاهره.
الة عنــم هنوي  راحلــد.  هالشــين هاخلــل  حا ــ  قبــ  ذلــك  هاهاصــو  هنــا حتنيــ  اخلــل  هالتحنيــ  مســ 

هليس اهاصو  من و حا  األمر هنا ون اصدنها قـرانا  عسـإلر)  بـ  ون حيننـوا الوقـا ع هاسـلها و ـوان األمـون 
 العاهرو  هينك مسالة نوي  رحية.

مــن ذلــك يبــني: ون احلإلــام  ــري  اخنــني )و ــالة( يف و ــحا  األمــر هنــا  ه ن ومإلــن  خــو م )يبعـــا (  
 لإلشإلاست التالية:

 ل األهل: ون اياة وهجب  الر   ىل ا نني:اإلشإلا



وه ـا:  الرســول  ــنى هللا عنيـ[ هســنم   هلــ[ يف ذلــك جانبـان: جانــ  النبــوو  هجانـ  اإلمــانو  رــإذا كــان 
 احلاكم خنيفة لرسول هللاي راد  خ  ابلاياس عنى الرسول يف قول[ يعاىل " ىل الرسول".

نـ  الرسـول  ـنى هللا عنيـ[ هسـنم   ليسـوا ومـراء يرـذان   نيها: ون الـر    ـا هـو  ىل ويس موجـو ان  ا
ب  هم من الشخصيات اهدنية األهنية اهستانة  كيس بإلـر هعيـر  رنـال  عـن ون اإلونـوا ومـراء َّـا نني يف سـنم 

 احلإلم  لنرسول  نى هللا عني[ هسنم  رإذن هم وررا  س اتيتعون بسنطة ما اة.
و حا  سنطة معنواة  هي سنطة الروي هالعنم هاخللو  كاحلبـا  بـن اإلشإلال الثاين: ون وهم األمر هنا 

اهنذن الذي وخذ الرسول  نى هللا عني[ هسـنم برواـ[  يف حتداـد مإلـان نـزهل اجلـيش اـوم بـدن  هوس بإلـر هعيـر 
النذان وخذ برواهيا يف موا ن معرهرة مشـهونو  هسـنيان الفانسـي الـذي وخـذ  -نيي هللا عنهيا–بن اخلطا  

 ل  نى هللا عني[ هسنم بروا[ يف  زهو اخلندق.الرسو 
هقـد جــرت عـا و الابا ــ  ي عنـى ون ُاَســوِّ ها ذهي الـروي هاحلنإلــة  هالعزميـة هاإلاثــان هالنصـيل رــيهم  كيــا 

 قال عامر بن الطفي : 
 هما سو يين عامر عن هنا ة =]وىب هللا ون و و أبم هسو [

 و هسـعد بـن معـاذ  النـذان وخـذ الرسـول  ـنى هللا همن وج  ذلك سوِّ  األهس هاخلـزنجي سـعد بـن عبـا 
 عني[ هسنم برواهيا يف  نيل األحزا .

هكانوا اطيعون وهـ  الـروي هس اعصـومم  يف شـئون احلـر  هالسـنم  ههـذه العـا و العربيـة معرهرـة  ذكرهـا 
زميـة قومـ[ يف الشعراء هاإلخباناون  هحتد وا عنها  واال   همن و حا  الروي ) ناد بـن الصـية(  الـذي عنـ  ه

  حدى اهعانك ب كهم نوا[:
 رنم استبينوا الروي  س يحى الغد×××     ومرهتيو ومري مبنعرج النوى  

همنهم )قصري( مستشان )جذمية األبـر (  الـذي عنـ  النـاس يـيا  ومـون جذميـة بعصـيان[ ومـر مستشـانه 
 د اإلن ومريا  هلإلن[ كان مشريا[(. )قصري( راالوا: "س اطا  لاصري ومر")وي س اطا  ل[ نوي ]ألن قصريا

اإلشـإلال الثالــث: أييت يف النغــة العربيـة:  اعــة و ــحا  األمـر  مبعــىن  اعــة و ـحا  الــروي  ههــذا ومــر 
معــــرهف يف ســــنن هللا اهاــــرهءو يف الاــــرآن هالســــنة  همعــــرهف يف ســــنن هللا اهشــــاهدو  يف ايرــــاق اسجتياعيــــة 

 هالطبيعية:
  ناعيــة يف وي بنــد   س بطاعــة و ــحا  األمــر يف الزناعــة وي اخلــلاء وه رــال ميإلــن ون يرشــد اخلطــة الز

 بنغة وخرى: عنياء الزناعة.



  هس ارشد التعنيم يف وي بند  س بطاعـة و ـحا  األمـر يف شــــــئون التعنـيم  وي العنيـاء وه اخلـلاء وه
 اهربني.

   هالصـــحة  الـــذان هـــم هس يتحســـن  ـــحة النـــاس يف وي بنـــد   س بطاعـــة و ـــحا  األمـــر يف الطـــ
 األ باء هعنياء التغذاة.

  هس ارشــد اسقتصــا   س بطاعــة و ــحا  األمــر يف الشــئون اهاليــة هاسقتصــا اة  ههــم اسقتصــا اون
 هاخللاء  خل . . .

  هس يرشد   انو الدهلة يف الشـئون السياســـيةي  س بطاعـة و ـحا  األمـر يف الشـئون السياسـية  ههـم
 انو.عنياء السياسة هاإل 

   هس يرشــد األمــة يف   انو احلــر    س بطاعــة و ــحا  األمــر يف الشــئون العســإلراة  ههــم و ــحا
 اخللو هالعنم يف هذا اجملال.

اإلشــإلال الرابـــع:النص عنــى اسســـتنباو اـــدل عنــى ون اهاصـــو  لـــيس الاا ــد هس الفايـــ[ )اس ـــطالحي(  ألن 
هو اســـتخراج[ من األنض الااحنـة   -مثال  –ستنباو اهاء اسستنباو ومر ري[  فات احلنإلة هبعد النعر  ألن ا

عندما حياهل حارر البئر ون انتيس األنض اهناسبة حلفر بئـر  اتوسـم ون  ـد ريهـا اهـاء  لإلـي س انـيع جهـده  
كا باء  رـالنص عنـى اخلـلو هاحلنإلـة هاحلإليـة هبعـد النعـر  ـرايل يف اياـة  رنـيس اهاصـو  وي نوي بـ  الـروي 

   هذا ما وشان  لي[ )األروه األه ي(:الثاق 
 هتدي األمون أبه  الروي  ن  نح = ه ن يول  رباألشران يناا 

 ××س اصنيل الناس رويى س سراو  م هس سـراو  ذا جها م ســـا ها
األمر هالروي هـو  ذن سـب  الفـال  يف وي ومـر مـن األمـون  راهاصـو  و ـحا  الـروي  الاـا نان عنـى 

 بعد  ييع اهعنومات هالنعر يف العرهف.اسستنباو  
 (]العباسي[  مصطلحالالفقهاء )حسب   -ب
 إال بشرحط:  أحلي األمردخلون في معنى ال ي 

الفاهاء حس  اهعىن اس طالحي لإلنية الفا[  س ادخنون يف معىن وهىل األمر  س  ذا كانوا من وه  
 رنال عن صصيصهم بذلك اإلشإلاست التالية: اسستنباو يف الشئون العامة لممة ألن عنى  خو م

اإلشــإلال األهل : العــر  يف لغتهــا الــيت نــزل هبــا الاــرآن  يطنــ  اجلهــ   عنــى مــا انــا  ســدا  الــروي هس 
 يطنا[ عنى ما اااب  العنم  ههبذا اهعىن قال الشاعر:

 ووس س  هنن وحد  عنينا رنجه  رـوق جه  اجلاهنينا   



 ثر اي)ت :ههبذا اهعىن جاء وك
 " :َاِهِننيَ اَهَوع ِرض  َعِن  ل ُعر فِ َهو ُمر  ابِ  ل َعف وَ اُخِذ كاول[ يعاىل  (.199" )األعراف:جل 

 " :َـــاَهِعَبــاُ  هقولــ[ يعــاىل ي  َهِ َذا َخــا َبَـُهُم اجلَــاِهُنوَن قَــاُلوا  َســاَلما   أَلن ضِ ا مَي ُشــوَن َعَنــى لَــِذانَ ن الَرمح  " َهــو 
 (.63)الفرقان:

اصــو  ابجلهــ  هــو العاــ  الصــحراهي اهنــا  لنيدنيــة  همــن ذلــك اشــتا  كنيــة اجلاهنيــة كيــا شــر  راه
ذلــك عــالل الفاســي يف كتــا  اهاا ــد  راجلهــ  س انــت  الــروي الثاقــ . هعنــدما قــال التــابعون:  ن و ــحا  

صـص حتتـاج  ليـ[ األمر هم العنياء كانوا ااصـدهن هـذا اهعـىن  كـانوا ااصـدهن   اعـة و ـحا  العنـم يف كـ  ص
األمــة. ههــذا مــا وشــان  ليــ[ )األرــوه األه ي( يف ون ومــون النــاس يرشــد  ن و ــاعوا و ــحا  الــروي  هيغــوى  ن 

 و اعوا اجلهالء.
عنــد مــا قــال بعــ  التــابعني   مــم الفاهــاء  د ااصــدها معــىن الفاــ[ اس ــطالحي الــذي اإلشــإلال الثــاين: 

باســي  مــن ومــم الفئــة الــيت كرســ  نشــا ها لنعنااــة بشــين الشــراعة اســتار يف الثاارــة اإلســالمية منــذ العصــر الع
الرهحي  همهش  شين الشراعة اهدين عنى هامش الرهحي  ب  كانوا انحعون اهعىن العام لنفا[  الـذي هن  يف 

 الارآن الإلر   ههو حدو الذكاء اليت ياو   ىل التحني  هال كي  هاسستنباو.
رإلان هذا اهفهوم الارآين  يين احلاـ  الـدسم  كان اطن  عنيهم )الاراء(هالفاهاء يف العصر الراشدي   

هعجم )حسن التفإلري اهفني  ىل حسن التدبري( لإلنيات مث  )التفإلري( ه )التدبر( ه )البصريو( ه )العاـ (  
 هد اإلــن حمــد ا  يف عنيــاء وه راهــاء اتخرجــون عنــى قالــ  متــوان.  منــذ العصــر العباســي  اركــز عنــى جانــ 
اهعنومات يف ش  الشرعية الرهحي هعنى اههـانات النفعيـة  هانـعف ريـ[ جانـ  العنـم التطبياـي  هسسـييا يف 
الشـــين السياســـي هاإل اني.همـــن وجـــ  ذلـــك عنـــدما نناـــ  نو)  لصـــحاس وه اتبعي]افســـر وهم األمـــر بــــ[ ـيمم 

 الفاهاء  انبغي ون نعرف ماذا اراد الصحابة بإلنية )الفاهاء(.
 عىن هايـيل يف لغتنـا الدناجـة  عنـدما ناـول: رـالن س افاـ[  س ناصـد ونـ[ لـيس بفايـ[  هلإلـن ههذا اه

مـا  سَ  َحـَّت ناصد ون[ من وهـ  الغفنـة وه الغبـاء  كيـا يف قولـ[ يعـاىل: " َ الَسـَدا ِن َهَجـَد ِمـن ُ همَِِيـا قَـو  ِ َذا بـَنَـَم بَـني 
َاُهوَن قَـو س " )الإلهف:  (.93َاإَلاُ هَن اـَف 

  ااصـد ابلفاــ[ الفهـم العــام ي)ت هللا الإلونيـة اهاــرهءو هاهشـاهدو  الــذي أييت مبعنـاه العنــم هالتفإلــري ه
هالتدبر هالبصريو هالعا . ههو اشي  العنم  النعري هالعينـي معـا  ههـذا هـو األكثـر  ههـذا اهعـىن ماصـو  يف 

ِمُنونَ اَهَما َكاَن قول[ يعاىل: " ُهم   َآِ َفة    ِلَينِفُرها  َكآَرة   ل ُي   انِ الِّيَـتَـَفَاُهوا  يف   رَـَنو َس نـََفَر ِمن ُك ِّ ِرر َقةم مِّنـ  َهِلُينـِذُنها    لدِِّ
َمُهم  ِ َذا َنَجُعو   (.122ا  ِ َلي ِهم  َلَعَنُهم  حَي َذُنهَن" )التوبة:قَـو 



ــة جــزء وساســي يف الــدان  ــة  بــ  الشــعا ر اهدني ــدان  نهحيــات   هالــدان لــيس حمصــونا  ابلشــعا ر الرهحي ال
 كالصالو هالصيام هاحل  هالدعاء  همدنيات  كاإل انو السياسية هاسقتصا  هالتعنيم هال بية.

الفاهـاء اهختصـني ابلعنـوم الشـرعية   ـري ماصـو ان يف اياـة   س اإلشإلال الثالـث: اتبـني  مـن ذلـك ون 
ـــاء( النـــاس  ألن اياـــة  ذا كـــانوا و ـــحا  نوي هحنإلـــة يف األمـــون السياســـية هالعســـإلراة  وه كـــا نوا مـــن )عرر

يتحد. عن شين حرس وه مدين  هعـن شـا عات يتصـ  ابألمـن هاخلـوف  عنـى مسـتوى الدهلـة  ه  ـا اـُـَر   مثـ  
هــذا األمــري  ىل اخلــلاء يف جمــال احلــر  اإلعالميــة  هو ــحا  الــروي ريهــا  يف حتصــني اجملتيــع مــن الشــا عات. 

خـتص بعنـوم الشـراعة مبحـ  صصـ[   ذا د اإلـن لـ[ خـلو وه عنـم وه  نوي يف ههذا ومر س انزم يوارره لنفاي[ اه
  كيـا هيـيل ذلـك عـد  مـن راهـاء السياسـة الشـرعية  بـدءا  مـن حميـد عبـده هحميـد الشئون الـيت اسـتنبض ريهـا

 نشيد نياي يف يفسري اهنان.
 
 الفقه ح العلم ح الرأي حالودبير -ج
 إنما هو مخصصات حاحوياجات حكفايات: 

  ــري  اخنــني يف مفهــوم و ــحا  الــروي ه  -حــّت لــو كــانوا عــا لني شــوناني–ه اخلال ــة: ون احلإلــام 
اسستنباو  ألمم  صو ون ابلر   ليهم من خالل قول[ يعاىل: " هلو ن هه  ىل الرسول "  من خالل الاياس س 

لممــة همراقبـة هللا يف الســر الـنص  عنـى ارــ اض ون  ـم مـن احلنإلــة هسـدا  الـروي هالإلفااــة هالعدالـة  هالنصـيل 
هالعنن  راحلاكم خنيفة الرسول  نى هللا عني[ هسنم   كيا عل اهسنيون األهلون عن وس بإلر بـ)خنيفة نسـول 

 هللا( .

  ه[ون الفاهــاء  اخنــون يف وهم الــروي عنــى العيــوم س عنــى اخلصــو ي  ذا كــانوا مــن ذهي الـــروي[
 .الثاق  يف اجملال الذي حيتاج ري[  ليهم

   ذن اســتنبض مــن اياــة حإلــم جداــدي هــو هجــو  ن  األمــة ومونهــا  ىل وهــ  الــروي هاخلــلو هاحلنإلــة 
 حس  احلاجة ه التخصص هالإلفااة هاخللو.

  ااتني الوجو   ماد يصرر[ قرانـة  ىل اسسـتحبا  وه  -عند األ وليني–ون اياة ريها ومر  هاألمر
را ن مــن  ناســة و ــول اجملتيعــات  همــا ا يــ  عنــى عصــيان اإلابحــة  هس  ــانف لــ[ عــن الوجــو . بــ   ن الاــ

 ذهي الروي هاخللو هالتخصص من رسا  األحوالي يدل عنى الوجو   هاتبني من ذلك:

 ون األمة اليت د حتإلم خلاء الزناعة  يف األمون الزناعية عا ية ي. 

 هون األمة اليت د حتإلم خلاء اسقتصا   يف شئون اهال عا ية ي. 

 ون األمة اليت د حتإلم خلاء اإل انو العنيا هالوسطى هالدنيا يف شئوما اإل اناة عا ية ي.ه  



 هون األمة اليت د حتإلم خلاء ال بية يف هتذا  وخالق األمة ه يانتها عا ية ي. 

ــــئون اإل انو السياســـية ا  لعنيـــاي هون األمـــة الـــيت د حتإلـــم خـــلاء السياســـة هعنيـــاء اسجتيـــا ي يف شــــــــ
 عا ية ي.

 ههي هاقعة يف قول األروه األه ي:

 ××س اصنيل الناس رويى س سراو  م هس سـراو  ذا جها م ســـا ها
    

يف العصــر العباســي جــرى انــز)  كبــري يف  سست األلفــا   قيــث اباــى اهصــطنيل  هلإلــن اغــري النــاس 
هاألمــر ابهعــرهف هالنهــي عــن اهنإلــر   مفهومــ[  ههــذا هايــيل يف مصــطنحات كثــريو  كالصــل هاحلإليــة

هحفـــظ الاـــرآن هيعنييـــ[  هقـــد ورنـــ  يف شـــر  ذلـــك يف كتيـــ  )يعنـــيم الاـــرآن الإلـــر / ]لنتحـــرك وم 
م( بــريهت( هكــذلك 2003هـــ)1424لنتــلك[ / بــني مــنه  الصــحابة هالتــابعني. الــدان العربيــة لنعنــوم 
الـروي هالنعـر هعررـاء األمـة هُقصـر عنـى  مصطنيل وهىل األمر  الذي ُيي  معناه النغـوي الشـامُ   وهـ َ 

 الفاهاء هاألمراء.
 ن الاول أبن وهم األمر هم الفاهاء هاألمراءي اتس  مع نعراة حتداد قوامة األمـة همرجعيتهـا ه ااعهـا   

 ]بـــ[ نا ية )الشــيو  هاهشــا  ( وه  نا يــة )الفاهــاء ه األمــراء( الــيت اختزلــ  احلإليــة هالــروي هالايــا و  يف هــايني
ــروي  ــة  يف مــا بعــد  ىل ســيطرو األمــراء عنــى الفاهــاء  هاســتبعا  وهــ  ال الطــا فتني  هو ت يطبياــات هــذه النعرا
هاخللو يف اإل انو هاهـال هالسياسـة هال بيـة  ههـذا سـر سـاوو بغـدا  الاـد  هاحلـداث  هيـعف الدهلـة العربيـة 

 اليوم ومام الفر ة هالعنينة هالعوهة ها يينة.
 
 
 
 

 ة[: سابعة ]الالمقال
]انقالب اهلامش على املنت:اهلل أمر احلاكم بطاعة األمة،والفقهاء الغافلون   

 أمروها بطاعته[ تفسري آية الطاعة ]منوذجا[
 جو اآلية حسياقها االجوماعي حاللغوي: -أ



 ـــري  -آاـــة "و يعـــوا هللا هو يعـــوا الرســـول هوهم األمـــر مـــنإلم" يصـــر  بطاعـــة ويس آخـــرانموجز()]
 اعـة مطناـة  مـا  امــ  يف   ـان  اعـة هللا هنسـول[  ههـذا اشــري  ىل ومـم عررـاء األمـة الــذان -ل ) (الرسـو 

 .[ابحل  هالعاد  ألمم ميثنوما -جنا هتا احلرو-يث  هبم رتتبعهم هيفويهم
 "آَمُنوا   َلِذانَ اَ) وَاـ َها ااول يبانك هيعاىل : "

 "ّللََ اَوِ يُعوا  " .1
 "ولَ لَرسُ اَهَوِ يُعوا  " .2
ِم " .3  "ِمن إُلم   أَلم رِ اَهُوه 

ءم رَـُر  ههُ " .4  ": َرِإن يَـَناَأع ُتم  يف َشي 

 "ّللَِ اِ ىَل " .5

 "لَرُسولِ اهَ " .6

ِمُنوَن ابِ " .7 ُتم  يـُ   مِ اهَ  ّللَِ ِ ن ُكنـ  َسُن أَت  ذ يِخرِ ا ل يَـو   (.59" )النساء:ِهاال  ِلَك َخري   َهَوح 

ــــ -1 ــــة النغــــوي: يف مويــــو   احلإلــــم ب ــــول ســــياق ايا ــــة(  هالاب ـــــ)العدل( ه)و اء األمان ني النــــاس ب
 )التحاكم  ىل هللا( س  ىل الطا وت  يف حتداد مفهوم )العدل(  وه مشرهعية )الاانون(  اهويـو  األساسـي 

ِنَهــا َهِ َذا حَ  ِ ىَل  أَلَمــاَيتِ اأيَ ُمــرُُكم  َون يُــ   ها   ّللََ اِ َن )وه حمــون اهعــىن( هــو  قولــ[ يعــاىل: " َ اَوه  ــُتم  بَــني  َون  لَنــاسِ إَلي 
لِ حَت إُلُيــوا  اب (. رآاــة الطاعــة  مبنيــة عنــى آاــة العــدل  كبنــاء )النتيجــة( عنــى الســب   هبنــاء 58" )النســاء:ل َعــد 

 )احمليول( عنى )اهادمة( يف لغة اهنا اة  هآاة )آاة العدل(  هي اهادمة وه التسبي  لنطاعة.
اـــة حتداــد مـــن هـــو احلإلــم يف مفهـــوم العـــدل  لــــ]اتييز[العدل هبعــد آاـــة العـــدل هآاــة الطاعـــةي أتيت آ

احلاياــي الــذي هــو  اعــة هللا  عــن مفــاهيم العــدل )اهتومهــة(  ــري الشــرعية  الــيت ينــدنج يف  اعــة الطــا وت   
كإابحة ما عرر  الطبا ع السواة خبث[  هحتر  ما عرر   يب[  ر كز اي)ت عنى التحذار مـن  التحـاكم  ىل 

ا  ِ ىَل اـَز ُعُيوَن َوَمُم  آَمُنوا  مبَآ وُن ِزَل ِ َلي َك َهَمآ وُنِزَل ِمن قَـب ِنـَك اُرِاـُدهَن َون اـََتَحـاَكُيو  َلِذانَ اَودَ  يَـَر ِ ىَل الطا وت : "
ــُد اَهَقــد  ُوِمــُره  لطَــاُ وتِ ا ــِ[ َهاُرِا ُفــُرها  ِب َرــاَل ." حــّت قولــ[ يعــاىل: " . . َون ُاِنــَنُهم  َيــاَلس  َبِعيــدا   لَشــي طَانُ ا  َون َاإل 

ِمُنوَن َحَّت  نَـهُ  َهنَبَِّك َس اـُ   ـِنييا "  م  مُثَ َس  َُِدها  يف حُيَإلُِِّيوَك ِريَيا َشَجَر بـَيـ  َا َقَني َ  َهُاَسـنُِّيوا  َيس  وَنـ ُفِسِهم  َحَرجا  َِّّ
 (.65-60)النساء:
 المناسبة: سبب النزحل:[-]ب     

ياة: هسنعتيد وانا عنى ابن اجلوأي  ألن[ من وكثر اهفسران يرييبـا هسـا   هناك قوسن يف مناسبة ا
 اياة:



 وه يا: قصة عبد هللا بن حذارة:

مناسبة اياة:]نزل  اياة[ يف عبد هللا بـن حذارـة السـهيي )يف مـا  نهي البخـاني همسـنم هال مـذي 
يعـوا هللا هو يعـوا الرسـول هوهم األمـر مـنإلم"  هابن ماجـ[ هاإلمـام ومحـد( ونزلـ  آاـة ") واهـا الـذان آمنـوا! و 

ري[  هكان  ـاح   عابـة  وه كيـا ااـال بنغتنـا الدانجـة )ماالـ  هزليـة  مـن اب  اهـزا (  هقـد وَمـره الرسـول 
 نى هللا عني[ هسنم عنى سراة  ريمر عبـد هللا وررا هـا ون  يعـوا حطبـا   هاوقـدها ينا   رنيـا وهقـدهها ومـرهم 

راالوا: ما آمنا ابي هنسول[   س لننجو من النان  رصـو  النـ   ـنى هللا عنيـ[ هسـنم رعنهـم   ابلتاحم ريها 
هقال: س  اعة هخنوق يف معصية اخلال   قـال الاـر    بعـد سـياق احلـداث: ههـو حـداث  ـحييل اإلسـنا  

 مشهون )انعر يفسري الار  (.
اداع  الن   نى هللا عنيـ[ هسـنم  هنمبـا  هقد عرف  عبد هللا بن حذارة السهيي ابلدعابة حّت كان

ح  حـزام ناحنـة النـ   ـنى هللا عنيـ[ هسـنم يف بعـ  وسـفانه  حـّت كـا  نسـول هللا  ـنى هللا عنيـ[ هسـنم ون 
 ااع )انعر يفسري الار  (.

هسند هذه الرهااة  ـحييل  هلإلـن اهـنت س ُينـو مـن قـد   ألن الاـرآن ميثـاق  نـيظ  س انـزل يعنياـا  
ة  ما  ام   ري ماصو و أب    التنبي[   ن وحإلام التشراع اليت يَـن ِزُل من السياء  وععم عنـد هللا عنى  عاب

هوج   من ون ينزل بسب   عابة  ري ماصو و أب   التنبيـ[  رـالاول أبن سـب  نـزهل هـذه اياـة  هـو قصـة 
 عبد هللا السهيي نيي هللا عن[  قول افتاد اهنطاية.

 سر: نيهيا: قصة عيان بن )
هنهي ابــن جراــر عــن الســدي يف قولــ[ "و يعــوا هللا هو يعــوا الرســول" قــال: وَمــر نســول هللا  ــنى هللا 
عني[ هسنم خالد بن الوليد عنى سراة  ريها عيان بن )سر رسانت  ىل الاـوم  هقبـ  الناـاء جـاء نجـ  مـنهم 

 لـ[  س هللا  هون حميـدا  نسـول  ىل السراة  راستجان بعيـان بـن )سـر  هقـال:  ين قـد وسـني  هشـهدت ون س 
هللا  ه ن قومي ها  عوا بإلم هربوا  ه ين باي  ره   سـالمي يرعـي  ـدا ؟ ه ن س هربـ   راـال عيـان: انفـع 

 ريقم.
رنيا و بح  السراة و ان خالد عنى الاوم  رنم  ـد وحـدا    ـري الرجـ   ريخـذه هوخـذ مالـ[  ربنـم  

  رإن[ قد وسنم ه  ين قد وجري[  راال خالد: هرـيم ونـ   ـري  راسـتبا عيانا  رييى خالدا هقال: خ  عن الرج
هانيفعا  ىل الن   نى هللا عني[ هسنم  ريجاأ الن  ومان عيـان  هلإلنـ[ مـاه ون  ـري مـرو وخـرى مـن  هن  ذن 

 نجـة  ومري السراة. )انعر يفسـري ابـن جراـر هابـن كثـري( هنهااـة عيـان س ناـد يف متنهـا  هلإلـن سـندها س ابنـم
  حييل احلداث هس حسن[.



عنـى ون مناسـبة اياـة]عنى كـال اهناسـبتني[  يف  اعـة ومـراء الرسـول  ـنى هللا عنيـ[ هســنم    ذن  ن 
مناسبة اياة  صصة ابألمراء هاهـداران  الـذان اعيـنهم الرسـول  ـنى هللا عنيـ[ هسـنم  ه اعـة ومـراء الرسـول 

ــر مــن نــص  ــرايل ]كاول[[ ــنى هللا عنيــ[ هســنم: "مــن و ــا  ومــريي راــد   ــنى هللا عنيــ[ هســنم  ريهــا وكث
و اعين همن عصى ومريي راد عصاين"  هس اااس عنيهم  األمـراء هالسـال ني   س بنـوابض الايـاس اهعرهرـة 

 يف  و ول الفا[  هسنفص  ذلك يف رارو اتلية.
 :من هم أحلو األمر  -ج 

 يف وهم األمر )كيا قال ابن اجلوأي( ونبعة وقوال:-
وحدها: ومم األمراء الـذان اـوليهم الرسـول  ـنى هللا عنيـ[ هسـنم  ههـو مـرهي عـن وكثـر مـن نيسـة  

 عشر عنيا من جنة الصحابة هاهفسران:
 ذ قــال عداــد مــن الصــحابة هالتــابعنيي أبن وهم األمــر هــم األمــراء ه ااصــدهن بــذلك ومــراء الرســول 

  نى هللا عني[ هسنم عنى السرا) هاهدن ه وها:
 اال وبو هرارو  ه أاد بن وسنم :"هم األمراء" )يفسري الطلي هيفسري ابن اجلوأي(.ر 

 ه وانا قال الشع : هم األمراء )يفسري الار  (.
هقــال مييـــون بـــن مهــران: هـــم "و ـــحا  الســـرا) عنــى عهـــد النـــ   ــنى هللا عنيـــ[ هســـنم" )يفســـري 

 الطلي(.

 ن كثري(.هقال[ السدي هذكر قصة عيان )يفسري الطلي هاب

 هقال ابن عباس يف نهااة: "نزل  يف قصة عبد هللا بن حذارة" )يفسري الطلي(.
 هقال مااي : "و حا  السرا) " )يفسري الار  (.

 هقال ابن الإلن : "و حا  السرا)" )يفسري الار  (.
  هبـ[ هبذلك قـال عداـد مـن اهفسـران  كالز شـري )يفسـري الإلشـاف( هوبـو حيـان يف البحـر احملـيض 

 قال الطلي هنجح[  هالشوكاين هنجح[  هابن أاد هالبخاني هاأللوسي يف )نه  البيان(. 
 نيهيـــا ومـــم العنيـــاء هالفاهـــاء  ههـــو مـــرهي عـــن وكثـــر مـــن ســـتة عشـــر َعَنيـــا مـــن جنـــة الصـــحابة 

ــة  ه  ــن عبــدهللا  هاحلســن البصــري هوس العالي ــة  ههــو قــول جــابر ب ــن عبــاس يف نهاا ــ[ اب عطــاء هاهفســران  قال
ه براهيم هالنخعي هالنحاك هابن كيسان هجماهـد يف نهااـة ه مالـك بـن ونـس  )يفسـري ابـن اجلـوأي( هاهبـانك 
ـــذلك قـــال البينـــاهي هالبغـــوي   ـــد )يفســـري الثعنـــ ( هب بـــن رنـــالة )يفســـري الثعنـــ ( ه  اعيـــ  بـــن وس خال

 هالسيو ي هالواحدي هسنون  عباناهتم يف رارو اتلية.



  الن   نى هللا عني[ هسنم  هب[ قال جماهد يف نهااة  )يفسري الطلي(  هب[ قال  لثها: ومم و حا
بإلـــر اهـــزين  هبنحـــو مـــن ذلـــك قـــال عطـــاء: هـــم اههـــاجرهن هاألنصـــان هالتـــابعون جحســـان  مستشـــهدا آباـــة 

 "هالساباون من اههاجران....".
العــامنني بعنيهــم  ألن نــص  همــن الوايــيل ون هــ سء اراــدهن الســاباني مــن كبــان الصــحابة  هالتــابعني

ـــذان هـــم اههـــاجرهن هاألنصـــان هالتـــابعون  ـــاه  ذا جـــاء ومـــر  اهســـنيني ال ـــة ااـــول : ذا جـــاءهم ومـــر  همعن ايا
 جحساني ن هه  ىل كبانهم و حا  البصا ر.

نابعها: ومم وبو بإلر هعير  ههذا قول عإلرمة )يفسري الطلي( هقال الـوناق: هـم اخلنفـاء الراشـدهن 
 لثعال (.)يفسري ا

خامسها: ههو قول مرك  من األقوال األنبعة د انصص عني[ ابن اجلوأي  ومم األمراء هالعنياء معا  
 قال بذلك جماهد يف نهااة  هابن كثري هالنسفي هابن سعدي  هالار   هنجح[  هابن عاشون يف )التحرار(. 

 
 سمات الموصوفين من الصحابة بأحلي األمر[   -]د 

ــِذانَ اَ) وَاـ َهــا اــة "]يف يفســري آ ِم  لَرُســولَ اَهَوِ يُعــوا   ّللََ اآَمُنوا َوِ يُعــوا   َل ــرِ اَهُوه  ــاَأع ُتم  يف  ِمــن إُلم   أَلم  ــِإن يَـَن َر
ءم رَـــــــُر  ههُ  ــــــي  ــــــولِ اهَ  ّللَِ اىَل  ِ  َش ــــــوَن ابِ  لَرُس ِمُن ــــــُتم  يـُ   مِ اهَ  ّللَِ ِ ن ُكنـ  ــــــرِ ا ل يَـــــــو  َســــــُن أَت  ذ يِخ ــــــري   َهَوح  " ِهاــــــال  لِــــــَك َخ

([مـــن الوايـــيل ون الـــرواني اهشـــهونان: مهـــا وهـــ  العنـــم هوهـــ  احلإلـــم. ومـــا وهـــ  احلإلـــم رهـــم 59)النســـاء:
 معرهرون.
 ريا اهاصو   ذن أبه  الفا[ هالعنم؟. 
عداد من اهفسران رسرها وهم األمر أبه  العنم هالفا[  عنى ك  حال رـإن اهفيـدي عـرض عبـانات  

ان رســرها وهىل األمــر  أبمــم وهــ  العنــم هالفاــ[  لناــف عنــى اهعــىن اهركــزي الــذي اهفســران مــن التابعني الــذ
 يدهن حول[ العبانات  ن م اختالف عباناهتم  رإن ريها ما ادل عنى  ات س    يف و حا  الفا[ هالعنم:

دنيــة الســية األهىل: البصــريو هالفاــ[ )مبعــىن الــذكاء( هالعنــم وي احلنإلــة هالــروي اهســد  يف الشــئون اه
 العامة:

]رـ[جابر بن عبد هللا قال مرو: "هم وهلو الفا[ منإلم" )يفسري الطلي( همرو وخرى ]قال[هم "وهـ   
 الارآن هالعنم" )يفسري الار  (  هقال مرو  لثة وخرى: هم "وهلو الفا[ هاخلري" )يفسري السيو ي(.



: هـــم "وهلــو العنــم" )يفســـري هجماهــد يف وحــد وقوالـــ[: قــال مــرو "هـــم وهلــو الفاــ["  هقـــال مــرو وخــرى
الطلي( همرو  لثة ]قال[:"وه   العنم هالفا["  همرو نابعة ]قال[:هم "وه  الارآن هالعنم )يفسري الار  ( 

 همرو خامسة]قال[:" و حا  حميد وه  العنم هالفا[ هالدان )يفسري السيو ي(.

 (.هابن عباس: قال )هم وه  الفا[ هالدان")يفسري الطلي( ه)ابن كثري

هعطـاء بــن الســان  قـال مــرو: هــم )وهلــو العنـم هالفاــ[(  همــرو وخــرى قـال: هــم "الفاهــاء هالعنيــاء"  
 هاتنو ااول: "ولو الفن  هالفا[" يف  ان هللا )يفسري الطلي(.

 هاحلسن البصري ]قال[:"هم العنياء" )يفسري الطلي(

 هقال مالك بن ونس:"هم وه  العنم"  )يفسري الار  (.

بعون من اهفسران  س ااصدهن ابلعنم معررة العنوم الشرعية  ه قا   األحإلام الفاهية  كيا  ذن التا
يبا ن  ىل ذهن اهفسران اهتيخران  ب  ااصدهن ابلعنم الـروي احملتنـ  مـن التجربـة هاخلـلو  الـذي افنـي  ىل 

 منإلة التحني  العنيي هاستنباو الفإلرو العينية من خالل الارا ن هالوقا ع.
  عنى ذلك وبو العاليـة  عنـدما قـال يف يفسـري آاـة  اعـة وهم األمـر: وهلـو األمـر هـم وهـ  العنـم   ل

وس يــرى ونــ[ ااــول "هلــو ن هه   ىل الرســول ه ىل وهم األمــر مــنهم لعنيــ[ الــذان اســتنبطون[ مــنهم"؟ )النســاء: 
وه  العنـم العينـي  وي  ون اهاصو  أبهم األمر ى( )يفسري الطلي(. هذا النص من و ر  النصو  عن83

 و حا  الروي  هالارآن الإلر  افسر بعن[ بعنا   هار  متشاهب[  ىل حمإلي[.
همـا د اصــر  بــ[ وبـو العاليــة   ــر  بـ[ هحــد ه ابــن كيسـان ]راــال[: "هــم ولـو العاــ  هالــروي الــذان  

 ادبرهن ومر الناس" )يفسري الار  (.
تاامة  همن ما اـدل عنـى ذلـك: قـول ابـن عبـاس: "اعـين السية الثانية: التدان هالون  هالعدالة هاسس

وهــ  الفاــ[ هالــدان  هوهــ   اعــة هللا الــذان اعنيــون النــاس معــاين  اــنهم  هأيمــرهمم ابهعــرهف هانهــومم عــن 
 اهنإلر  ريهج  هللا  اعتهم عنى العبا " )يفسري السيو ي(.

 هقول جابر هجماهد: "وه  الارآن هالعنم" )يفسري الطلي(.    
 هقول ابن عباس: "وه  الفا[ هالدان" )يفسري الطلي(.    

السية الثالثة:  اثانهم هنصحهم لممة هسعيهم يف اهاا د األ نية لنشراعة يف الشين العام  هاألمـر 
ابهعرهف هالنهي عن اهنإلر )يفسري الثعنـ (  رهـم مـن ذهي اهصـداقية الشـعبية. كيـا قـال وبـو حيـان "هقيـ  

 دانيون الذان اعنيون الناس الدان  هأيمرهن ابهعرهف هانهون عن اهنإلر" )البحر احمليض(.هم العنياء ال



]الســـية الرابعـــة:ومم شخصـــيات مســـتانة مـــن اجملتيـــع األهنـــي[: مم  ذن ليســـوا راهـــاء هس عنيـــاء 
حإلــوميني  اســتيدهن قــوهتم مــن منصــبهم احلإلــومي  بــ  هــم شخصــيات اجتياعيــة مســتانة.رهم مــن وعيــان 

تيع األهني اهدين  كالذان اطن  عنيهم )الُعَرراء(  هليسو أعياء قبا    ادل عنـى ذلـك ون  الـذان مثنـوا اجمل
 ــم أبي بإلــر هعيــر هعثيــان د انــيفوا  ليهــا أعيــاء األهس هاخلــزنج كســعد بــن عبــا و هســعد بــن معــاذ عنــى 

 ما يا من رن .
دمومم  ههـذا مــا نـص عنــيهم ابـن ييييــة ]السـية اخلامسـة[: اة النــاس هبـم  ألن النــاس اتبعـومم هااــ

ــابعني خصــوا هبــم الســاباني مــن الصــحابة من  ــبعهم النــاس  اــدل عنــى ذلــك ون عــد ا مــن الت ــذان ات أبمــم ال
اههاجران هاألنصان  ريجاهد ااول هم و حا  حميـد هنمبـا قـال: وهلـو الفنـ  هالفاـ[ يف  اـن هللا  )يفسـري 

 الطلي(.
 ن []السية السا سة: وه  شونى ال

 هعإلرمة ااول: "هم وبو بإلر هعير" )يفسري الطلي(.

 هال مذي ااول: هم  اههاجرهن هاألنصان )يفسري وس حيان(.

 هوبو حيان ااول: هقي  اخلنفاء األنبعة )يفسري البحر احمليض(.
رواهم اتبني من ذلك ون التابعني اشريهن أب ابعهم  ىل وه  العنم العامنني بعينهم  الذان يث  األمة بـ

ه اثانهم. هالاا نون أبمم العنياء]هم[ وكثر من عشران عنيا من الصحابة هالتابعني هاهفسـران قصـدها هـذا 
 اهعىن  بيد ون حتني  اهعىن العام لآلاة ازاد ذلك هيوحا.

 : ]يحددهم بالعرفاء الخبراء الحمماء[ المعنى العام لآلية -هت
ة اهـدين عامـة  كالنزاعـات األسـراة هالعااناـة هاهاليـة  من الوايـيل ون اياـة يتحـد. عـن شـ  الشـراع

لإلنهـا  ـرحية يف الشــئون العامـة لممــة  كالانـاء بــني النـاس  همعاجلــة اخلـالف السياســي  ألن مفهـوم احلإلــم 
بني الناس يف الارآن الإلر ي اشري  ىل احلانـني معـا: الانـاء هاإل انو السياسـية  رـإذا كـان هنـاك ومـر سياسـي 

مــدين  رنيــن يإلــون الطاعــة؟ وه بعبــانو وخــرى مــا هــي  معــااري العــدل يف اإلســالم ههســا ن[  الــيت  خا ــة  وه
  ىل هللا س  ىل الطا وت. –عند النزا  –ينين ون اإلون التحاكم 

 يإلون وهس  ي .1

يإلون  نيا  لنرسول  نى هللا عني[ هسنم  بصـفت[ نبيـا   ه ىل النـ   ـنى هللا عنيـ[ هسـنم بصـفت[  .2
َزل نَـا ذا نوي سياسي وه حرس  تهـد ريـ[ اجتهـا ا  بشـر)   هحيإلـم ريـ[ مبـا اـرى  كيـا قـال يعـاىل: "حاكيا    ِ ََّن وَنـ 
َ  حلَ  ِِّ ابِ  ل إِلَتا َ اِ َلي َك  إُلَم َبني   (.105" )النساء:َهَس َيإُلن  لِّن َخآ ِِننَي َخِصييا   ّللَُ امبَآ َونَاَك  لَناسِ اِلَتح 



فا[ معىن اياة يف حياو الرسول  نى هللا عنيـ[ هسـنم  ألن هـذا هـو اهعـىن الصـرايل  عنينا يف البدااة ون ن
 وما يطبياها بعد هراي[ي رهذا معىن قياسي  ري  رايل.

اياة يار  اعـة هللا ه اعـة الرسـول بصـفت[ نبيـا  وهس  هحاكيـا   هاهاصـو  بطاعـة النـ    ـنى هللا عنيـ[ 
  عنــى ونــ[ هحــي مــن هللا. هــذا جانــ . اجلانــ  الثــاين:  اعتــ[ بصــفة هســنم يف حيايــ[  يف مــا ابنــم بــ[ عــن نبــ[

ن األمراء هابعث البعو.  هارس  السرا). َِ  حاكيا  لندهلة  ا ِم
اهعىن الذي اصر  ب[ السياقي  اعة الرسول  نى هللا عني[ هسنم يف حياي[  ههذا ما نب[  ليـ[ )ابـن  

عـ  و يعـوا ]وي يف انـة و يعـوا الرسـول[ لتإلـون وعنـى مـن عاشون يف التحراـر هالتنـوار( راال"ه  ـا وعيـد الف
 اعة وهم األمر  لينب[ عنى هجو   اعت[ يف ما أيمر ب[  هلو كان ومره  ري ما ن باـرا ن يبنيـم الـوحي  لـئال 
اتــوهم الســامعي ون  اعــة الرســول اهــيمون هبــا ]هنــا[ يرجــع  ىل  اعــة هللا يف مــا ابنغــ[ عــن هللا" وي ون  اعــة 

  نى هللا عني[ هسنم اهخصو ة ابلذكر هنا  اعت[ بصفت[ حاكيا   وي يف جمال )الروي(. الرسول
 مث يارن اياة  اعة و حا  الروي هالعنم  ههو وهلوا األمر كيا هييل من )آاة اسستنباو(.

ــروي  يف مســيلة  ــري  ــرحية يف الشــراعة  بــر   ــزا  بيــنإلم هبــني و ــحا  ال ــة  ن هقــع ن مث يطنــ  ايا
ىل الإلتا  هالسنة. رإليف ار  التناأ   ىل الإلتا  هالسنة  هقد سب  األمر بطاعتهيا؟  هيوجي[ ذلك النزا   

ون[  ذا د اإلن هناك نص  رايل من الإلتـا  هالسـنة  رعنـيإلم ابلايـاس همراعـاو  كنيـات الشـراعة هماا ـدها 
وهــ  الــروي مــع )اهرجعيــة(  هنهحهــا يف الانــا) العراــة عــن التصــرايل  هالــدلي  اهعــني احملــد . رــإذا ايســ  نوي

الإلتا  هالسنةي حص  )اإلاا (   ذ س  اا  عنى ومر ُيالف  رايل الشـراعة  كإابحـة اخليـر وه الايـان وه 
الزي. رإذا حص  نزا  بني وه  الروي هالنـاس يف ومـر د يصـر  بـ[ الشـراعة  رـإن نوي اخلـلاء مـاض  س انبغـي 

 الشراعة. الفت[  س ج بات ون[  الف ماا د  
اياة  ذن يصر  بطاعة ويس آخران  ـري الرسـول  ـنى هللا عنيـ[ هسـنم  ه عـ   ـاعتهم مطناـة  مـا 
 ام  يف   ان  اعة هللا هنسول[  ههذا س اإلون  س هن  يعون بني  ـفتني: األهىل: ومـم وهـ  عنـم هحإليـة 

نااة ابلنـاس اثـ  هبـم النـاس. ههـذا هحنإلة هنوي هحسن يدبري  هالثانية: ومم و حا  سنوك متييز ه اثان هع
 ذن اشري  ىل ] فة  لثة[ومم عرراء الناس الذان اتبعهم النـاس  مـن  هن سـوو هس جـل. ههـذا افنـي  ىل 

 ومم هم  ذن هم وه  الروي النصيل هاإلاثان هالعا   هومم اهفويون شعبيا ابحل  هالعاد.
الفاهــاء مبعــىن الفاــ[ اس ــطالحي وانــا  ــري  هون الاــول أبمــم احلإلــام  ــري هجيــ[  هون قصــرهم عنــى

 هجي[  كيا سنفص  يف اهااست التالية.
 



 ة:ثامنالمقالة ال
تفسري أوىل األمر بالسالطني ]الذين مساهم الزخمشري اللصوص[خطأ مشهور/ 

 لـ]أكثر من[مخسة عشر إشكاال،]ومافيه إشكال يبطل به االستدالل[.
 اإلشماالت اللغوية:[-أ]

فســـري وهم األمـــر  ابحلإلـــام  ه ن قـــال بـــ[ وكثـــر اهفســـران بعـــد التـــابعني    ـــاهو أتهاـــ )هليس )مـــوجز( ي] 
بتفسري(  هس اصيل عني[ التعوا .ألن  ـاعتهم لـو اسـتنبط   لإلانـ  مـن الايـاس  هكيـا قـال الز شـري"كيف 

ول[   هوحــ  ينــزم  اعــة ومــراء اجلــون.. رهم منســنخون عــن  ــفات الــذان هــم وهلــو األمــر عنــد هللا  هعنــد نســ
 [و ا هم النصو  اهتغنبة"

 
]اإلشــإلال األهل[:  ن الاــول أبن األمــراء هــم وهلــو األمــري انطــوى عنــى اســتدناج ذهــين وه يــدليس  اــايف  

آخر  هو  ري ها  ه ري ماصو   هلإلنـ[ و ى  ىل نتيجـة  ذلـك ون كثـريا مـن اهفسـران رهيـوا ون األمـر هنـا هـو 
يف األمر  عنى ون هذا اهعىن يـعيف هاه  ألن جـو اياـة اسجتيـاعي هسـياقها احلإلم  رالحعوا معىن )األمانو( 

النغـويي اعهــر ريـ[ عنصــر الـروي الثاقــ  وكثـر مــن  ـريه  رــاألمر ريهـا هــو الـروي  هوهلــو األمـر هــم وهلـو الــروي 
  ذن.

ك  ألن ون )اشتااق( كنية ومـري مـن )األمـر( الـذي هـو يـد النهـي  س انـزم منـ[ ون حيصـر معـىن األمـر بـذل
 النصو  النغواة عامة هالارآنية خا ة  يثب   بوات قا عا: ون األمر مبعىن الروي حاياة لغواة شا عة.

هلإلــن عداــدا مـــن اهفســران اتخنــون عـــن اسحــ اس  رييزجــون يف الغالـــ   بــني مفهــوم )وهم األمـــر( وي 
 األمـر( مبعــىن و ـحا  األمــر  و ـحا  األمـر  ه)هم األمــر(  عنـى الــر م مـن الفــرق النغـوي بـني مــا يت )وهم

ههــو اــع س هاحــد لــ[ مــن لفعــ[  ه)هسو األمــر( الــذان هــم جهــاأ الدهلــة مــن  ســنطان هقنــاء هجمنــس نــوا   
 رهيا ما اتن  تنفتان هلإلن النبس بينهيا شا ع.

ون  مـام الدهلـة وه السـنطان   ـا هــو شـخص هاحـد  ه وهلـوا األمـر اـع" همحـ  اجليــع اإلشـإلال ]الثـاين[: 
 )مفايييل الغي : الراأي(. عنى الفر  خالف العاهر"

اإلشـإلال ]الثالـث[: ومــم وانـا يف ظـ  يــبا  الفاـ[ السياســي انحـدنهن يناا يـا  مــن مفهـوم )هم األمــر( 
ههكي   ا  مبوج  )قوامتها( هسيا هتا عنى حإلامها   ىل مفهـوم هساـة األمـر عنـى –الذي هو ي   عن األمة  

مـن  اعـة احلـاكم الشـوني نانة عفواـة وخـرى   –مة الزهج عنى أهجت[ هوهس ه  مث انتانونالاصر هاألاتام  هقوا



العــا ل  الــذي قاســوه عنــى األ  الصــاحل   ىل  اعــة الســنطان اجلبــان اجلــا ر  الــذي س هجــ[ لاياســ[  س عنــى 
 لرحيم.الرسول  نى هللا عني[ هسنم  هس عنى اخلنفاء الراشدان  ه]س[عنى األ  الصاحل هالو ي ا

رال اون هن وحإلام اإلمامة ابح اس مينع النبس. هوهييل  ـوذج لنيفسـران الـذان مـن ااننـون اسحـ اسي  
ابــن  كثــري يف يفســريه اياــة  ههإلــذا ]ورنــى[ حتراــف منــيون اهصــطنحات الارآنيــة  لتشــراع اجلــون هالايــع 

 هالو ااة عنى األمة  وي  عم التخنف السياسي بتحراف الارآن هاحلداث.
  ااتنــي   خــال الشــرو يف -كيــا ااــول الــراأي–اإلشــإلال ]الرابــع[: "ون محــ  اياــة عنــى  اعــة األمــراء 

اياــة ]وي ون ااــول: و يعــوهم ابهعــرهف[ ألن  اعــة األمــراء   ــا  ــ ي  ذا كــانوا مــع احلــ " )يفســري الــراأي(  
 ألما من قبي  الطاعة اهشره ة.

ر[ عنى اإلاا  " ]وي اعتبان وه   احل  هالعادي قنطرو لبنونو  اا  "رإذا محننا.. ]األمر بطاعة وهم األم
ونـ[ مـن قواعـد راـ[ الإلتـا  هالسـنة  ونـ[ كنيـا األمة[ س ادخ  الشرو  رإلان ذلك وهىل" )يفسـري الـراأي( وي 

 استاام رهم النص عنى ظاهره  من  هن أتها  بايد وه صصيص وه  رف عن العاهر رهو وهىل.
ون  اعة وه  اإلاا  هاجبـة قطعـا    -كيا ااول الراأي- اعة نسول[ هاجبة قطعا   "هعندي ون  اعة هللا ه 

ومـا  اعــة األمــراء هالسـال ني رغــري هاجبــة قطعـا   بــ  األكثــر ومـا يإلــون حمرمــة ألمـم س أيمــرهن  س ابلعنــم  هيف 
اء  وما وهامر ظنم هاستبدا   األق  يإلون هاجبة  قس  العن النعيف". وي ون العن الغال   يف وهامر األمر 

ههراعــاو األ ــ  يف وهامــرهم ]ههــو العنــم[ هاسســتبدا  س انبغــي قيــاس  اعــة اهنــوك عنــى  اعــة الرســول  ألن 
األ ــ  يف الرســول  ــنى هللا عنيــ[ هســنم  هخنفــاؤه الراشــدان هــو الشــونى ه العــدل  ومــا األ ــ  يف اهنــوك 

 نم هاسستبدا .هالرؤساء  كيا  ل اتنا  اهسنيني رهو الع
هس انبغــي  ـــرف الـــنص لمحـــوال الشـــاذو هالنــا نو  ] ذن[سبـــد  ذا  مـــن اسحتياو عنـــدما ااـــال بنـــزهم    

ــ[]وي  الطاعــة " رإلــان محــ  اياــة عنــى اإلاــا  ] اــا  األمــة اهنبثــ  مــن اسلتــزام بصــرايل الشــراعة[ وهىل  ألن
يعـوا هللا هو يعـوا الرسـول هوهم األمـر  رإلـان محـ  الارآن[ و خ  الرسول هوهم األمر يف لفظ هاحد  ههـو: و 

األمــر الــذي هــو ماــرهن بـــ] اعة[الرسولي عنــى اهعصــوم ]الــذي هــو  اــا  األمــة اهنبثــ  مــن اسلتــزام بصــرايل 
 الشراعة[ وهىل من محن[ عنى الفاجر الفاس " )يفسري الراأي: مفايييل الغي (.

م  ابن ييييـة بعبـانو جنينـة راـال "األمـة هـي احلارعـة لنشـر  ههذا اهعىن الذي قرنه الراأي  نص عني[ اإلما
 (.6/457هليس اإلمام   ن حفظ الشر  س اإلون لواحد   س  ذا كان نبيا " )ابن يييية:الفتاهى:

اإلشــإلال ]اخلــامس[: هاســتفا  مــن اياــة ون احلــاكم لــيس هــو الفيصــ  يف النــزا  بــني النــاس  ألن هللا قــال 
ول  هلـو كـان اهـرا  أبهم األمـر اإلمـام "لوجـ  ون ااـال رـإن ينـاأعتم يف شـيء رــر هه  ىل "رـر هه  ىل هللا هالرسـ



اإلمام  رثب  ون احل  هو يفسري اياة مبا ذكريه")يفسري الراأي( وي يفسـري وهم األمـر أبهـ  الـروي وهـ  احلـ  
 هالعاد الذان اانطرهن هابنونهن  اا  األمة.

 
 ب=اإلشماالت المنهجية[

 وهىل األمر ابحلإلام  ه ن قال ب[ وكثر اهفسران بعد التابعني  نوي مرجو  عني[ وكثر مـن  شـإلال  ن يفسري
  ا هو أتها   لـيس بتفسـري  هس اصـيل عنيـ[  -عن اإلشإلاست الإلثريو الاواة-هما ري[  شإلال ]هاحد[رنال 

 التعوا . 
: "هو يعــوا هللا هو يعــوا الرســول هوهم اإلشــإلال األهل: د ُيتنــف اهفســرهن يف ون اهاصــو  باــول هللا يعــاىل

–األمر منإلم" يف ون اهاصو  الصرايل يف اياةي   ا هو يف حياو الن   نى هللا عني[ هسـنم  راهاصـو   اعتـ[ 
 يف ما ومر ب[   هاسنتهاء عن ما عن[ مى. -شخصيا  

م األمـر بطاعتـ[  هد ُيصـص وما  اعت[ بعد هراي[ي رهي ايبا  سنت[  هذلـك كيـا ذكـر الطـلي: ون هللا عيـ
ــن  ذلــك قــال  هن حــال  رهــو عنــى العيــوم  حــّت ُيــص ذلــك مبــا  ــ  التســنيم بــ[  كيــا ذكــر ذلــك عطــاء ب

 السان  ه ريه )يفسري الطلي(.

هكيـا نــص النســفي "رـإن ينــاأعتم يف شــيءي رـر هه  ىل هللا  وي الاــرآن هالرســول يف حيايـ[ ه ىل حداثــ[ بعــد 
 هراي[" )يفسري النسفي(.

هقول[ يعاىل: ذلك خري هوحسن أتهاال" وي وحسن مرجعا   من آل الشيء  ىل كذا هكذا  وي  ـان  رـاهعىن 
 هوحس مآس  كيا ذكر الطلي. هكذلك احلال يف  اعة ومرا [.

وما قياس احلإلام هالسال ني عنى ومراء الرسول  نى هللا عني[ هسنم  رهو قيـاس مشـرهو بتـوارر  ـفات  
 يف احلإلام  وي مبدو اهشرهعية. ههذه ومر مهم د انتب[  لي[ وكثر اهفسران.العدالة هالشونى 

عنــــد يفســــري النصــــو  السياســــية يف الاــــرآن هالســــنة  انبغــــي ون نالحــــظ  ون وكثــــر ]اإلشــــإلال الثاين:[ 
 اهفسران انطناون من خنفية معررية  ري كارية  يف را[ السياسة الشرعية  رنال  عن عنم اسجتيا  السياسي.

هد يإلن معاد را[ السياسية الشرعية  عل يطبياات الن   ـنى هللا عنيـ[ هسـنم ابنأو] ـم[  لإلـي انطناـوا  
من مبدو )اهشرهعية( يف احلإلم  وه اهفهوم الدستوني لنحإلم يف اإلسالم  هلذلك يساهنوا يف مفهـوم الطاعـة  

"الوكالـــة" عـــن األمـــة وم عنيهـــا  وم مبـــدو هد حيـــد ها األســـاس الـــذي اســـتند  ليـــ[ مبـــدو الطاعـــة  هـــ  هـــو مبـــدو 
"الاوامــة"] ا وم عنيهــا[  حــّت وهحــ  بعــ  عبــاناهتم أبن احلــاكم هكيــ  عنــى األمــة )هكالــة كوساــة األ  عنــى 
األبناء(  نستوحي ذلك من عباناهتم  اليت يذكر ون اياة س صص ابلطاعة  العنياء هس السال ني  بـ  قـال وبـو 



ك  من هم شيء هساة  حيحة. ]هلذلك[ قـالوا حـّت اهـروو  ـ  عنيهـا  اعـة أهجهـا  حيان "العاهر ون[ اعم  
 هالوالد مع هالدا[  هاليتيم مع ه ي[  يف ما اريي هللا هل[ ري[ مصنحة ")البحر احمليض(:

همفهوم الو ـااة هايـيل يف يفسـري ابـن كثـري  الـذي د اـون  مـن وقـوال العنيـاء يف يفسـري اياـةي  س مـا اـدل 
وما يف السال ني   ذ استدعي يف   انها ما نهي عن  اعة السال ني. هد اإلن هناك هيو  كاف هفهـوم  عنى

التعاقد بني احلاكم هالشع   هس مفهوم الوكالة عن الشع   هس مفهوم قوامة الشع  عنـى احلإلومـة  عنـى مـا 
الــيت يــر  يف الاــرآن  ة الاوامــة( بينهيــا مــن رــرهق. ه]لإلن[ اعــة اهــروو هالوالــد هالو ــي  يبعــة مــن )مشــرهعي

هالسنة  كيا يف قول[ يعاىل "الرجـال  قوامـون عنـى النسـاء" هقولـ[ يعـاىل "او ـيإلم هللا يف وهس كـم" هقولـ[ يعـاىل 
 "هابتنوا اليتامى". راليتامى ه األبناء الاصر  ليسوا  ريان  انغون هكالة األ  هالو ي.

ة احلاكم عنـى األمـة  ألن األمـة هـي  ـاحبة الاوامـة  ههـي عنـى وما  اعة األمة احلاكم  رنيس سندها قوام
 حد عبانو ابن يييية هي اهخولة قفظ الشراعة س السال ني.

ســندها  ذن )التعاقــد( بــني احلــاكم  هاألمــة  ه اــدل عنيهــا قيــام النــاس ببيعــة احلــاكم  ههــذا التعاقــد انطــوي 
فهــوم الدسـتوني لنحإلـم  الـذي جســدي[ خطبـة وس بإلـر اــوم عنـى مفهـوم الوكالـة وانــا . ههـذا اهعـىن ابنأ يف اه

بواع " ين هلي  عنيإلم هلس  اريكم  رـإن هجـدمتوين عنـى حـ  رـيعينوين  ه ن هجـدمتوين عنـى اب ـ  راومـوين 
"راألمــة  ــا الاوامــة عنــى احلــاكم  ه ذن س انبغــي قيــاس  اعــة النــاس احلــاكم  عنــى  اعــة الزهجــات وأهاجهــن  

اتام هالاصري األه ـياَء هاألهليـاَء. هس قيـاس حإلـام اجلـل هاجلـون عنـى ومـراء الرسـول  ـنى رنال  عن  اعة األ
هللا عني[ هسنم  هعبانات الفاهاء د يفرق مبا ري[ الإلفااة  ه] ـوذجهم[ هـذا مـا نـص عنيـ[ الشـوكاين: أبن وهم 

 وكاين(.األمر:"هم األ ية هالسال ني هالاناو  هك  من ل[ هساة شرعية"!! )يفسري الش
ـــذان نصـــوا عنـــى ون اهاصـــو  ]هبـــا[األمراء    ـــا  اإلشـــإلال ]الثالـــث[: الصـــحابة هالتـــابعون هاهفســـرهن ال
ااصدهن األمـراء الـذان عيـنهم الرسـول  ـنى هللا عنيـ[ هسـنم  لايـا و السـرا) هالغـزهات  كيـا نـص عنـى ذلـك 

ــن أاــد هالســدي  هالإلنــ ــان وبــو هراــرو نيــي هللا عنــ[  همييــون بــن مهــران  هاب   هماايــ  هالســيو ي  هوبــو حي
هالز شري هوبو السـعو   هنجحـ[ كـ  مـن: ابـن جراـر هالاـر   هالشـوكاين  هاعتـلهه قـول اجليهـون  هس  ليـ  

  ذن عنى  اعة السنطان بعد الرسول  نى هللا عني[ هسنم هبذه اياة  ألمران:
نـد األمـر بطاعـة احلإلام كيــا يف ون الطاعـة يف اياـة جـاءت مطناـة مـن الايـد   الــذي اشـيع  ا يـا  ع .1

قول الرسول  نى هللا عني[ هسنم "  ا الطاعة ابهعرهف"  هد ير  النصو  بطاعة مطناة لغري هللا هنسـول[   س 
 مايدو ابهعرهف.



ون اياة حيد  مغزاها هحإليها سياقها اسجتياعي  رهي  ن كانـ  ياصـد ومـراء السـرا) الـذان اعيـنهم  .2
يـ[ هسـنم  س ااـاس عنـيهم  سـنطان مطنـ   د اعينـ[ الرسـول  ربـني ومـراء الرسـول هاألمـراء الرسول  نى هللا عن

 الذان اعينون ونفسهم هاستبدهن هاعنيون  ررق ععيم:

 شـــــتان بني مشِّرق همغرِّ ×     ســانت مشرقة هســرت مغراب      
الاول أبما يعين  اعة مسئوم الدهلـة عامـة  مـن سـال ني هقنـاو هكـ  مـن لـ[ [: لو  يل اإلشإلال ]الرابع

هساــة عنــى األمــة  لإلانــ  الطاعــة خايــعة هبــدو )مشــرهعية النعــام السياســي( يف الدهلــة  هذلــك مشــرهو أبن 
ــة منتزمــة مباتنــى البيعــة عنــى الإلتــا  هالســنة  وي يطبيــ  الشــراعة  ه العــدل هالشــونى جــزء س  يإلــون الدهل

 فص  عن مفهوم البيعة  هك  من عدل هشاهن  رهو  مام عدل شرعي اطا  هلإلن ابهعرهف.ان
هكـ  مــن د اعــدل هد اشــاهن  راــد وخــ  مببــدو اهشـرهعية  وي وخــ  بعاــد البيعــة الشــرعية  هانبغــي جهــا ه  

لـــك ســـنيا حّت افـــيء  ىل اسلتـــزام مباتنـــى البيعـــة عنـــى الإلتـــا  هالســـنة  ريعـــدل هاشـــاهن  كيـــا نـــص عنـــى ذ
نبـ[  ليـ[  الفاهاء: عندما د اعتلها حإلام بين ومـة خنفـاء شـرعيني  ألمـم د اعـدلوا هد اشـاهنها. ]ههـذا الشـرو[

. اخلنفـاء األمـوانيهم األمـر عنـى و  ـالق مسـنية  ونا عبد اهنك  عندما  بنَ    مسنيةَ اجلني  وبو حاأم التابعي
هللا عنيـ[   ـنىعنـى هسو الرسـول  ياس اهنـوك هالرؤسـاءقيـراال ل[ وبو حاأم لس  كـذلك  رنبههـ[  ىل بطـالن 

 .قياس مع الفانق]ألن[[هسنم هومراء سرا)ه  
هبعـد نعـر   مـن كفااـة ممـا  عـن رنـال  النـاس ابلعدالـة الشـرعية  ـمروسو الرسول هومـراء سـرا)ه  اشـهد  

خنيفــة شــرعيا   عنــدما شــاهن هعنــدما خصــوا عيــر بــن عبــد العزاــز ابلشــرعية  هقــالوا:  نــ[  ــان   هحســن يــدبري.
هعدل  رطاعة احلإلام اهتغنبني اهستبدان    ا هي  اعة ايطران  س  اعة اختيان. ههذا مـا سحعـ[ اهفسـرهن  

 كالفخر الراأي ه الشوكاين.
]ج= دخول السالطين في معنى اآلية من باب القياس على 

 حالة الرسول ال النص على من بعدهم[
دخ  األمــراء  هالســال ني يف معــىن اياــة العــاهر الصــرايل    ــا اــدخنون ابلايــاس  اإلشـإلال ]األهل[: س اــ

ألن اهفســران الــذان قــالوا:  مــم األمــراء    ــا ااصــدهن بــذلك األمــراء الــذان عيــنهم  الرســول  ــنى هللا عنيــ[ 
هماايـ    هسنم  كيا هو  ـرايل  قـول وس هراـرو هابـن عبـاس  همييـون بـن مهـران هابـن أاـد  هالسـدي هالإلنـ 

هيفســري اجلاللــني هوس حيــان  هالز شــري هوس الســعو  هالبينــاهي. هنجــيل ذلــك كــ  مــن الطــلي  هالشــوكاين  
ــد بــن الوليــد  هوســامة بــن أاــد هعبــد هللا بــن حذارــة  ألنــ[ انطبــ  عنــى ومــراء الســرا)    كعيــر بــن العــا  هخال

ــــنم  ههـــم ومـــراء هسهـــم اإلمـــام األكـــل لندهلـــة  ههـــو احلـــاكم  ه ـــوهم الـــذان هسِّهـــم النـــ   ـــنى هللا عنيـــ[ هسـ



الشـوني  اهنتــزم بشــونى وهــ  احلــ  هالعاــد  ه ــاعتهم هالعــزم بعــد ايبــاعهم  كيــا نصــ  آاــة الشــونى   راياــة 
 ليس  نصا يف  اعة األمراء هالسال ني ]بعد هراو الرسول  نى هللا عني[ هسنم[.

لرسول  نى هللا عني[ هسنم رتفسريها أبن وهىل األمـر هاياة وانا ليس  نصا  رحيا   حّت يف  اعة ومراء ا
هم ومراء الرسول  نى هللا عنيـ[ هسـنمي  ـري مسـنم بـ[  نعـم قـد اسـاعد سـياق مناسـبة النـزهل عنـى ياواـة هـذا 

 التفسري  لإلن اإلشإلاست األخرى قواة. 
حميـ  مرجــو    هــذا لـيس بتفسـري   ـا هــو أتهاـ   هالتيهاـ  هـو محــ  العـاهر عنـىمـن وجـ  ذلـك ناـول  ن 

ههو ونوا  منها مـا هـو يـرهني ه  ـحييل  ههـو كـ  أتهاـ  لـ[  ليـ  ناجـيل  مثـ  يفسـري العنيـاء ياـة " نـ[ هـو 
التوا  الرحيم"  رعاهر الإلـالم ون )يـوا (  ـيغة مبالغـة مـن )ات ـ (  هس ميإلـن شـرعا هس عاـال ون ااـال:  ن 

طـــاءهن  رينـــزم  ذن ون اإلـــون يـــوا ي ميعـــىن  ـــارر هللا يبـــانك هيعـــاىل ات ـــ    رالـــذي اتـــو    ـــا هـــم العبـــا  اخل
 لنتا بني  )اتو ( عنى من ات .

ههنــاك أتهاــ  راســد  ههــو مــا س  ليــ  عنيــ[  وه لــ[  ليــ  هلإلــن الــدلي  مرجــو . رــدلي  العنيــاء عنــى ون  
ــدلي  عنــدما اإلــون مرجوحــا    عــ  التيهاــ  ــ[ هســنمي  ليــ  مرجــو . هال  اهاصــو  ومــراء الرســول  ــنى هللا عني
راســدا   ومــا  ليــ  الاــا نني أبن اهاصــو  وهــ  الــروي هالنعــر  الــذان  ســدهن مصــاحل األمــة  رهــو  ليــ  ناجــيل  

  ع  التيها   حيحا  )انعر انشا  الفحول لنشوكاين  هالطحاهاة مبحث الرؤاة(.
ألمـــري ابلايـــاس  عنـــى اعتبـــان ا-الـــذان د اــو م الرســـول  ـــنى هللا عنيـــ[ هســنم –ه  ــا اـــدخ  الســـال ني  

هاخلنيفة ي با عن الرسول  نى هللا عني[ هسنم. ه]لإلن[س  اعي   ىل اسـتثيان اياـة يف ومـر  ـري  ـرايل ريهـا  
مــا  امــ  هنــاك نصــو   ــرحية وقــوى منهــا  يف الدسلــة عنــى  اعــة الســنطان   ن اسعتيــا  عنــى مــا هــو  ــري 

ياــة لنتــدلي  عنــى  اعــة الســنطان   ليــ   ــرايل مــن األ لــة  س انــت  حإليــا شــرعيا قــو)   هاعتيــا  اهفســران ا
 عنى ومم اتعناون قب  هاه جدا  رفي يفسري اياة خالف معتل  ذن.

ه اعة األمـراء ههسو األمـون]اهنتخبني الشـوناني[ مـن بـداهيات الطبيعـة البشـراة  هلإلـن ليسـ  هـذه اياـة 
اــول الرســول  ــنى هللا عنيــ[ هســنم  لـيال نصــيا  ــرحيا عنيهــا  راــد هن ت  اعــة األمــراء يف نصـو   ــرحية  ك

"  ا الطاعة ابهعرهف". هلإلن  اعة األمراء  هالسـال ني  هاجبـة يف اياـة  بطراـ  الايـاس عنـى النـ   ـنى هللا 
ــو رســري )وهم األمــر( بطاعــة األمــراء يف عهــد الرســول  ــنى هللا عنيــ[ هســنمي  عنيــ[ هســنم بصــفت[ حاكيــا  هل

سال ني  هلإلن بطرا  الاياس  عنى نص  ري  رايل  اتطرق  لي[ اسحتيال  لإلان  اياة وانا موجبة  اعة ال
 هما يطرق عني[ اسحتيال انعف ب[ اسستدسل  كيا قرن األ وليون.



ه ذا قــيس األمــراء هالســال ني  عنــى  اعــة الرســول بصــفت[ حاكيــا عــا س شــون)  هجــ  ون يتــوارر رــيهم 
اش او الشونى يف وي حاكم متغن   ليإلون احلإلم هسـطا بـني  فات البيعة عنى الإلتا  هالسنة  اليت ومهها 

 حإلم )الاهر اسيطران( هحإلم )الريا هاسختيان(.
 اعــة احلإلــام لــو اســتنبط  مــن هــذه اياــة  لإلانــ  مــن قبيــ  الايــاس  هس انطبــ  اإلشــإلال ]الثــاين[: ون 

شـونى  وي ون احلـاكم الـذي ااـوم الاياس  س عنى هسو العدل هالشـونى  رالطاعـة مبنيـة عنـى  قامـة العـدل هال
 بواجباي[ يف العدل هالشونى  ل[ ح  الطاعة  راحلاوق هالواجبات متإلارئات.

راـال   هاألمة اإلسالمية ليس  قطيعا  عني[ هاجبات هليس  ل[ حاوق  هقد س حظ ذلك الفخر الـراأي  
 أيمــركم ون يــ  ها األمــايت  ىل وهنهــا  ه ذا "هـا ومــر هللا الرعــاو هالــوسو ابلعــدل يف الرعيــة يف قولـ[ يعــاىل:" ن هللا

حإليــتم بـــني النــاس  ون حتإليـــوا ابلعــدل"ي ومـــر الرعيــة بطاعـــة الــوسو  راـــال:") واهــا الـــذان آمنــوا و يعـــوا هللا 
 هو يعوا الرسول هوهم األمر منإلم".

عة اإل يـة هس ألن لإلمام حاوقا هعني[ هاجبات  هلممة حاوق هعنيها  هاجبـات  هس اصـيل يف عنـم الشـرا 
عنـم الطبيعـة البشـراة  ون اإلـون لنحإلـام حاـوق الطاعـة هالنصـرو   هن ون ااومـوا بواجبـات العـدل هالشـونى  

 هحسن اإل انو هال بية.
ه سحظ الشـوكاين انيبـاو  آاـة الطاعـة آباـة العـدل  ألمـا جـاءت بعـد آاـة العـدل:"ون هللا أيمـركم ون يـ  ها 

يــــوا ابلعــــدل  رــــذه   ىل انيبــــاو الثانيــــة ابألهىل راــــال: "مــــا ومــــر هللا ســــبحان[  األمــــايت  ىل وهنهــــا  هون حتإل
 الاناو  هالوسو  ذا حإليوا بني الناس ون حيإليوا ابحل   ومر الناس بطاعتهم هاهنا. )يفسري الشوكاين(.

رإلـ   ذن هناك مادمة: هي ون اطيع السال ني هللا ريحإليوا ابلعـدل  هس سـبي   ىل العـدل  س ابلشـونى  
حإلم  ري شونى   ا هو ررعوين  مهيا يانع مـن األقنعـة  راـد نـص الـذكر احلإلـيم عنـى ون كـ  حإلـم مسـتبدي 

ما حإلاه عـن -  ا هو  ا وت  راال يف ما حإلاه عن ررعون "ما وناإلم  س ما ونى"  مث وعا  ذلك باول[ يف 
 (.29"هما وهداإلم  س سبي  الرشا " ) ارر -ررعون

ز شري  من انيباو حاوق احلاكم بواجبايـ[   ذ ااـول:"اهرا  أبهم األمـر مـنإلم ومـراء ههذا ما نص عني[ ال
احلــ   ألن ومــراء اجلــوني هللا هنســول[ برائــان مــنهم  رــال اعطفــون عنــى هللا هنســول[  هكــان وهل اخلنفــاء ]اعــين واب 

 ")يفسري الز شري(.بإلر نيي هللا عن[[ ااول: و يعوين ما عدل  ريإلم  رإن خالف  رال  اعة م عنيإلم 
هن م ون يعبريات  اهفسران  ري كارية الدقة  يف التعبـري عـن مفهـوم )اهشـرهعية(  رـإمم د اغفنـوه  هلـذلك 
قال الشوكاين "ريلو األمر هم األ ية هالسال ني هالاناو  هك  من كان  ل[ هساـة شـرعية  س هساـة ) ا وييـة( 

 )يفسري الشوكاين(.



ات الراشـــداة  هيف التطبياـــات األمواـــة هالعباســية  همـــن بعـــدها مـــن الـــدهل العثيانيـــة هقــد يبـــني يف التطبياـــ
 هاهينوكية ه] هل[الطوا ف  ون ك   هلة س ينتزم ابلشونى هالعدل    ا هي  هلة  ا ويية.

 ههذا ما اعتيد عني[ اخلنيفة الرابع عني ابن  ال   عندما رسر اياة  ابلوسو  راال: ح  عنـى اإلمـام ون 
حيإلم ابلعدل  ها  ي األمانة  ىل وهنها  رإذا رعـ  ذلـك هجـ  عنـى اهسـنيني ون اطيعـوه  رـإن هللا ومـري آب اء 

 األمانة هالعدل  مث ومري بطاعتهم" )يفسري الار   اجلامع هيفسري السيرقندي "قر العنوم"(.
"هــا ومــر هللا الــوسو أب اء  ههــذا مــا  ــر  بــ[ الز شــري ههــو مــن ]مــن[ رســر وهم األمــر ابلــوسو:  ذ ااــول

األمـايت  ىل وهنهـا  هون حيإليـوا ابلعــدلي ومـر النـاس أبن اطيعـوهم  هانزلــوا عنـى قنـا)هم" ]وي اطيعــوهم يف 
 قنا هم[.

اإلشإلال ]الثالث[: لناياس يوابض  اش و ريـ[ التشـاب[ هالتوارـ  يف اجلـامع بـني الطـررني  رـإذا عـدم بـني 
اإلجــراء  ألن و ــن[ اب  .الايــاس مــن  هن يــوابط[ كخــر  اخلرا ــني  الــذان  اهشــب[ هاهشــب[ بــ[ رهــو اب ــ 

 عنـون الاــرآن عنـني  هسبــد مـن مســطرو  هس يغـين النــيا ر عـن اهســا ر  لإلـي س اإلــون الـروي هاسجتهــا    
 كالإلتابة عنى هنق  ري مسطر.

ــ[  و ي قــوو هجــ[ الشــب[ بــني وهــم شــرهو الايــاس  ون اإلــون مــة جــامع بــني الطــررني  اهاــيس هاهاــيس عني
ـــان هعـــدل  ـــنهم  مـــام نيـــا هاختي ـــذان عي ـــني ومـــراء الرســـول  ـــنى هللا عنيـــ[ هســـنم  ال الطـــررني  ريـــا اجلـــامع ب
هشونى هومراء اسيطران اهتغنبـني ابلعنـم هاسسـتبدا   وهـو كـون اإلنسـان ن يسـا وه ومـريا ؟  س اإلفـي هـذا ألن 

يـ[ هسـنم    ـا هَسهـم نسـول معصـوم ابلـوحي  عـا ل شـوني يف الفوانق وكثر وكل. ريمراء الرسول  نى هللا عن
   انو الدهلة يف الروي.

 ههو  مام عا ل س اوم  س األكفياء العدهل.
 ههو  مام شوني س اوم  س من ارياه الناس.

 ههو  مام حياس  هسي[ عنى التاصري هاراق  األ اء.
تغنـــ   الـــذي اعنـــن ون مشـــرهعيت[ هـــي الســـيف هس يتـــوارر هـــذه الســـيات ههـــي وساســـية يف الســـنطان اه

 هالداببة.
رالعنة اليت استند  ليها ه سء اهفسرهني يف اجليع بني الطررني يعيفة هاهية. هاحتا  العنة بـني الطـررني مـن 

 قواعد الاياس الاطعية اليت ليس ريها خالف معتل.
هاألقــوى وحـ  ابحلإلــم  رـالفوانق بــني  وجـ   العنـة يف الايــاس ظـاهرو  هلإلنهــا معانيـة مبــا هـو وقــوى منهـا 

 ومراء الرسول  نى هللا عني[ هسنم هالسال ني جوهراة.



مث  ن العنة  ري مطر و هس مسنية األه اف   ن هجو  جامع ظاهر بني الطررني س اإلفـي  سبـد ون اإلـون 
لتســواة بــني اهختنفــني اجلــامع قــو) حنيــا مطــر ا  مســنيا  هسبــد ون اإلــون اجلــامع وانــا معينــا حمــد ا   ــرحيا. ها

 اب نة  بطالن التفرا  بني اهختنفني.
ه  ــا أل مــن أل يف يفســري هـــذه اياــة  ألن )صــرا  اهنــاو( وه   ناك )اهاصـــد( الشــرعي  ]الــذي[ هـــو  

عيدو الاياس  ههو حم  الغيوض هاسلتباس. ]هلإلن[الفانق بني الطررني رـانق قـا ع  هكـ  قيـاس مـع الفـانق 
 الاا ع اب  .

 ثال الاياس الذي انطوي عنى التشاب[ هالتيا  :م
الرسول  نى هللا عني[ هسنم ااول يف احلداث الصحييل "س ازين الزاين ههو م من  هس اشر  اخلير ههـو 
م من هس اسرق السانق ههو مـ من" رهـذا احلـداث نفـي اإلميـان عـن اإلنسـان عنـد اقـ اف هـذه الإلبـا ر  هـ  

هس اســتيع الغنــاء هاهوســياى ههــو مــ من؟  س ميإلــن ألن الغنــاء هاهوســياا  ليســا ميإلــن ون ناــول قياســا  عنيــ[: 
حمـــرمني  مـــن حيـــث األ ـــ   ألن هللا د حيـــرم عنينـــا عذهبـــة و ـــوات البالبـــ  هالنـــواعري هالطيـــون  هاعتـــل ونإلـــر 

ــاء النســاء اهنهــ  العوا  ــف األ ــوات  ــوت احليــري  هلإلنهيــا حمرمــان ألمــون عانيــة  كاســتيا  الرجــال  ن
 هالغرا ز وه العإلس  ه و ذلك من العوانض  هلذلك  ان يف الغناء هاهوسياا خالف معتل.

هقـال  -كالفايـ[ السياسـي: رراـد عبـد اخلـال -هلإلن ]ماذا ناول[  ذا قاس وحـد الفاهـاء العنـم عنـى الـزي
اعـي نعيتـ[ ه شـ[  ـاي "هيهات ون  تيع  ميان هظنم  رالعنم ما ح  لإلميـان عنـى األقـ  حـني  ييانـ[  رعنـم الر 

من وكـل الإلبـا ر. هلنـا ون ناـول: س اعنـم الراعـي نعيتـ[ ههـو مـ من" )يف الفاـ[ السياسـي اإلسـالمي رراـد عبـد 
 اخلال (؟.

]ناول[:  ن قياس الفاي[ السياسي رراد عبد اخلال  قياس  حييل  هر  و ول راـ[ الإلتـا  هالسـنة  ألن 
ه هلوا ــ[  هشــرب[ اخليــر.ألن العــدل وســاس يف اهنــك  همــا هــو ظنــم  احلــاكم ورــد  خطــرا عنــى األمــة  مــن أي

وساس يف حياو الناس معده  يف و ول الدان  هالعنم هو الـدانامي  الـذي افجـر كـ  بـرج شـاه   هاـدمر كـ  
 شجر وه خن  ابس   رهو جر ومة خرا  الدهل هاهيالك  رهو  ذن يف وعنى  نجات سنم )كبا ر الفواحش(.

س استبد احلاكم ابإل انو السياسية ههو م من  قياسا  عنى احلداث     -ههو قول  حييل–ه ذا قننا وانا  
 كان قياسا   حيحا . ألننا نعتيد عنى قاعديني:

األهىل من سنن هللا يف اسجتيا  اإلنسـاين هالطبيعـة  ألن اسسـتبدا  مفـ م حتيـا  ىل العنـم  هذلـك قـانون  
 ـاح  نعراـة يوأاـع سـنطات الدهلـة  ىل  ـال.: "السـنطة اهنطاـة  نساين س نا  ري[  هلذلك قـال منتسـيإلو 



مفسدو مطناة"  هبناء عنى ما نرى من سري التانا  هاحلنانو يف األمم هالشعو  مـن ون معـول خـرا  اإل انو 
 هو اسستئثان.

ــا يف  ــري  ــا  كيــا بين ــو كــان منتخب هــذه ]الثانيــة:ون اسســتبدا  حمــرم حترميــا قطعيــا  عنــى كــ  خنيفــة  حــّت ل
 الفارو[.

  
كيف يقاس السالطين المغوصبون كالمعوصتم فضتال عتن  -د] 

 أبي بمر حعمر[على أمراء الرسول، حالمسوعصم 

اإلشإلال ]األهل[: د االحظ عداد من اهفسران  ون التيثيـ  أبس بإلـر هعيـر هعثيـان هعنـي ُيتص بفـ و 
ن البـانأان يف اجملتيـع األهنـي اهـدين  هد اإلـن ظهونهم  و ناء حياو الن   نى هللا عنيـ[ هسـنم  ههـم آن ذاك مـ

 ــم منا ــ  حإلوميــة. هكــين اهفســران نســوا ذلــك رــإذا هبــم وانــا  اتحــد ون عــن اخلنفــاء الراشــدان  هوحإلــام 
اإلمامـــة هالطاعـــة  ريوحـــون لناـــانئ  مـــن خـــالل هـــذا اخلنـــض   ـــو الســـنطان ]اهغتصـــ [ هالطاعـــة األمواـــة 

 سي الذي هو و حا  الروي هالعنم.هالعباسية  ريتهيش اهعىن األسا
هالز شري كغريه من الذان رسرها وهم األمر ابلوسو  نصوا عنى ون "اهرا   ومـراء احلـ   ألن ومـراء اجلـوني 
هللا هنســول[ برائــان مــنهم  رــال اعطفــون عنــى هللا هنســول[ يف هجــو  الطاعــة  ــم  ه  ــا  يــع بــني هللا هنســول[ 

ــــان احلــــ   هاألمــــر هبيــــا هالنهــــي عــــن ويــــدا مها". هبعــــد ون هاألمــــراء اهــــواراني  يــــا يف ــــان العــــدل هاختي   اث
قرن]الز شري[ بناء قاعدو الطاعة عنى قاعدو العدالة  ذكر النيوذج العام  راال: "كاخلنفـاء الراشـدان همـن 

لفـ  رـال يبعهم جحسان  هكان اخلنفاء ]ااصد الراشدان كيس بإلر[ ااولون: و يعوين مـا عـدل  رـيإلم رـإن خا
  اعة م عنيإلم" )يفسري الز شري(.

  هــا  خــ  ريهــا هسو -ههــذا س اإلــون  س مــن قبيــ  الايــاس– ذ لــو كانــ  ]اياــة[ يف الــوسو هالســال ني 
اهنك العنوض  الذان استبدهن ابحلإلم هاعنيون الناس  هلذلك قال ابن "خواز مندا :" وما  اعة السنطان 

 ـ  يف مـا كـان ريـ[ معصـية  هلـذلك قننـا: ومـراء أماننـا س  ـوأ  ـاعتهم هس  رتج  يف مـا كـان ريـ[  اعـة  هس
معاهنتهم هس يععييهم  ه   الغزه معهم مّت  زها  هاحلإلم مـن قـبنهم هيوليـة اإلمامـة هاحلسـبة  ه قامـة ذلـك 

 عنى هج[ الشراعة" )يفسري وس حيان األندلسي:البحر احمليض(.
  بـــني  اعـــة هللا ه اعـــة الرســـول  راـــال يعـــاىل: "و يعـــوا هللا هو يعـــوا اإلشـــإلال ]الثـــاين[: ون اياـــة رصـــن

الرسول"  ألن الو   بينهيا اوهم اجملانسة  ههللا سـبحان[ هيعـاىلي متعـال عـن اهشـاهبة  كيـا قـال "لـيس كيثنـ[ 
رك شيء". هري[ وانا  مراعاو لم   مـع هللا يبـانك هيعـاىل  هلـذلك هبـ  الرسـول  ـنى هللا عنيـ[ هسـنم  مـن َشـ

بني  اعت[ ه اعة هللا  كالصحاس الذي قال: من و ا  هللا هالرسول راد نشد  همن عصـامها راـد  ـوى" راـال 



 ــنى هللا عنيــ[ هســنم" بــئس اخلطيــ  ونــ ! ورــال قنــ : مــن عصــى هللا هعصــى نســول[ راــد  ــوى"؟ )يفســري 
 الراأي(.

نـى اسسـم العـاهر وهىل  ألنـ[ انفــي رـاجليع بينهيـا يف النـيري  ـحييل اهعـىن  هلإلـن العــدهل  ىل العطـف ع
احتيـــال يـــوهم  اجملانســـة  هـــذا مـــع ون  اعـــة الرســـول  ـــنى هللا عنيـــ[ هســـنمي يف ومـــون الـــوحي  هاجبـــة عنـــى 

 اإل الق.
هلو قي  ون وهم األمر هم السال نيي لزم مـن ذلـك مسـاهاو السـال ني ابلرسـول  يف قولـ[ يعـاىل: "هو يعـوا 

ن  اعـــة الرســـول قطعيـــة عنـــى اإل ـــالق  ه اعـــة الســـال ني مايـــدو ابحلـــ  الرســـول هوهم األمـــر مـــنإلم". مـــع و
هالعـدل  ه اعـة الرسـول  اعـة  نســان معصـوم  ه اعـة السـنطان   ـا هــي  اعـة مايـدو  سسـييا ه"األكثـر ومــا 
]وي  اعة السال ني[ يإلون حمرمة  ألمـم س "اإلـا هن أيمـرهن  س ابلعنـم  هالعـدل رـيهم ظـن يـعيف"  "كيـا 

أي  هها قرنه ابن قدامة )يف  تصر منهاج الاا دان:]رص  يف الدخول عنـى العيـال هالعنيـة بعـذن[ قال الرا
من ون السال ني س افيد أجرهم عن ظنم وه نير ] عندما قال:"وما  عالمهم بتحـر  العنـم هشـر  اخليـريرال 

يـا قـال الـراأي الـذي هـو را دو ري["[. رإليـف اشـ كون يف الطاعـة مـع الرسـولي بنـاء عنـى "العـن النـعيف" ك
 قيامهم بشرهو البيعة عنى الإلتا  هالسنة  همها العدل هالشونى.

ــ[ هســنم        ــة يعــين جنســا  اطــا  عنــى اإل ــالق  كطاعــة الرســول  ــنى هللا عني ههــذا اــدل عنــى ون ايا
ىل ]ومهيــة هاريفــع  ىل  نجــة اهعصــوم  ههــذا اجلــنس هــو مــا  ســد  اــا  األمــة  هلــذلك رــإن ابــن ييييــة  هــيل  

ال كيز عنى[ رإلرو  اعة احلاكِم األمَة  عندما قـرن رإلـرو سـيا و األمـة  عنـدما قـال "األمـة هـي احلارعـة لنشـر  
 (.6/457هليس اإلمام  هقال  ن حفظ الشر  س اإلون لواحد   س  ذا كان نبيا " )الفتاهى:

 ــنى هللا عنيــ[ هســنم يف اإلشــإلال ]الثالــث[: هبنــاء عنــى هــذاي رنــو  ــيل يشــراك احلإلــام مــع الرســول 
الطاعــة  ذن  لإلــان يف اياــة  ليــ  عنــى ون اإلمــام معصــوم  ــ   اعتــ[  ألن اياــة أتمــر ابلطاعــة  عنــى ســبي  
اجلزم هالاطع من  هن قيد وه شرو  هماتنى ذلك ون الطاعة كطاعة الرسول  نى هللا عني[ هسنم  هذلك س 

ذا  الاــول  بعصــية  األ يــة )كيــا بــني الفخــر الــراأي(  اإلــون  س اإلمــام  معصــوم عــن اخلطــي  هماتنــي ذلــك  
ههو  هاييل البطالن  هو ماتنى الاول أبن وهىل األمر هم األمـراء  ألن اهعصـوم س -هالاول بعصية اإلمام  

 ــوأ عنيــ[ الســهو هالغنــض   هلــو كانــ  اياــة أتمــر بطاعــة  مــام مفــرهض الطاعــة  لإلــان الــر   ليــ[ هاجبــا   هكــان 
ي ااطع النزا   رنيا ومر هللا بـر  األمـر اهتنـاأ  ريـ[  ىل الإلتـا  هالسـنة   ل ذلـك عنـى بطـالن حإلي[ هو الذ

 الاول بعصية اإلمام )كيا ذكر وبو حيان األندلسي يف يفسريه(.
 ههذا ما هقع عل مرهن الزمن  عند الذان جسدها مبدو احلإلم الدكتايوني عل اهاوست التالية:



 م عنى األمة  كوساة األ  عنى األبناء  هالو ي عنى األاتام.األهىل: ون هساة احلاك
 الثانية: ون اإلمام و نى ابهصنحة.

 الثالثة: ون[ احلإلم عند النزا  هاخلصام.
 الرابعة: ون[ الاايي األ ي .

اخلامسة: ون األمر ار   لي[ يف يارار اهصاحل اهرسنة )انعر حيثيات الصك الصـا ن بسـجن  عـاو الدسـتون 
 لثال ة[ما بني ستة هيسعة وعوام(.]ا

رـــ]ميإلن ون[ااـاس عنــى الرســول يف هجـو  الطاعــة ابهعـرهف اخلنفــاء الراشــدهن  هوهل ]اإلشـإلال الرابع[ 
عنيهم سال ني اجلل  الذان وهل منإلر ريهم هو اسستبدا   رنـال  سشيء معرهف منهم هو الشونى  هس ااا

بـــ)النصو (  مــن مــن اســرقون ومــوال األمــة وه ُيتنســوما   -كالز شــري  -عــن الــذان نعــتهم بعــ  اهفســران
هافر ـون ابلتعنــيم هال بيــة  هاسـتبدهن ابإل انو  هااييــون العال ــ  مــع الـدهل الإلــلى  هن مشــونهتا  هاعاــدهن 

 اسيفاقيات السراة مع األجان  من هناء ظهرها.
حيولومـا مـن ومـة معصـومة اسمحـا    ىل  هحيرمون األمة حاوقها  ريحولومـا  ـونهم  ىل قطيـع مـن اجليـا   مث

 مهـاء )نعــا (  ألن هــ سء الســال ني بايعهــم ال بــوي هاإلعالمـي هالبوليســي هالانــا ي  مث مــن خــالل حتراــف 
 اخلطا  الداين اسنبوما حر)هتا اهشرهعة  ابلتخواف هاإلنها  هالتنإلي .

ا هـاي وبنغـتهم ون مشـرهعيتهم س يإلـون  س هماكانوا استطيعون ذلكي لـو ون األمـة مـن خـالل راها هـا هعرر
ابلشونى. هقد نب[ عداد من اهفسران  ىل مزل  اسستدسل هبذه اياة عنى  اعة السنطان  رنبهـوا   ىل ون آاـة 
الطاعة مبنية عنى آاة العدل  وي  ون عنى احلاكم هاجبـات هـي العـدل هآ ا األمانـة  رـإذا قـام بواجبايـ[ وعطـي 

هالنصرو  راألمة اهسنية كياة ومـة  نسـانية  كرمهـا هللا  ليسـ  عنيهـا هاجبـات   ذا د يإلـن حاوق[ ههي الطاعة 
  ا حاوق.

هلإلن ه سء اهفسران ينبهوا راش  وا العدل  لإلنهم د اش  وا الشونى  ألمـم د اثينـوا ون الشـونى هـي 
يس لـ[ ريـ[ نـص  ـرايل  هس  ل العـدل هالشـونى  راـد شـر  يف  اـن هللا مـا لـ وهمن رك انيبـاحانس العدل. 

عنيـ[ قيــاس  ــحييل معتـل  هس قــال بــ[ وحـد مــن الفاهــاء اجملاهـدان مــن و ــحا  الفإلـر هالنعر.هخــالف مــاهو 
قطعي  ب  يف سنن هللا اسجتياعية اهطر و يف احلنانات هاجملتيعات. هراه[ اياـة ييـ  عـن اجلهـ  بسـنن هللا 

    ذا د نستخدم عبانو الشي  حميد الغزام )الفا[ البدهي(. اسجتياعية  رهو من قبي  الفا[ الصحراهي
 

جب مبدأ سيادة األمة حهو محو  العقيدة السياسية في  -هت] 
 اإلسالم /الزمخشري :كيف يصبح اللصوص من أحلي األمر؟[ 



ناهـا اإلشإلال األهل: لو كان اهاصو  األمراء  لإلان  اياة يادم حاَل  ـري عينـي  حلسـم اخلـالف  ألن مع
النعري س ميإلن عينيا  ه ن كان من حيث التنعري سنييا   ههذا ميإلن   ناك[ مـن قـول مسـنية بـن عبـد اهنـك 
لنفاي[ الشهري وس حاأم ههو حياهنه: "ولستم ومرع بطاعتنا يف قول[ يعاىل )هوهم األمر منإلم(؟  راال وبو حاأم: 

 إن يناأعتم يف شيء رر هه  ىل هللا هالرسول".وليس قد نزع  عنإلم   ذا خالفتم احل  باول[ يعاىل "ر
مـــن وجـــ  ذلـــك لفـــ  الز شـــري األنعـــان   ىل ون يفســـري وهم األمـــر ابحلإلـــام ريـــ[  شـــإلال عينـــي  حيد ـــ[  

"كيف ينزم  اعة ومراء اجلـون  هقـد  التناق  الذي ااع بني  حة ]ظاهر[النص ه الحيت[ لنتطبي   ]راال[:
ََ [ هللا األمر مب ا س اباى مع[ شك  ههو ون ومرهم وهس أب اء األمايت هابلعـدل يف احلإلـم  جنيل ]لعنها هَض

هومرهم آخرَا ابلرجو   ىل الإلتا  هالسنة يف ما وشـإل   هومـراء اجلـون س اـ  هن ومانـة  هس حيإليـون بعـدل  هس 
الـذان  ار هن شيئا  ىل كتا  هس  ىل سنة    ا اتبعون شـهواهتم حيـث ذهبـ  هبـم  رهـم منسـنخون عـن  ـفات

 )يفسري الز شري(.هم وهلو األمر عند هللا  هعند نسول[   هوح  و ا هم النصو  اهتغنبة" 
الز شــري ه ــوه مــن الفاهــاء هاهفســران الوعــاو  و نكــوا ون حإلــام اجلــل هاجلــون  انــعون ونفســهم مصــدنا 

  بـدل ون يإلـون اهرجعيـة هـي  وساسيا من مصا ن التشراع لممة  هاعتلهن ونفسهم هـم )اهرجعيـة( عنـد التنـاأ 
كتــا  هللا هســنة نســول[  ــنى هللا عنيــ[ هســنم  يف مفــاهيم الــدان هنهحــ[ هماا ــده  همــن وجــ  ذلــك س اراــد 
]ه سء[الفاهاء اجملاهدهني  كسا  وي حإلم جون مشرهعية  انية  لإلي اتبـني لننـاس ونـ[ حإلـم   ـا اابـ  مـن 

 اب  النرهنو  ألن ذلك حيد من  غيان[.
 د االحعوا ون يفسريهم اياة ابألمراء  هو الذي جعنهم ومام  شإلالية اهرجعية يف ح  النزا .هلإلنهم 

 ن وسنو  ح  النزا   ذن  ـري عنيـي  ألن احلـاكم ]اهسـتبد[و) كـان س اناـا   ىل التحـاكم  ىل كتـا  هللا  
ــذ قــد  الزمــان. ه  ــا اناــا  يف ن  النــزا  النــاس العــا اون هاخلــلاء  رــإذا قيــ   ههــذا هــو األ ــ  يف احلإلــام من

لنخـــلاء ون األمـــر الفـــالين  ـــالف نه  الشـــراعة وه ماا ـــدها امتنعـــوا  هحـــاهلوا ابتإلـــان حـــ  آخـــر لنيشـــإلنة 
 الاا ية  هكذلك الناس العا اون. 

ه با ع البشر َعني  ون اإلحالة يف ح  النزا  مع السنطان  ىل سنطة معنواة  )الإلتا  هالسنة(  وسـنو  
ر)  هلإلنـ]ـــ[[  ــري  ــاحل عينيــا  ]ألن[الســنطة اهعنواــة ليســ  ذات قــوو ما اــة.  ذ س حيتيــ  ون  ــحييل نعــ

ــاأ   ىل الإلتــا  هالســنة مفر ــا مــن اهنــيون  وه حمررــا  يــذعن ســنطة ما اــة  س لنهــوى  ريباــى قــانون ن  التن
د   ذا كــانوا مفويــني حســ  شــهوات الســنطان هشــبهاي[.   ــا اإلــون حــ  النــزا  ابإلحالــة  ىل وهــ  احلــ  هالعاــ

شــعبيا  ههــذا ابطــ  قيــاس حإلــام اجلــون عنــى ومــراء الرســول. ها كــد ون اإلــون احلــاكم الــذي ااــاس عنــى ومــراء 
 الرسول شون).



اإلشإلال ]الثاين[: ك  ما هـو مبـري اـدمر حيـاو النـاس  رإ ـا هـو مـن  الفـواحش الإلـلى يف اإلسـالم  هـذه 
 ن اسستبدا  من وععم كبا ر الذنوابلشونى و   من و ول الدان.الااعدو نسخها الشا   يف اهوراات   ذ

ــنا  اإلســالم    ــا اإلــون قســ  و ــ  التاســيم  ري ــ   ــا ر الــذنو  الــيت ي هياســيم ونكــان اإلســالم هكب
التاسيم اإلون حينا الفـر   هاإلـون حينـا اجلياعـة. رـإي جئنـا  ىل حيـاو األرـرا   قننـا س شـيء بعـد التوحيـد وهـم 

 من الصالو.
ــا  ىل حيــاو اجلياعــات  قننــا س شــيء بعــد التوحيــد وهــم مــن   انو شــئون النــاس  هلــذلك  يــ   ه ذا جئن
ــا  ن وهــم معــرهف ريهــا هــو الريــا هالشــونى  ه ن وهــم  )اإلمامــة الإلــلى( رــإذا جئنــا  ىل اإلمامــة الإلــلى  قنن

 نواقنها الاهر هاسستبدا .
ا اخلنفاء هاهنوك عنى الرسول  ـنى هللا عنيـ[ هسـنم وه اإلشإلال ]الثالث[: اتبني من ذلك ون الذان قاسو 

 عنى ومرا [ي د انطناوا من عنة  حيحة لناياس لنفوانق التالية:
الفــانق األهل: ون الرســول  ــنى هللا عنيــ[ هســنم نــ  معصــوم مــن كبــا ر الــذنو   هلــيس وحــد مــن النــاس  

 كذلك.
هللا ســبحان[ هيعـــاىل  هلـــيس وحــد مـــن النـــاس   الفــانق الثـــاين: ون الرســول  ـــنى هللا عنيـــ[ هســنم مبنـــم عـــن

 كاألنبياء  هحميد  نى هللا عني[ هسنم خاع النبيني.
الفانق الثالـث: ون النـ   ـنى هللا عنيـ[ هسـنم  ه ن كـان  ـري معصـوم عـن خطـي الـروي هالصـغا ر  رـإن هللا 

خنـ  ععـيم"  هلـيس وحـد  اسد ه هانزل الارآن حاكيا  عنى يصرر[  رال يباى شبهة يف ونـ[  يف احلا ـ  "عنـى
 من الناس كذلك.

الفانق الرابع: ون الن   نى هللا عني[ هسنم حاكم شوني  هس ميإلـن قيـاس وي حـاكم عنـى الرسـول  ـنى 
هللا عني[ هسنم   س  ذا كان شـون)   ألن الشـوني هـي كارـ  العدالـة هحانسـها  ريـن  د اشـاهني س ميإلـن و ـال  

 ية يف  اارتنا  هي نعراة "اهستبد العا ل"ون اعدل  هشر النعر)ت السياس
ون  اااس عنى الن   نى هللا عني[ هسنم وي حاكم س اشاهن  رإذا كان احلاكم اشاهن   - ذن–هس ميإلن 

 سبد ون اعو   ىل ذهي الروي الثاق   ابعتبانهم وه  احل  هالعاد.
وي الثاقـ   بصـفتهم وهـ  احلـ  هالعاـدي يف  ذن احلاكم الذي ومر هللا بطاعت[ي   ا هو الذي اطيع وه  الـر  

  انو الدهلة.  ذن مآل الاول بطاعة احلاكم ون اإلون شـون)   همـآل الاـول بطاعـة احلـاكم الشـونيي هـو  الاـول 
ــان  رــإن حإلــام الريــا  ــو رســرت اياــة بطاعــة حإلــام الريــا هاسختي بســنطة وهــ  احلــ  هالعاــد  وي ونــ[ حــّت ل



عــن وهــ  الــروي هالتــدبري.] ذن[ يفســري وهىل األمــر أبهــ  الــروي الثاقــ   هــو هاسختيــان  اصــدنهن يف يصــررهم 
 مايفني  لي[ ايع األقوال  هولوا الروي  هالتدبري   ذن مش كون مع احلاكم يف  سيد سنطة األمة.

اإلشــإلال ]الرابــع[: بــني الــراأي  شــإلاست وخــرى  يف ســياق اســتنبا [ ون األمــة يــدل عنــى ون وهــ  الــروي 
 سدهن وه  العاد هاحل . راال: ]قد ااال[: ن "مح  وهم األمر عنى األمـراء هالسـال نيي وهىل مـن  هالعا  

]محن[ عنى العنيـاء وهـ  احلـ  هالعاـد[  ألن األمـراء هالسـال ني وهامـرهم يرـذو عنـى اخلنـ   ومـا وهـ  اإلاـا  
" سسـييا ]ون[مـة قرانـة يـدل عنـى رنيس  م ومر يرذ عنى اخلن   رحي  النفظ عنـى األمـراء هالسـال ني وهىل

ون اهرا  أبهىل األمر احلإلام  "ألن وهل اياة اناس  ما ذكـريه ومـا وهل اياـة  رهـو ونـ[ يعـاىل ومـر احلإلـام أب اء 
األمايت هبرعااة العدل  هوما آخر اياة رهو ون[ يعاىل ومر ابلـر   ىل الإلتـا  هالسـنة  رييـا ومإلـن  ههـذا انيـ  

   اإلاا ".ابألمراء س أبه
ه]قــد ااال[:مــة قرانــة  لثــة يــدل عنــى ون اهاصــو  األمــراء هــي "ون النــ   ــنى هللا  عنيــ[ هســنم ابلــم يف 
ال  ي  يف  اعة األمراء  راال: من و اعين راـد و ـا  هللا  همـن و ـا  ومـريي راـد و ـاعين  همـن عصـاين راـد 

 عصى هللا  همن عصى ومريي راد عصاين".
 هذه التساؤست  هرند الشب[  بثال. قرا ن: هوجا  الراأي عنى

ــ[ حــ   ريحــدها: "ون األمــة جميعــة عنــى ون األمــراء هالســال ني    ــا  ــ   ــاعتهم يف مــا عنــم ابلــدلي   ون
 ه وا   هذلك الدلي  ليس  س الإلتا  هالسنة".

عـة هللا ه اعـة ] الارانة الثانية[ ذن س يإلون  اعتهم "قسيا منفصـال  عـن  اعـة الإلتـا  هالسـنة  هعـن  ا
 نسول[  ب  يإلون ]قسيا [  اخال  ري[". هلو كان  قسيا  اخال يف  اعة هللا  ها كان مة حاجة لننص عني[. 

"وما  ذا محننا ] اعة وهم األمر[ عنى اإلاا   د اإلن هذا الاسـم ]وي اإلاـا [  اخـال حتتهـا ]وي حتـ  
  اعة األمراء هالسال ني[ )يفسري الراأي(. 

نــة الثالثــة[ ألن  اــا  األمــة قــد اإلــون عنــى قنــا) د اــر  يف الشــراعة يفصــينها وه كيفياهتــا وه حتداــد ]الارا
هسا نها كإااعها عنى  نشاء جامعات هبناء مستشفيات  هاستخدام  التانية الزناعية  ه  دان ونعيـة لنسـري 

هالســنة  سلــة عنيــ[  رحينئــذ ومإلــن  هالتعنــيم هاإل انو   ذَن "نمبــا  ل اإلاــا  عنــى حإلــم س اإلــون يف الإلتــا 
جعـــ  هـــذا الاســـم  ] اـــا  األمـــة[ منفصـــال عـــن الاســـيني األهلـــني ]وي  اعـــة هللا ه اعـــة الرســـول[ )يفســـري 

 الراأي(.
 

 :تاسعةالمقالة ال



تفسري )أويل األمر( بالفقهاء ينطوي على إشكاالت:]أهما تأسيس حكومة 
 ني، القامعني باسم الدين[الكهنوت )الثيوقراطية( املوقعني عن رب العامل

 :]لغويا[ موانع مخصيص الفقهاء بت)أحلي األمر( -أ
 كطاعة الرسول ) ( هماتنى ذلك ومم معصومون. كيف أيمري هللا بطاعتهم عنى اإل الق]موجز:

 رايل أبن األمة هي األمريو عنى األمراء  ههم جزء منها  هون  ا  هالارآن س أيمر مبا افني  ىل شر. ههو
طة مراقبة األمراء هالفاهاء معا   هون[ س اوقع عن هللا  س ن  معصوم  هس اوقع عن األمة يف وي ومر سن

 . [سياسيي  س من رويت[
هناك موانع جوهراة   ع  يفسري وهىل األمر ابلفاهاء ]ههو  ن  قانا الو ف لـيس بتفسـري  بـ [ مـن 

]هالتيهاــ  هـو  ـرف الـنص عــن معنـاه البـني العــاهر  ىل قبيـ  التيهاـ  الواهي الـذي س اإلــون عنيـ[ التعواـ   
 معىن مرجو  رإن كان اهعىن هجي[  رهو معتل ه ن كان  ري معتل رهو هاه وه اب  [: 

اهانع األهل: ون اياة حد ت الطاعة بطاعة هللا هنسول[  ه  ا اطا  هللا ابيبا  نسول[ يف حيايـ[  هاطـا  
هللا عنيــ[ هســنم  ابيبــا  الإلتــا  هالســنة  ه ليــ  النــاس  ىل معررــة الإلتــا   هللا هنســول[ بعــد هرــاو النــ   ــنى

هالسنةي   ا هم  الفاهاء العامنون الراسخون يف العنم. رنو كان ولو األمر هم الفاهاء  لإلان يف اياة يإلـران  
  ذ ظاهر ذلك ون اياة أتمر بطاعة الفاهاء ما بني نيس ه  ال. مرات.

 و يعوا هللا".اهرو األهىل: يين " 
 الثانية: يين "هو يعوا الرسول". 
 اهرو الثالثة: يف "هوهىل األمر منإلم". 
 اهرو الرابعة: "رر هه  ىل هللا". 
 اهرو اخلامسة: "ه ىل الرسول". 

رهذه نيس مرات  ه ذا ييينا  اعة الرسول  ىل  اعة هللا  رن  ال. مـرات  هذلـك يف اياـة يإلـران 
 س يرهنو ل[:

 أيمر هللا بطاعة الفاهاء وهس  يف قول[ "و يعوا هللا هو يعوا الرسول".رإليف  
 مث أيمر بطاعتهم  نيا يف قول[: "ه ىل األمر منإلم". 
 مث أيمر بطاعتهم  لثا يف قول[ رإن يناأعتم يف شيء "رر هه  ىل هللا هنسول["؟. 
عـن الغيـوض يف العبـانات  هالتإلـران  ذلك يإلران من  ري را دو اوهم ابلفا دو  هالارآن كالم هللا منـزه 

الذي س  ا   حتت[. هالتإلران يف الارآن الإلر  س اإلون  س لغرض كيا يف سونو الرمحن  هالغـرض يـر  مـن 



ــا. ههــذا اــدل عنــى ون الفاهــاء  ــري ماصــو ان أبهم األمــر. ألن  يــره  البال ــة  هس بال ــة يف التإلــران هن
 مإلان  خو م هو " اعة هللا هنسول[".

كترة  ى الفقهاء]ب=نزاع قائم بين األمة حالفقهاء كيف يرد إل
 أخرى؟[

ــر   ىل هللا ه  ىل نســول هللا بعــد هرــاو  ــر  النــزا   ىل هللا هنســول[  هال ــة ومــر ب اهــانع الثــاين : يف آخــر ايا
 ذن ون  الرسول ن   ىل الإلتا  هالسنة. ه العانرون  ابلإلتا  هالسنةي   ا هم  الفاهاء هسياق اياة ااتنـي

ااال: التزموا بر  النزا   ىل الفاهاء  رإذا كان وهلو األمر هم الفاهـاء  رـالنزا   ذن قـا م بـني األمـة هالفاهـاء  
رإليف أيمر هللا بر   نزا   قـا م بـني األمـة هالفاهـاءي  ىل الفاهـاء مـرو وخـرى؟  األسـنو  الـليء مـن اسلتـواء 

ــة هــي هــو ون ااــال: رــال صرجــوا عــن  - ذن -هالغيــوض يــتم باولــ[ و يعــوا وهم  - ذن-نوي الفاهــاء  اإلابن
 األمر  رال حاجة يدعو  ىل قول[: ن هه  ىل هللا هالرسول.

 [؟هحسمفقهاء بال  وصميف يخ]ج=األمر سياسي ف
اهانع الثالث: ون اياة نص سياسي  نص يف ومون األمة هالدهلة  هالشئون العامة ريهـا ليسـ  حمصـونو 

  ههنـاك مسـا   سياسـية نعراــة كيحإلـام اجلهـا  ه اسقتصـا  اعررهـا الفاهـاء  ذا راهــوا  ابسختصـا  الفاهـي
 صألن نصو ها  رحية. هريها ومون عالقات بني الدهل  ه  انو سياسية هعسإلراة همسـا   يطبيايـة  س ُيـت

ين وه  اخلـلو بفهيها الفاهاء  رطاعتهم يف ذلك  ري قا عة لننزا   هس حراة ابلصوا . ه  ا اطا  يف ك  ش
 هاهعررة ري[  رهم الذان ااطع نواهم النزا  ابإلقنا .

هالــذي اتيمــ  رتــاهى و نــ  الفاهــاء  يف األمــون السياســية يف و نــ  العصــون   ــد يف و نبهــا  جوانــ  
الاصون هالتاصري  ه  ا يدل عنى ون كثـريا  مـنهم  اـدخنون يف مـاس اعررـون  هُينـون ابلشـرهو )الثال ـة( الـيت 

   ها الفاهاء اجملاهدهن كابن يييية يف رتوى اجلها  هالسياسة:اش
 ون اإلون اهفيت عاها  بنصو  الشراعة هنهحها هماا دها هكنياهتا. 
 ]هون اإلون[ عاها  ابلوقا ع السياسية هاحلربية. 
 ]هون اإلون[ نبيها قدارا  عنى يطبي  النص عنى الواقعة  هنبط[ ابلواقع.  
 الفاهاء هاأل وليون عند ذكر شرهو اسجتها   ههو الشجاعة.هشرو نابع اساط[  

هوبــرأ األمثنـــة لـــذلك  ون بعــ  احلإلـــام اتعـــاهر ومــامهم بشـــعا ر اإلســـالم الفر اــة هالرهحيـــة  هاســـتبد 
ابلاــران السياســي  هاعنــم األمــة يف ما ــا هيربيتهــا هعالقاهتــا اخلانجيــة  رــإذا احتــاج  ىل أتايــدهم يف بيعــة يوليــة 

ر   واـدهه مـن  هن ون اشـ  وا يف البيعـة ]اه رتـوى التيايـد[ التزامـ[ ابلشـونى هنوي وهـ  احلـ  هعهد وه ح
 هالعاد  هس ااولون ل[  ن يولية العهد]من  هن قران جمنس نياس[  ري  حيحة يف الشراعة.



ـــذكري   هس اطنبـــون منـــ[ عنـــد رتـــاهى اجلهـــا  ن  العـــاد  ه]كـــيمم ساـــدنكون ون [ورنـــ  رر ـــة  ـــم لت
لسنطان ابلشرهو الشرعية لنحإلم  هي حاجتـ[  لـيهم يف رتـاهى اجلهـا   وه هتد ـة النـاس عنـد ظهـون خـانج ا

عنى الدهلة. س استغنون هذه الفر   هاش  ون عني[ ون انتزم ابلشـونى هنوي وهـ  احلـ  هالعاـد  هون اـر  
أل نكــوا مــا وشــري  ليــ[  هلإلــن اهعــاد. لــو كــان الفاهــاء يف مثــ  بعــد نعــر العــز بــن عبــد الســالم هابــن ييييــة  

 و نبهم راهاء نهااة  س افاهون هليس   م  نااة  وه يعاف وسانى س اعول عنيهم هس عنى رتاهاهم. 
هاسلتزام هبذه الشرهو  يف الفتاهى السياسـية لـيس هـو الااعـدو يف الفاهـاء  ه  نيـات رتـاهى الفاهـاء 

لفاهـاء كغـريهم مـن وسـايذو اجلامعـات  هكـيكثر اهختصـني يف السياسية اهعا رو  من وهييل األمثنـة  رـيكثر ا
عنومهم  وانا  نمبا اإلونـون وقـ  النـاس   ناكـا  ألمـون السياسـة  كيـا ذكـر ابـن خنـدهن يف اهادمـة  يف رصـ  

 "ون العنياء هالفاهاء اهشغولني بتخصصاهتم  من وق  الناس معررة ابلشئون العامة".
تخصــيص  هلــذلك رــإن )ونشــتاان( الــذي اخــ   الانبنــة الذناــة  د ههــذه مســيلة معرهرــة عنــد عيــوم ال

اإلــن لـــ[ مــن البصـــريو السياســية  مـــا انبهــ[  ىل احتيـــال قيــام األمراإلـــان جلاا هــا عنـــى اليــاابن  رانســـاق  ىل 
 متإلينهم من وسرانها  هن احتياو هاش او.

القمتتع  ةزمنتتأ=مصتتطلح الفقتته فتتي العهتتد الشتتو ي غيتتر  د]
 العضوض[

لرابــع: ون الـذان ذكــرها الفاهـاء    ــا هـم اعتيــدهن عنـى مفهــوم الفاـ[ يف عصــر  ـدن اإلســالم  اهـانع ا
هيف ذلك العهد د اتإلرس اهعىن اس ـطالحي لنفايـ[  بـ  كـان معنـاه كنيـة الفاـ[ الشـا ع هـو النغـوي  الـذي 

حصـره بدانسـي العنـوم ااصد ب[ النباهة هحسن التفإلري هالتدبريي ههـذا اهعـىن هايـيل يف الاـرآن الإلـر   ومـا 
الرهحيــة هشــيء مــن العنــوم اهدنيــة رهــو حــا .  هس اصــيل حصــر حاياــة لغواــة هاســعة  ابهعــىن اس ــطالحي 

 الني   الذي جاء يف أمن اعدها  كيا هو معرهف يف عنم الدسلة. ههذا ومر بداهي. 
اـدو يف  ـري هـذا اهاـام ه فنة الناس عن البداهيات من األمون الشا عة يف ال ا.. ذكرت  اذج  ـا عد

)انعر لإلي س اتدمر عا  األمة من خالل يفسري الارآن هشر  السنة / اناال  ا امش عنى اهـنت يف كتيـ  
 ]العدالة هاحلراة جناحان حن  هبيا اإلسالم[( هومهها هنا ونبع مسا   يف الفا[ السياسي:

 هتييشهم الركن األهل يف مفهوم احلإلم اإلسالمي: الشونى. -1
 هتييشهم الركن الثاين يف مفهوم احلإلم اإلسالمي العدالة وانا. -2
 هتييشهم احلراة السياسية  هقيعها حت  شعان الفتنة. -3



هو هم حراة الروي هالتعبري هالتجيع هاسجتيـا  هالتعد اـة الفإلراـة  حتـ  شـعان قيـع وهـ  البـد    -4
تابعني  م جحسـان كعبـد هللا بـن الـزبري هعيـر بـن عبـد  الفني سنن اههداني من اخلنفاء الراشدان هاحلإلام هال

 العزاز.
 هتوانهم من مبدو األمر ابهعرهف السياسي  حت  شعان النرهنو هياد  األمن عنى العدل. -5

  خا م هذا الوو  هذلك التهييش هالتهوان يف كت  العايدو وي اهسنيات.هيرسيخها عنى وما  -6
 السنة هاجلياعة. هي منه  السنف الصاحل  هوه 

  هن ون االحعوا كيف كان الفاهاء األمواون ه نرمو الدهلتني اعدهما من و ول الدان. 
هاهفســرهن مــن التــابعني ااولــون ذلــك] عنــدما افســرهن وهم األمــر أبهــ  الفاــ[ هالعنــم[  هيف وذهــامم 

السياســية  هــي و ــ  بــالء  ــاذج ويايــاء هعــاو شــجعان  آمــرهن ابهعــرهف السياســي  مــدنكون ون اهنإلــرات 
األمة  كعيوم راهاء العصر األموي  ]الذان[ بنغوا  فات "الإليال اليت  عنهم حمـ   قتـداء األمـة  رصـانها 
من وهىل األمر بذاهتم  ألن  فة العنم يف العدهل س حتتـاج  ىل هساـة  رهـي بـذاهتا هساـة"  )كيـا نـص الطـاهر 

 بن عاشونا يف يفسريه(. 
ون التـــابعني خا ـــة هاهفســـران عامـــة الـــذان نصـــوا عنـــى ون اهاصـــو   اعـــة الفاهـــاء همـــن ذلـــك اتبـــني 

هالعنياء  اعنون جان  الفا[ هالعنم العيني  قب  ون انحصر يف جان  العنـوم الرهحيـة النعراـة  هعنـى ذلـك 
و حيي  قول جماهد هابن عباس  هجابر بن عبدهللا همالك بـن انـس  هالنـحاك هاحلسـن البصـري  هعطـاء هوبـ

 العالية هالنخعي  همن اتبعهم من اهفسران  كالبغوي هالسيو ي.
همن ما ادل عنـى ومـم و ـحا  الـروي  مـن ذهي احلياسـة يف الشـين العـام  الـذان انـالون  اـة النـاس  
ون بعــ  اهفســران كيجاهــد هالتلاــزي نــص عنــى ومــم اههــاجرهن هاألنصــان  هون بعنــهم نــص عنــى ومـــم 

هالنهي عن اهنإلر  هقد نس  الثعن  يف يفسـريه هـذا الاـول  ىل جـابر بـن عبـد هللا  فعره الاا يون ابألمر ابه
 هاحلسن البصري هالنحاك هجماهد.

 ]هت=اآلية مرد إلى معصوم حال عصمة إال للنبي أح لألمة:[
ون الفاهـــاء كـــاألمراء  ـــوأ عنـــيهم الغنـــض هالســـهو  رإليـــف أيمـــري هللا بطـــاعتهم عنـــى اهـــانع اخلـــامس: 

 ــالق مــن  هن قيــد هس شــرو  كطاعــة الرســول  ــنى هللا عنيــ[ هســنم  هماتنــى الطاعــة اهطناــة  ومــم اإل
 معصومون.

]ح=كيف حقع مفسرحن في دحلة المهنوت الثيوقراطية حهم 
 اليشعرحن[



الشراعة س أتمـر مبـا افنـي  ىل شـر وه يفـراض. ه الاـول بطاعـة الفاهـاء عنـى اإل ـالق  اهانع السا س:
م يف ما س حيسنون    ا هـو يـالل مبـني  اـ  ي  ىل احلإلومـة )الثيوقرا يـة( وه حإلومـة الإلهنـوت ومر بطاعته

الــيت حتصـــر معررــة شـــئون السياســة هاسقتصـــا  هال بيــة هاإل انو هكارـــة شــئون احلياو بنعـــانات عنيــاء الـــدان 
ـــــرها[ اسبتعـــــا  عـــــن اجليهـــــون. وه اهـــــداهنني وه  ـــــذان آ  ـــــذان[ الغـــــارنني وه اهستنـــــعفني  ]ال اهخا عني]ال

استنعفهم السنطان  رصان  م قطبا  راياس راهاء السال ني اجلا ران عنـى راهـاء الصـحابة  هالتـابعني  ـم 
 جحسان من راهاء العصر األمويي مغالطة  ]ا [قول عنى هللا من  هن  لي :

 واها اهنإليل الثر) سهيال       عيرك هللا كيف انتايان
 هسهي   ذا استا  ميان     هي شامية  ذا ما استان 

 ون الفاهــاء هــم ومــراء األمــراء اهــانع الســابع: هقــد بــىن عنــى ذلــك بعــ  اهفســران قاعــدو وخــرى هــي 
هذلـــك كـــالم حيتيـــ  الصـــحة هالـــبطالن  رـــإن قصـــد بـــ[ عيـــوم وهـــ  الـــروي هاخلـــلو هالتخصـــص رهـــو هايـــيل 

مــا  ل عنيــ[ الاــرآن الإلــر   سلــة  الصــحة. ه ن قصــد بــ[  ا فــة الفاهــاء عنــى اإل ــالق رهــو اب ــ   ه ــالف
 كالاول أبمم اهوقعون عن ن  العاهني. قطعية  رهو خطي مشهون   

نصو  الارآن  رحية أبن األمة هي األمريو عنى األمراء  هون الفاهاء جزء منها  هون  ا سنطة مراقبـة 
هس اوقــع عــن األمــة يف وي رتــوى األمــراء هالفاهــاء معــا . هس اوقــع عــن هللا ســبحان[ هيعــاىل  س نــ  معصــوم. 

سياسيةي  س من مينك يفوانا شـعبيا. همـن اجـ و عنـى خـالف ذلـك راـد جـاأف يف التحنيـ  هالتحر  ههقـع 
يف ما حذنت من[ اياتان يف سونو التوبة  هسسييا األهىل اليت رسرها الن   ـنى هللا عنيـ[ هسـنم  يف حـداث 

ــ[ الشــي  حميــد بــ ن عبــد الوهــا  يف كتــا  التوحيــد:"اب  مــن و ــا  األمــراء عــدي بــن حــاع  الــذي بــو  ل
 ....راد اصذهم  وناباب  ".

 
 :عاشرةالمقالة ال

]معا أنه الفقهاء واحلكام ]بثنائية[ أوىل األمر]أهم[املآخذ على ] من أول[ 
  جب بهما سلطة األمة،فدعم الطغيان  بتأويل القرآن[

لوبريتتتر   صتتالحين يستتتوخدم فقهتتاءاالستتوبداد س ]أ=ستتلطان
 [فساد 



 ن نتيجة الاول بطاعة  نا ية )الفاهاء هاألمراء( ون اإلون الفاهـاء مـن  هن سـند اجتيـاعي  )موجز( ] 
ــ[ السياســية  ريســتفر  هبــم اهتغنــ   هااــدم  ــم ونصــاف اهعنومــات السياســية  هاتخــذ يوقيعــاهتم عنــى قراناي

 .[م الروي العام  نيا  اجلا رو هاحليااء  قناعا   انيا  ريخدعهم وهس   مث ُيد  هب

    ــذان اعــوا بــني الاــولني  راــالوا أبن )وهم األمــر( هــم :العنيــاء هاألمــراء معــا أنيت اين هناقشــة ال
ــــــري هابــــــن  ــــــن كث ــــــال  يف اجلــــــواهر احلســــــان  هاب ــــــ[  هالنســــــفي هالواحــــــدي  هالثع كيجاهــــــد يف وحــــــد قولي

هالشــوكاين   يهالانــاو]معا[  كاأللوســســعدي]النجدي[  هنجحــ[ الاــر  . وه قــول مــن قــال: هــم األمــراء  
 هسنجد عنى ذلك اهآخذ التالية: 

اهيخـــذ األهل: ون هـــذا الاـــول وســـس ألخطـــر النعـــر)ت و ـــرا  عنـــى األمـــة هوكثرها رداحـــة يف صنفهـــا 
السياسي بعد نعراة )هم األمر و نى ابهصنحة(ي هي نعراة حصر مرجعية األمة  بـ) اعة العنياء هاألمراء(  

ة عنــى ]خطونو[ذلــك هايــحة  هــن نــز  النعــانات العباســية  الــيت انعــر ريهــا  ىل النصــو  الشــرعية  هاأل لــ
ه ذا د اســـتطع الفايـــ[ ذلـــك  رنـــن اســـتطيع اسســـتفا و مـــن  نهس التـــانا  هاحلنـــانو  الـــيت ي كـــد ســـنن هللا 

جهنها العر  هاهسنيون  اسجتياعية  اليت عررها اإلررن   راالوا بسنطة األمة  ريقاموا الشونى هالعدالة  ه 
  وال اتنُيهم منذ العصر األموي  رلنها اسستبدا   همرهنا منإلرات اهنك العنوض.

 ن نتيجة الاول بطاعة  نا ية )الفاهاء هاألمراء( ون اإلون الفاهاء من  هن سند اجتيـاعي  رـال  ـدهن 
م ونصـاف اهعنومـات السياسـية  هيتخـذ عنى اخلري وعـواي   رتسـتفر  هبـم السـنطة السياسـية اجللاـة  هناـدم  ـ

 يوقيعاهتم عنى قراناهتا السياسية اجلا رو  قناعا   انيا  رتخدعهم وهس  . مث صد  هبم الروي العام  نيا .
عنــد ذلــك اشــ ك الفاهــاء هاألمــراء  يف حتواــ  األمــة اهعصــومة ]جااعها[  ىل ورــرا  وشــتات  س نوي  

ــة  هس ــرا  مــال اهســنيني ه ــرق  ــم يف   انو هس يربي ــة  هس سياســية  اخنيــة  هس يــبض إلا  عالقــات خانجي
 ـــرر[  ريســـهم الفاهـــاء يف )يرعيـــع( األمـــة مث اتيـــا هن ريطناـــون عنيهـــا )الرعـــا ( ه)الـــدمهاء(  هاشـــانكون 
ن الســنطان يف الو ــااة عنيهــا  هاعتــلهن اجتياعهــا شــرا   هيفرقهــا خــريا   ريحرمــون كتابــة البيــايت  رنــال عــ

اهعاهرات هاسعتصامات  هار عون رتاهاهم ابي)ت هاألحا اث  حّت ينطني عني الروي العام  ههـم مـابني 
 خا   ه ده  ه ار .

هالتجربــة التانُييــة وكــل برهــان  يـــدل عنــى ون الإلثــري مــن الفاهـــاء الــذان اعيشــون يف يــبا  احلإلـــم 
اسجتياعية  ما حييـيهم  مـن احتـواء السـنطان. هقـد اجللي  د اإلن  م من البصريو السياسية  هس من الاوو 

رصن  همثنث ه لن  عنى رسا  هذه النعراة يف )]كتيبات[سباعية را[ النهنة( )هالسنفية( ]الـذي  بـع 
 هـ[.1430يف ما بعد بعنوان السنفية الوسطى/العدل عدا  الصالو/ ان الناقداأل س/ مش /



حلتتي أمتتر  لمتي ال يوحتتول اإلستتالم إلتتى ديتن أختترحي -]ب 
 :[حجاجال ولي أمرهال حلةالفقهاء، حنورك الد

اهيخــذ الثــاين: ه نا يــة الفاهــاء هاألمــراء  و ت يف هاقــع األمــر  ىل ون ُيــتص الفاهــاء بشــئون ايخـــرو  
ــة  هون اســتحوذ األمــراء عنــى شــئون الــدنيا اههيــة  هسســييا اإل انو هاحلإلــم  همــن مث  هشــئون الــدنيا الثانوا

 الدنيا هالدان(]كيا عنون هبا اهاهن ي وحد كتب[ [ اليت يوحي هبذا التاسيم. جاءت عبانو )و  
هــذه اهاابنــة  شــاع  عنــد الفاهــاء هاأل ــوليني  هعنــد كتــا  السياســة الشــرعية  رنــال  عــن كتــا  
العايــدو  ههـــي مصـــطنيل س و ـــ  لـــ[ يف الاـــرآن بـــ   ـــر  الاـــرآن بنـــده  رالثنا يـــة يف الاـــرآن هـــي) الـــدنيا 

ألن اإلسالم نعام شام   يا  هقد و ت يراكيات هذه النعراـة ابهسـنيني   ىل مـا حا ـن[ )نجـال  هايخرو( 
 الدان هالسال ني(  الذان استبدها ج انو شئون اهسنيني  ه يبوا الاوو الشعبية.

رصــان لرجــال الــدان حراســة الــدان )األخــرهي(  اهنــة ي وه مــا  ــوه حاــوق هللا  هلنســال ني سياســة  
ة  كيــا يــدل عنــى ذلــك  و نــ  كتــاابت العباســيني يف الفاــ[ السياســي  رنــال  عــن كتــ  العايــدو هالفاــ[ األمــ

  -عينيـا-هو ول[  رنـال  عـن شـره  احلـداث هيفسـري الاـرآن. هد اسـنم و نـ  الفاهـاء مـن اعتبـان الفاهـاء 
 كاألنبياء يف التشراع  حّت عاد جني   كالشا   عنى مال[ من رن  ععيم.

عنى رسا  نعراة نجال الـداني ابـن الاـيم يف كتبـ[  هسسـييا ) عـالم اهـوقعني( هنبـ[ ابـن ييييـة  هقد نب[ 
ــ[  ــة نفســها"  مــن خــالل ماولت ــة "األمــة هلي ــة  )هم األمــر و نى ابهصــنحة(  ه ىل  ــحة ماول  ىل رســا  ماول

 "األمة هي احلارعة لنشر  ه ليس احلاكم" اليت ذكريها يف وهل البحث.
مة هي احلارعة لنشر   رهي  ذن هلية ومر نفسها  ههـي األ نى مبصـاحلها  هلـيس   ناك هما  ام  األ

اهصاحل حمصونا  ابلفاهاء هاألمراء    ا مرجعيت[ األمة. هقد بينا يف اهيخـذ األهل  ون الفاهـاء  ذا  ـال عنـيهم 
 األمدي يف عصون العالم  ليسوا مبنجاو من التحراف.

ون األمة س  سد  ااعها  س اهفويون  من وه  العنم  هالـروي الثاقـ  ههذا ادل عنى  حة ماولة: 
هالتدبري الصا    ههذا]اهيخذ الثاين[  شإلال مبني عنى ]رسا [الاول أبن وهم األمـر هـم احلـاكم هالعنيـاء 

ذلـك  ليـ   معا   وه يفراد األمراء وه العنياء بذلك  ألن[ ُيتزل األمة اهعصومة يف  ا فتني منها  هلـيس عنـى
 معتل.
حاقتتع الدحلتتة الستتعودية الثالثتتة برهتتان  علتتى بطتتالن -]ج 

 قوامة ثنائية الفقهاء حاألمراء على األمة [
اهيخــذ الثالــث: "هلاــد كــان يف قصصــهم عــلو ألهم  األلبــا "  كيــف حــال األمــة اإلســالمية  عنــدما  

 ا صرت مرجعيتها ابلثنا ي )األمراء هالفاهاء(؟.



 سخ  اسستبدا  يف األمة  هالشر  س أيمر مبا افنى  ىل الفسا .هذه النعراة ن 
هقد  ل التانا  عنى ون الفاهاء يف ك  عصر همصر   ذا كانوا من  هن سند شع   س اصبحون شـاا  
مواأ) يف  نا ية "األمراء هالفاهاء"  ب  اصبحون ويبا  )األمراء(  ههذه ظاهرو سياسـية هيربواـة ورسـدت  اـن 

 األمة.
س عـــلو بوجـــو  ورـــذاذ شـــذاذ  مـــن الفاهـــاء اجملاهـــدان األحـــران  اـــدرعون حيـــاهتم هناحـــتهم يف ســـبي  ه 

اســتاالل آنا هــم  راألحإلــام الشــرعية  هيــع  هراعــاو عيــوم النــاس  همــا  بــ  عنــد التجربــة ونــ[ س اصــنيل 
العـاهر  همحنهـا  عيوم الناس  س انبغي التعوا  عني[  رنال  عن أتها  نصو  الشراعة ه ـررها عـن معناهـا

 عني[.
 ن وععم األ لة اهعا رو عنـى رسـا  الاـول  مبرجعيـة األمـراء هحـدهم وه الفاهـاء هحـدهم وه مهـا معـا   
هو هاقع الدهلة السعو اة اهعا رو  اليت اعتيدت عنى  نا ية "الشيو  هاهشاا " هاعتلهتـا جـزءا  مـن مفهـوم 

ول عنى اإلمام حميد بن عبد الوها  نمحنا هللا ه )ه  مـن  عوو الشي  حميد بن عبد الوها   ههو ههم هيا
ــاء   هن  ليــ . ه  ــا هــو عــا و يإلرســ  عــل األجيــال  ون اإلــون آل الشــي  وعــوان آل ســعو   يف ســبي  بن

ــ[ األمــراء هالفاهــاء. هلإلــن هــذا  ــة األمــة ه ااعهــا  مبــا اتفــ  عني ــة هاحلفــا  عنيهــا. هون  حتصــر مرجعي الدهل
 مفاسد شّت.اسحتإلان ورنى  ىل 

ـــة  ـــة اإلســـالمية الشـــرعية  كاشـــ او العدال ـــة عـــن شـــرهو الدهل ـــة نمـــوأ اه سســـة الداني مـــن ومههـــا  فن
هالشونى يف البيعة  ه فنتها عن النواأل هالوقا ع  الـيت يتطنبهـا  قامـة الدهلـة اإلسـالمية احلداثـة  ومـام هقـا ع 

ــا ــة  ه ىل اناي ــة األجنبي    الفاهــاء ه ذعــامم ألهامــر األمــراء  رجــرها الــبال  العنينــة هالفر ــة  هالعوهــة ها يين
هالعبا    ىل مصا   كلى  هقد شرحنا ذلك يف البا  الثاين من )الدرا  اجملي ]الـذي  ارعـ  بـ[ هتيـة نفـي 
 سالمية سنطة األمة ومام قناو احملإلية العامة ابلر)ض[( حت  عنوان: مفهوم هم األمر السعو ي مفهوم مـا 

مــن ســنطان  هسســييا يف رصــ  ) نا يــة الشــيو  هاهشــاا  ه هنهــا يف يرســي  الفســا  السياســي  ونــزل هللا  بــ[
 هال بوي هاهام(.

آيات هللا في الشريعة هتل مصتادم آيامته فتي اإلنستان -]د 
 حالطبيعة؟:[

اهيخــذ الرابــع: ون الصــرايل مــن النصــو  الشــرعية  س ُيــالف الصــحييل مــن عنــوم اإلنســان هالطبيعــة  
ي ونــزل الشــراعة  هــو الــذي خنــ  الطبيعــة  راحلاياــة الشــرعية اهاــرهءو  س صــالف احلاياــة البشــراة ألن الــذ

اهشاهدو  كيا قرن العنياء كالشـا   يف اهواراـات  هالـدهنوي يف احلجـة البالغـة  ه ـدق هللا الععـيم: "هلـو  



يـا  ـ سء الاـوم س اإلـا هن افاهـون كان من عند  ري هللا لوجدها ري[ اختالرا كثـريا "  "قـ  كـ  مـن عنـد هللا ر
 حداثا ".
 ن الذي اتيم  النصو  الشرعية  ري الصرحيةي سبد ون ار ها  ىل الصرحية  رإن د اتيإلن من ذلـك   

ــد ون اطباهــا عنــى الوقــا ع. ألن الصــحييل مــن عنــوم اإلنســان هالطبيعــةيس ُيــالف الصــرايل مــن الإلتــا   سب
هـو الصـحييل يف عنـوم اإلنسـان هالطبيعـة  ه ـري الصـرايل يف الإلتـا   هالسنة. هالصرايل من الإلتا  هالسـنة 

هالسنةي ار   ىل الصحييل من عنـوم اإلنسـان هالطبيعـة  ه ـري الصـرايل مـن  عنـوم اإلنسـان هالطبيعـةي اـر   ىل 
 الصرايل من الإلتا  هالسنة  رهذه قاعدو ععيية ود هبا ابن يييية يف العا  هالنا .

   رسا   نا ية )السنطان هالفاهاء(  ه حة يفسري وهم األمـر أب ـحا  هيطبي  هذه الااعدو من  س
 الروي الثاق :

 را  هن ادعي يف الفا[ معررة             حفع  شيئا ه اب  عنك وشياء
ـــد مـــن الفاهـــاء هاهفســـران  ـــة منتبســـة ابألمـــسي عنـــى عدا ه ذا كانـــ  هـــذه احلاياـــة السياســـية الارآني

 ة لنعيان  كيما مشس النحى.الساباني  رإما اليوم هايح
ه يف سنن هللا اسجتياعية هالسياسية هالطبيعيـة  مـ  وههـام كثـريو لنيفسـران هالفاهـاء بسـب  يـحالة 
اخلنفية يف عنوم اإلنسان هالطبية  هذلك ادعو  ىل أتم   هذه التفاسري هالشره   كـي س اسـتخدم كتـا  هللا 

خــالل ابلاطعيــات مــن مبــا ئ السياســة الشــرعية  الــيت هــي هســنة نســول[  ــنى هللا عنيــ[ هســنم  عبــاءو لإل
قطعيـــات يف العايـــدو اإلســـالمية  همـــا  ـــر  ليـــ[ ذلـــك مـــن يشـــراع الايـــع هالعنـــم  ه نتهـــاك احلراـــة الســـامية 
ــا نو هالتفــاؤل هالعزميــة   ــة اإلنســان هاإلنا و هاهب ــة هالتســاميل هالتعــااش  ههو  حيوا هالإلرامــة  هقيــع التعد ا

ري الذي وه   الغر  اليوم  ىل ما ه نوا  لي[ من الاوو هاهنعة  هومإلـنهم مـن السـيطرو عنـى هاإلبدا  هالتفإل
 عاولنا ه رهاينا.

 
 
 

 ة عشرة:حاديالمقالة ال

 والتدبري األدلة على أن أويل األمر هم عموم أهل الرأي 
 ال خصوص الفقهاء:]الذين يقدمهم اجملتمع املدني األهلي[ 

 األدلة اللغوية[-]أ



وجز( ألن الارآن افسر بعن[ بعنا   رإذا جاء ري[ لفعان: لفض  رايل ابهعىن  هآخر  ري )م] 
 رايل)متشاب[(  رإن منه  را[ الإلتا  هالسنة  ااتنى ن  اهتشاب[  ىل الصرايل  هآاة اسستنباو  رحية يف 

سنو  الصحييل  ون  اعة وه  الروي هالعنم. ه)آاة الطاعة(  ري  رحية  س يف احلإلام هس يف العنياء. راأل
 . [ار  يفسريها  ىل معىن )آاة اسستنباو( الصرايل

يبــني مــن خــالل مــا ســب  ون الاــول أبمــم األمــراء وه خصــو  راهــاء الشــراعة  حيتــوي عنــى  شــإلاست 
هموانع عدادو  هون ك  ما ريـ[  شـإلال معتـل    ـا هـو نوي مرجـو    خـ  ريـ[ اسحتيـال  هون مـا  خـ  ريـ[ 

[ اسســتدسل. هلإلــن الاــول أبمــم وهــ  الــروي  س حيتــوي عنــى وي  شــإلال معتــل  بــ  اسحتيــال انــعف بــ
انسجم مع نصو  الشرعية هماا دها هنهحهـا  هنعـرض هنـا مزاـدا مـن األ لـة عنـى ون اهاصـو  هبـم  وهـ  
  الروي الـذان  سـدهن مرجعيـة األمـة ه ااعهـا  رـوق مـا ذكـريه يف راـرو ) ( مـن اهاالـة اخلامسـة  هون وهـ

ــة اهســنية  كــ  قســ  اختصا ــ[ لنشــواهد  الــروي هــم الــذان انبغــي ون اإلونــوا وهــ  احلــ  هالعاــد يف الدهل
 التالية:

الشاهد األهل: ون األمر يف النغة ل[ عدو معان  رهو خالف النهي حينا  ههو الشين حينـا  نيـا   ههـو 
روي النعـري  الـذي اسـب  التطبيـ  العينـي اخلل حينا  لثا   ههـو البـ  هاحلإلـم هالانـاء حينـا نابعـا   ههـو الـ

 حينا خامسا .
ــر مــن  ــرا   هجــاء يف وكث ــة شــعرا  هنث ــروي شــا ع هقد  بــ  يف نصــو  جاهني هاســتعيال )األمــر( مبعــىن ال
مويع يف كتا  هللا  هالاول أبن األمر هـو الـروي  هون وهـ  األمـر هـم وهلـو الـروي  وشـب[ ابهاـام  هوقـر   ىل 

 ياس .السياق  ههو وكثر احت
الشاهد ]الثاين[: نص  اياة عنى ون وهم "منإلم" هد يا  "عنيإلم"  ههذا  قرانة عنى ومم من وررا  
األمــة  س ميتــاأهن عنهــا بســنطة ما اــة   هعنــى يفيــد )العنــو(  ه لــو كــان  اهاصــو  أبهىل األمــر األمــراء  جلــاء 

ا اـة عنـى النـاس  اـالف اخلبـري هالفايـ[ بصبغة وهم األمر عنيإلم  ألن السنطان  اح  )ومـر( وي سـنطة م
هالطبي  هاههندس  رإل  منهم   ا هو   اح  نوي )منإلم( وي سنطة معنواة  هليس عنيإلم: هاتبني ذلك 

 من اهااننة بني األ او النغواة التالية:
 و ا  وخي و حا  الروي منا. -1
 و ا  وخي و حا  الروي عنينا. -2

 و ا  وخي و حا  األمر عنينا. -3

 وخي و حا  األمر منا.و ا   -4



  ذ  د ون النيض األهل هالرابع  طني سنييني يف  سليا  بينيا النيض الثالث هالثاين يعيفني  سليا .
 ذن اياة أتمر بطاعة وه  الروي هالعنم هاخللو  الذان اث  الناس برواهم هعنيهم ه خال هم  كيا 

ـــال مبنـــيون[  ـــابعني  هكيـــا ق ـــة ســـنطة األمـــة  ـــر  هبـــذا اهعـــىن بعـــ  الت ـــاقون. ]هااوا[[يواراـــ[ مـــع نعرا الب
همرجعيتها  اليت  ل  عنيها األ لة اهعنواة هاأل لة العامة  اليت بيناهـا يف اهاـالتني األهىل هالثانيـة  ألن الاـول 
مبرجعية )الفاهاء( ه)األمراء( لممة  قول بغـري  ليـ   هلـيس يف السـنة هس التزاـ   مـااوحي بـذلك رنـال  عـن 

 صر  ب[  هلذلك قال ابن يييية: "األمة هي احلارعة لنشر  س اإلمام". ما ا
الشــاهد ]الثالــث[: ون مفهــوم العنــم هالفاــ[  د اإلــن حمصــونا ابلتخصــص  الــذي عــرف يف العصــر 

 العباسي  هحتد  قده  مانعة جامعة  نراعيها عندما ناول قسم )الفا[( يف كنية الشراعة وه ال بية.
  ا افسر بنغة العر   ه ما ريها من  سلة هوسالي   ههر  منط  رهم الصـحابة   ن الارآن الإلر 

كانـ  ياصـد أبهـ    -ههـم اقـر  النـاس  ىل الصـحابة- ذه النغة  ههاييل ون يفسـريات الصـحابة هالتـابعني 
 فة:العنمي وه  الروي الثاق   بصفت[ احملون الذي ادهن حول[ اهويو   هلإلن  رق التعبري عن[ جاءت  تن

 .]رجاء التحداد اجلامع اهانع يف قول ابن كيسان]وه  العا  هالروي 
  هجاء الو ف اخلا  أبمم وه  العنم هالفا[  عند جماهد هابن عباس هجـابر بـن عبـدهللا  همالـك

 بن انس هالنحاك هاحلسن البصري  هعطاء هوس العالية هالنخعي.
 و بإلر هعير هعثيان هعني كاول عإلرمة.هجاء التعراف ابلنياذج   يف قول من قال أبمم وب 
  هجاء ه فهم مبا هو من  فاهتم  ههو اسحتسا  العام  ]يف[ قول النحاك هجـابر بـن عبـدهللا

 عنى ومم ايمرهن ابهعرهف هالناهون عن اهنإلر. اهاحلسن البصري هجماهد   عندما نصو 

 
 القرآن يفسر بعضه بعضا[-]ب 

فســـر بعنـــ[ بعنـــا   رــإذا جـــاء يف الاـــرآن لفعـــان  وحـــدمها  ـــرايل الاـــرآن الإلـــر  االشــاهد ]األهل[: 
ابهعــىن  هالثــاين  ــري  ــرايل  رــإن مــنه  راــ[ الإلتــا  هالســنة  ااتنــى ن  اهتشــاب[  ىل الصــرايل س العإلــس  

 هآاة اسستنباو  رحية يف ون األمر هو الروي  هون اهطنو   اعة وه  الروي هالعنم. 
س يف احلإلـام هس يف العنيـاء. راألسـنو  الصـحييل يف يفسـريه ون اـر  همعىن )آاة الطاعة(  ري  ـرايل  

ِم ا َهِ ىَل  لَرُسـولِ اَهلَــو  َن  هُه ِ ىَل "  ىل معـىن )آاــة اسسـتنباو( الصــرايل: ــرِ ُوه  ُهم   أَلم  ــتَـن ِبُطوَنُ[  لَــِذانَ اَلَعِنَيـُ[  يِمــنـ  َاس 
ُهم   ـُ    ِمـنـ  (. ههبــذا  ـر   بــذلك وبــو 83" )النســاء:ِ سَ َقِنـيال   لَشــي طَانَ اتُــُ[ سَيـَبَـع ـُتُم َعَنــي إُلم  َهَنمح َ  ّللَِ اَهلَــو َس َرن 

:  "هـم وهـ  العنـم   -لسـا ن[–العالية عندما سيلوه : من هـم وهلـو األمـر الـذان اهجـ  هللا  ـاعتهم ؟ راـال 



ِم ا َهِ ىَل  لَرُسولِ اَهَلو  َن  هُه ِ ىَل وس يرى ون[ ااول: " ُهم  َلَعِنَيُ[  أَلم رِ ُوه  ُهم   لَـِذانَ اِمنـ  ـتَـن ِبُطوَنُ[ ِمـنـ  " )يفسـري ابـن َاس 
(  قبــ  آاــة اسســتنباو )النســاء 59آاــة الطاعــة )النســاء  هكــون افســر بعنــ[ بعنــا  الإلــر  هالاــرآن جراــر(.

 .الزمين التسنس اعين اختالف السياق. ر يي  سون الارآن الإلر  هآ)ي[  د اإلن مبنيا عنى  س(  83
الشـاهد ]الثــاين[: ون عــد ا  مــن اهفســران مــن الصـحابة هالتــابعني  ــرحوا بــذلك   راــال ابــن كيســان: 
ــذان اــدبرهن ومــر النــاس )يفســري الاــر  (. هميثــ  قــول وس العالية]يفســريه آاــة  ــروي  ال  مــم وهــ  العاــ  هال

يـا نهاه عنـ[ بسـنده ابـن جراـر الطاعة آباـة اسسـتنباو  الـذي انـزم منـ[ ون اإلونـوا وهـ  الـروي[ قـال جماهـد  ك
 )يفسري ابن جرار(.

الشــاهد ]الثالــث[: األ ــاء الــيت مثــ  هبــا عــد  مــن اهفســران  مــن  ــحابة هاتبعــني  ألهــ  األمــري )يف 
عهــد الرســول  ــنى هللا عنيــ[ هســنم(   ــا هــي  ــاذج نوي هعنــم  كعإلرمــة الــذي مثــ   ــم أبس بإلــر هعيــر  

 عنيا هابَن  مسعو .هالإلن  الذي وياف  ليهيا عثيان ه 
ــوا مــن مــوظفي احلإلومــة  هس مــن أعيــاء   ــا ه ــوهم  د اإلون هس جــرم ون واب بإلــر هعيــر هعثيــان هعني

الابا      ا كانوا من كبان الصحابة و حا  البصا ر  كيا نص عنى ذلك عداـد مـن اهفسـران  ههـذا اـدل 
ا م مــن اإلاثـان هاسســتاامة هالنصــيل هالاــدنو عنـى ومــم  مــن اجملتيـع األهنــي اهــدين  هون نواهــم الثاقـ  مــع مــ

عنى التـي ري  هـو م هـ  األمـر بطـاعتهم  رنـم  اإلـن اهاصـو  مـن  ـاعتهم ومـم أيمـرهن أبمـر   اني  يف حيـاو 
الرســول  ــنى هللا عنيــ[ هســنم  ه  ــا هــم  ذن مــن و ــحا  الــروي هالعنــم هاخلــلو  الــذان اثــ  النــاس بــرواهم 

 هاتبعومم.
 هو بطاعة الخبراء حالحمماء[ إنما  شاد األمم-]ج 

ون  ا  حيـاو  النـاس اجملتيعـات هالـدهل  هاألمـم يف الـدنيا هايخـرو    ـا مـدانه الشاهد ]األهل[: 
عنى اسنايا   ىل و حا  الروي الثاق  هاهعررة التجرابية  ههذا ماصو  من قال العنياء هم ومـراء األمـراء  

 م هالروي  هم األمراء الذان يرشد األمة بطاعتهم هين  بعصيامم.هلع  األهييل ون ااال:  ن وه  العن
ههــذا اهعــىن و نــ  ريــ[ نهاو األخبــان هكتــا  الســري  هذكــره اهفســرهن يف هــذا اهاــام  راــال وبــو  

األسو  الـدؤم: "لـيس شـيء وعـز مـن العنـم  اهنـوك حإلـام عنـى النـاس  هالعنيـاء حإلـام عنـى اهنوك)يفسـري 
 و  ابلعنم هنا العنم الناي  عن الروي الناي  هاخللو العيياة.الثعن (. هاهاص

هومـــر هللا األمـــة بطاعـــة وهـــ  الـــروي هاخلـــلو هالعاـــ  هالعنـــم    ـــا هـــو لصـــال  وحـــوا م يف  نيـــاهم 
 هوخراهم. 



رـــالعاالء  يف كـــ  مإلـــان اثاـــون بصـــاح  الـــروي ه اخلـــلو هالعنـــم  هس اعصـــون[  رـــإن كـــان األمـــر 
رجـــال اهـــال  ه ن كـــان بصـــحة األبـــدان ه اـــوا ابأل بـــاء  ه ن كـــان ومـــرا مـــن شـــئون الـــدان اقتصـــا )  ه اـــوا ب

الرهحية  ه اوا ابلفاهاء العـامنني  يف بيـان ومـون  ـالهتم ه ـيامهم ه وهـا. ه ن كـان األمـر مـن شـئون الـدان 
 السياسية  ه اوا أبه  الفطنة  السياسية.

حنـوا اهشـإلالت  هوجـابوا عـن التسـاؤست  ه ـ سء  راألمة   ـا انبغـي ون يثـ  مبـن  ذا استشـانهتمي
 فات اعررها الناس جمينها مـ هالت )الثاـة(  هلـذلك يتبـع األمـة نواهـم  هـا ريـ[ مـن نشـا  ه ـوا   ههـذا 
الو ف سحع[ ابن يييية  عندما رسر )وهم األمر( أبمم اهتبوعون  رنعر  ىل جان   اة األمة ابألشـخا   

 ء(  ههذا اهعىن سر  ا  اجلياعات هاجملتيعات  ههو ما وشان  لي[ األروه األه ي:ههيل  ىل  فة )العررا
 هس سراو  ذا جها م سـا ها×    س اصنيل الناس رويى س سراو   م 

ه  اــة النــاس بصــاح  الــروي ينبــع مــن عنيــ[ ابألمــون  هالــروي الثاقــ     ــا هــو مــرو اهعنومـــات 
هــاء هالعنيـــاء  ألن مصــطنيل الفاهــاء هالعنيـــاء  د اإلــن خــالل العهـــد هاخلــلو  ههــذا ماصــد مـــن قــال: الفا

ـــوي هالراشـــدي منحصـــرا ي ابهتعياـــني بعنـــم الشـــراعة  اهتفـــر ني لنتفصـــيالت هاسجتهـــا ات  يف جانـــ   النب
الشراعة الغي  هالرهحي  ب  كان الفا[ هالعنم عـامِّني  بـدا  ومـم وشـانها  ىل مثـ  وس بإلـر هعيـر  همهـا وكثـر 

ابة خلو هعنيا  عينيا  بش  الشـراعة اهـدين  هيف السـريو مـا اـدل عنـى ذلـك  مـن آناء  ـا بة وشـانا هبـا الصح
 عنى الن   نى هللا عني[ هسنم  رإ ا كانوا اشريهن  ىل يحية العنم العيني.

 ]الشاهد الثاين[ههذا ومر معرهف هن قرو السريو النبواة  وه مانس احلياو اليومية بني الناس:

 إن اإلنسان  ذا ونا  شراء سيانو  رإن وه  العنم هبا هم و حا  معانض السيانات.ر 

 .ه ذا ونا  شراء  منزل آه عاان  ريه  العنم هم وه  العاان 

 .ه ذا ونا  شراء مزنعة رإ ا اهستشانهن مهندسو الزناعة هالفالحون 

 نيـــة  كالصـــالو هالطهـــانو ه ذا ونا  معررـــة حإلـــم شـــرعي  يف ومـــون الغيـــ  وه يف ومـــون الـــدان اهد
 هالصيام  رإ ا وه  ذلك هم الفاهاء العامنون اهتعياون يف جان  الشراعة الرهحي.

  ـــة ومـــر مـــدين ريـــ[ نـــص شـــرعي  كـــيمون الزكـــاو هالبيـــع هالـــراب هالـــزهاج هاألخـــالق ه ذا ونا  معرر
 هاهريا.  رإ ا وه  ذلك هم الفاهاء اهتعياون يف جان  الشراعة اهدين.

 اب مهجو  خير أم غلط مشهو ؟[صو-]د 
ــذان اثــ  هبــم النــاس  هاتبعــومم  هــو  ــروي هاخلــلو  ال خننــص مــن ذلــك  ىل ون الاــول أبمــم وهــ  ال

]يف يفسـريه[  هأا ه بسـطا النيسـابوني  هاعتيـده يالفخـر الـراأ  الصوا   هقد رصـ  هـذا الـروي وبـو عبـدهللا



هنــان  هوسســا عنيــ[ نعراــة  هن التجيعــات اهدنيــة عنيــ[ اإلمامــان حميــد عبــده هحميــد نشــيد نيــا يف يفســري ا
كيـا سنشـر  ذلـك األهنية  يف  سيد سنطة األمة  هاعتيده راهاء السياسة الشرعية احلد ء يف و رهحاهتم   

 .يف الفص  األخري التام
د نا  ] ذن[ بـروي جمهـون هس مرجـو   د ااـ  بـ[ وحـد مـن اهفسـران اهعتـلان  )كيـا يـدعى ا يئـة 

انا ية(  ب  حّت لو كان نو) مهجونا  رإن  س   يرجيح[ كالشيس  ب  حّت لو كان نو) جداـدا   هـا كـان  ال
 - ذن-كون[ جدادا وه مهجونا  هتية عنيية  رإذا كان الناس ومام نوي جداد يف يفسري آاة وه حداث  رهم 

 بني حالتني:
نبيـ[  ـنى هللا عنيـ[ هســنم  أبن س :ون اإلـون هـذا الـروي خـانج مـنه  و ـول راـ[ كتـا  هللا هسـنة 

ااــر ابلصــرايل الصــحييل مــن الشــراعة  وه ون افهــم الاــرآن خــانج منطــ  النغــة العربيــة  الــيت نــزل هبــا الاــرآن  
 ريث  هذا الروي مر ه  عنى  احب[ي حّت لو واع عني[ اهفسرهن.

إلـن الاـول بـ[ منسـبك يف الثانية: ون اإلون هذا الروي  ا با  وه  ا يـا   عنـد اهفسـران السـاباني  هل
قال  و ول را[ الإلتا  هالسنة  همتوار  مع احلاا   اهعررية يف عنوم اإلنسان هالطبيعـة  ريثـ  هـذا الـروي 

 اجتها   حييل  ههو روق ذلك معتل.
ههنــاك يفســريات لنيفســران هالفاهــاء قــال هبــا اجليهــون  هلإلنهــا  ــري  ــحيحة  كــالاول أبن ماــر 

ماغ  كيــا قــرن البخــاني يف  ــحيح[ ه ــريه  يف يفســري قولــ[ يعــاىل "رإمــا س يعيــي التفإلــري هــو الصــدن س الــد
 األبصان هلإلن يعيي الانو  اليت يف الصدهن".

هلنيفســـران عنــــى مـــا م مــــن رنـــ  ه ــــال  ه ــــدقي وههـــام كبــــان ه ـــغان يف عنــــم اسجتيــــا   
س حينيـوا مبجتيـع  ـوذجي ااـام  هالسياسة  س اتسع  ا اهاـام  هانبغـي لـدعاو اإل ـال  اإلسـالمي اليـوم  ون

عنـــى اإلســـالم  هاتحـــرن مـــن الفر ـــة هالعنينـــة ها يينـــة األجنبيـــة  مـــا د اعـــو ها  ىل منعومـــة الفاـــ[ هالتفســـري 
هالعايــدو  ابلتفإليــك هالتصــفية  يف مصــفاو الإلتــا  هالســنة  هحاــا   العنــوم اإلنســانية هالطبيعيــة هالر)يــية 

 قب  ال كي .
و شرو لالعتيا  عنى الـ ا. اإلسـالمي  هاإلفـي ون اتـذكر اإلنسـان كثـرو مـا هالنخ  هالتصفية  ه

شا  من األحا اـث اهويـوعة هالنـعيفة يف كتـ  العايـدو نفسـها  رنـال  عـن كثـرو التخر ـات هال هـات يف  
 كت  التفسري وانا .

  لــذلك مــن وجــ  ذلــك نرــع العالمــة األلبــاين نمحنــا هللا ه )ه شــعان "التصــفية قبــ  ال بية" هيــر 
 مثال   من خالل ما  فاه من وحإلام الصالو  يف كتاب[ ) فة  الو الن   نى هللا عني[ هسنم(.



بــذلك ميإلــن لــدعاو اإل ــال  هلنفاهــاء هاهــ نخني هعنيــاء اسجتيــا  هال بيــةي ون  ااييــوا نعراــة 
مإلنـــة  مــن وهشـــا  لن بيــة اإلســالمية متياســـإلة  خاليــة مـــن مــا محـــ  مــر الـــ ا.  عــل مـــرهنه ابألأمنــة هاأل

 هوكدان  هارها احلاا   الارآنية الرابنية  من  هن يبا  احلإلم اجللي اجلا ر يف الزمن الاد .
هـو )قصـون( يف اهـنه  هاأل هات   اهما هقع ري[ كثري من العنياء يف اجملال ال بـوي هالسياسـي    ـ
 )ياصري(.هحاشا ون ننس  األشخا   يف اإلخال  هالنصيل لممة   ىل شيو من 

هشر  هذه اياة اليت يارن سنطة األمة    ا هو  لي  عنى ون الارآن الإلـر  هـو نـلاس هـذه األمـة 
عنى مدى األأمان  ه لي  عنـى ونـ[ حـ  منـزل مـن الـد)ن ألن الـذي ونزلـ[ هـو اخلـالق  رجـاء مناسـبا   بـا ع 

الاـــرآن نـــص عنـــى ون هللا ســـريى اهخنـــوقني كيـــا قـــال يعـــاىل  "وس اعنـــم مـــن خنـــ  ههـــو النطيـــف اخلبـــري"  ه 
اهسنيني هالعاهني  من آ)ي[ الإلونية  ما ادل عنى  دق آ)يـ[ يف الاـرآن  كيـا قـال يعـاىل: "سـنراهم  آ)ينـا 

 يف ايراق هيف ونفسهم حّت اتبني  م ون[ احل ".
 هليس ههم و ن  اهفسران هالفاهـاء  يف يفسـري هـذه اياـة هحـدها  بـ  هـو يف موايـع شـّت  ألن
عنـــم اسجتيـــا  السياســـي هال بيـــة  رنـــال  عـــن العنـــوم الطبيعيـــة  ذات  ـــونو مشوشـــة وه  ا يـــة  يف كتـــ  
اهفسران ه شـر  احلـداث  هقـد يـرب  لـذلك ومثنـة وهيـيل هو ـر  يف )كتـا  لإلـي س اتـدمر عاـ  األمـة  

ــــدو يف  ال ــــة وجــــزاء/ ا ــــوان  ال يــــة العاي ــــن خــــالل يفســــري الاــــرآن هشــــره  الســــنة"(]  بــــع بعن ن الناقــــد م
 هـ[1430الثاايف/ مش /
 

 ة عشرة:نيالمقالة الثا
أولو الرأي والعلم والعقل؛]والشجاعة واإليثار[ جيب على األمة أن جتعلهم أهل 

 العقد واحلل،]ال أن تتبع أعيان القبائل والكالم والتجار[
 ة:[قاعدعلى هذ  الدلة ]األ =أ

اعــ  األمــة مــن خــالل راها هــا اهســتانني اهفويــني  ذا و-1)مــوجز(س مشــرهعية لاــرانات احلــاكم  س: ] 
 ذا واعـ  -2من قبنها عنى يطبي  وهرهم حإلـم شـرعي  ألمـم نواهبـاي  سـدهن اجتها هـا ه ااعهـا اخلـا  .

عنـى نعـام يربيـة هيعنـيم وه جنسـية  وهنقابـة هحماسـبة وه أناعـة راـرانهم   سـد  -من خالل جمنس نواهبا-األمة
 .[ ااعها
د  من الراسخني يف الفا[ هالتفسري  د اإلتفوا ابلاول أبن اياة]هو يعوا هللا...[ يارن  اعة وهـ  هناك ع   

الروي  ب  استنبطوا من اياةي ون وه  هالعنم الروي هاخللو يف وي جمتيع مسنم  هـم )وهـ  احلـ  هالعاـد(  قـرن 



حميــد عبــده هحميــد نشــيد نيــا يف ذلــك الــراأي هالنيســابوني  هناــ  ذلــك وبــو حيــان يف يفســريه  هواــد ذلــك  
 يفسري اهنان.

 هقد بىن ه سء اهفسرهن ماوست بعنها افني  ىل بع :
 ]اهاولة[ األهىل: )وهلو األمر( هم ولو الروي هالعنم هالتدبري  بناها اهفسرهن من التابعني.

ء بناها اهفسرهن من التـابعني  ]اهاولة[ الثانية]اليت يبىن عنى ساباتها[: وهلو األمر هم اهتبوعون وه العررا
 ه  ر  هبا ابن يييية.

]اهاولـــة[ الثالثـــة]اليت يبـــىن عنـــى ســـاباتها هيبـــىن عنيهـــا سحاتها[:األمـــة هـــي اهخولـــة قفـــظ الشـــراعة  س 
 خصو  الفاهاء وه احلإلام. بناها ابن يييية

هالعنـم هالتـدبري( هـم وهـ  احلـ   ]اهاولة[ الرابعة]اليت يبـىن عنـى سـاباتها هيبـىن عنيـ[ سحاتهـا[:)ولو الـروي
 هالعاد.بناها الراأي هالنيسابوني

]اهاولـــة[ اخلامســـة]اليت يبـــىن عنـــى ســـاباتها هيبـــىن عنيـــ[ سحاتها[:وهـــ  احلـــ  هالعاـــد  ســـدهن ) اـــا ( 
 األمة ه)مرجعية( الدهلة.بناها الراأي هالنيسابوني.

األمـة(  هـي التجسـيد احلاياـي لسـنطة األمـة  اهاولة السا سة )التجيعات األهنية اهدنيـة( ه)جمنـس نـوا 
 يف حفظ اهنة هاألمة.بناها الشيخان حميد عبده هحميد نشيد نيا.

 [ شرح األدلة-]ب 
 هو لة هذه النعراة هيفصينها كيا اني:

س ميإلن ون أيمر الارآن بطاعة مطناـة لغـري الرسـول   س هـن هـو معصـوم  هس معصـوم  س األمـة. هاألمـة س 
 عررة ) ااعها(  س من خالل )عررا ها(  لالعتبانات التالية: ميإلن م

اسعتبان األهل:آاة الطاعة ومـرت بطاعـة" وهم األمرعنـى سـبي  اجلـزم هالاطـع" هاإل ـالق  هد يايـد الطاعـة 
ابهعـرهف  كيــا جـرت العــا و يف  اعـة األهليــاء هايابء هاحلإلام.كيـا ذكــر الـراأي. ] ذن[وهلــو األمـر هــم شــيء 

 وم  ألن األمر بطاعتهم مطن .معص
هـم الـذان حيـد هن اهصــاحل  -مـا اموا قـد التزمــوا ابلصـرايل مـن الشـراعة -اسعتبـان الثـاين:  ذن وهلـو األمـر

 هادبرهن الروي  هار ون اخلطض اليت ينفذها احلإلومة.
تــابعتهم "عنى اسعتبــان الثالــث: وهلــو األمــر الــذان ومــر هللا األمــة بطــاعتهم  هــم و ــحا  العنــم هالــروي هم

لــو د اإلونــوا معصــومني مــن اخلطــي   ذسـبي  اجلــزم هالاطــع"  انــزم منهــا ذلــك ون اإلونــوا معصــومني مــن اخلطــي   



لإلــان األمــر بطــاعتهم عنــى اإل ــالق ومــرا  بطــاعتهم ســواء وخطــيها وم و ــابوا  هاإلــون   ــالق األمــر  ذن ومــرا  
 بطاعتهم ابخلطي هالغنض ههذا س ميإلن شرعا .

 الرابع: ) ذا كان و حا  الروي هو حا  العنم معصومني(  رالعصية بني احتيالني:اسعتبان 
 اسحتيال األهل: ون اإلون اهعصوم بع  األمة.

  ين اسحتيالني: ون اإلون اهعصوم ك  األمة.         

ول بعصـية  ـري هس ميإلن ون اإلون اهعصوم رر ا  وه بعنا  من األمة  ماعدا الن  ه خوان[ األنبيـاء  ألن الاـ
األنبياء  الف لنصرايل من الارآن هالسـنة  ههـو قـول عنـى هللا بغـري  ليـ   رالنصـو  الشـرعية يعـاررتيعنى 
ـــوحي( قطعـــا    ـــاء  الـــذان هـــم معصـــومون عـــن اخلطـــي يف يبنيـــم )ال ـــ[ س معصـــوم عـــن اخلطـــي الإلبـــري  س األنبي ون

خلطي يف الروي يشـراعا    ذ س ااـرهن عنيـ[  بـ  همعصومون عن اخلطي الإلبري يف السنوك قطعا   همعصومون عن ا
انزل الارآن بتصحييل مـا يف الـروي مـن خنـ   كيـا هقـع يف آ)ت كثـريو  منهـا آاـة التـوبي  عنـى وخـذ الفـداء يف 

 األسرى.
 ري معرهف لنناس  لإلان ذلك يإلنيفـا  لننـاس مبـا س اطـاق   [هلو كان البع  اهعصوم رر ا  موجو ا   هلإلن

س أتمـر مبـا هـو عنـى الطبـا ع شـاق  رنـال  عـن ون أتمـر  مبـا س -ا قـرن راهـاء اهاا ـد كالشـا  كي-ةهالشراع
 اطاق.

 ذن س  وأ عاال هس شرعا ون اإلون "اهعصوم الذي ومر هللا بطاعت[ اه مننيي بعنـا  مـن وبعـاض األمـة  وه 
إلـون ذلـك اهعصـوم الـذي هـو اهــرا   ا فـة مـن  ـوا فهم. ههـا بطـ  كونـ[ رـر ا  وه بعنـا  مــن األمـةي هجـ  ون ا

 باول[:)وهىل األمر(.
] ذن ولو األمر[ هم وه  احل  هالعاد من األمة ]هم[ الذان  سـدهن  ااعهـا  هذلـك اوجـ  الاطـع أبن 

  اا  األمة حجة" )يفسري الفخر الراأي: مفايييل الغي (.
هون حفــظ الشــراعة  س اــ متن عنيــ[ كيــا ونــ[ اوجــ  الاطــع وانــاي أبن األمــة هــي اهخولــة قفــظ الشــراعة    

 بع  الناس  هس  ا فة منهم كالفاهاء    ا ا متن عني[ الن  وه األمة. كيا  ر  ابن يييية.
اسعتبان اخلامس: هالاول أبن اإلاا  حجة هان  يف و لة وخرى من الإلتا  هالسنة  كاولـ[  ـنى هللا عنيـ[ 

دما  يع عنى شيء  قـد اإلـون اإلاـا  اعتبـان)  وي ابأل نبيـة  هسنم: "س  تيع وميت عنى ياللة"  هاألمة عن
 ههذا ما قرنه احلداث الشراف "ايبعوا السوا  األععم". 

س ميإلن ] ذن[ معررة  اا  األمة  س من خالل عررا ها هنواهبا اهفويني  الذان اسعتبان السا س: ... 
 . سدهن نب  جنبيها ههم  عينيها



 :ساؤالت حاإلشماالت[  ]أجوبة  على الو -ج
 هناك  شإلاست هشب[  انبغي رحصها جلالء  حة هذه النعراة:

التســاؤل األهل: يســاؤل و نه الــراأي مث وجــا  عنيــ[: "رــإن قيــ : اهفســرهن ذكــرها يف وهم األمــر هجوهــا 
 مر مبا اني:سوى ما ذكرع"  ررواإلم مر ه   ألن[ د اا  ب[ وحد من قب   ألن اهفسران حصرها معىن وهم األ

 وه ا: ومم "اخلنفاء الراشدهن".
  نيها: ومم "ومراء السرا) يف عهد الرسول  نى هللا عني[ هسنم".

 لثها: ومم "العنياء الـذان افتـون يف األحإلـام الشـرعية" ههـذا ناهاـة الثعنـ  عـن ابـن عبـاس هقـول احلسـن 
 "البصري" هجماهد هالنحاك".

 عصومون "من وه  البي  ههو قول الشيعة األمامية.نابعها: ومم األ ية اه    

"هها كان  وقوال األمة يف يفسري هذه اياة حمصونو يف هذه الوجوه" هكان الاول الذي نصرمتوه أبمم وهـ  
احل  هالعاد" خانجـا  عنهـا  كـان ذلـك ]وي كـان يفسـريكم وهم األمـر أبهـ   احلـ  هالعاـد[ اب ـال  جاـا  األمـة 

 اأي(.")يفسري الر 
 هاجلوا  من هجوه:

: االوج[ األهل: "س نزا  ون ااعة من الصحابة هالتابعني محنوا "وهم األمـر مـنإلم" عنـى العنيـاء  رـإذا قننـ
اهــرا  منــ[ ايــع العنيــاء مــن وهــ  احلــ  هالعاــد  د اإلــن هــذا خانجــا  عــن وقــوال األمــة ب  كــان اختيــانا  ألحــد 

 " )يفسري الراأي(.وقوا م  هيصحيحا  ل[ ابحلجة الاا عة
الوج[ الثـاين: ون اهاصـو  ابلعنيـاء ايـع التخصصـات الـيت حتتـاج  ليهـا األمـة  هس  ليـ  عنـى حصـر احلـ  
هالعاـد بطا فــة الفاهـاء. ألن الفاــ[ اهشـان  ليــ[ يف وقــوال الصـحابة هالتــابعني يف اياـة هــو الفاـ[ النغــوي  هلــيس 

 الذي استار عني[ الناس يف العصر احلداث.مفهوم الفا[ اس طالحي يف اهعجم العباسي  
الثالث: ون قول[ "رإن يناأعتم يف شيء رر هه  ىل هللا هنسول["  افيد ون األمة  ذا ااع خلاؤها عنى شـيء 
هجبــ   ــاعتهم  هذلــك اــدل عنــى ون األ ــ  يف األمــةي ومــا مــن خــالل خلا هــا الــذي  ســدهن نــب  جنبيهــا 

 لشئون العامة.ههم  عينيهاي يدنك مصاحلها  ها
عنى يطبي  وهرهـم حاياـة شـرعية   -من خالل وه  الروي هالتدبري اهفويني من قبنها–رإذا واع  األمة 

 ـــرحية يف الإلتـــا  هالســـنة  رإااعهـــا حجـــة قا عـــة]ألن نواهبـــا مـــن الفاهـــاء اهســـتاننيي  ســـدهن اجتها هـــا 
 ه ااعها اخلا [. 



يطبيـ  الشـراعة  الــيت س اتجسـد اهاصـو  الشـرعي  س هبــا   ه ذا واعـ  األمـة عنـى ون ومـر مــا مـن هسـا  
ريقرت نعام جبااة الزكاو  وه نعام ال بيـة هالتعنـيم  وه نعـام اجليـانك  وه نعـام مـنيل اجلنسـية  وه نعـام اهراقبـة 

زناعـة هاحملاسبة يف الدهلة  وه معـااري يـيايت نزاهـة هعدالـة الانـاء  وه اصـذت  جـراءات لسـالمة اهبـاين وه ال
وه اهيــاه وه الثــرهو اهعدنيــة وه النفطيــة رارانهــا  اــا  هحجــة قا عــة ]ألما نواهبــا  ســدهن اجتها هــا ه ااعهــا 

 السياسي العام[.
 
 

 ة عشرةثالثالمقالة ال
 ؟]و هل يرد إىل نصوص جزئية الذي يرد إىل الكتاب والسنةما التنازع 

 [يرد إىل مقاصد الشريعة روحها العامة؟ أم 
كيف يرد الناس الونازع إلى المواب حالسنة، في عجتز اآليتة -]أ

 [ ح قد أمرحا بطاعوهما في صد ها
)موجز(ن  التناأ   ىل الإلتا  هالسنة  معناه ن ه  ىل ماا د الشراعة هنهحها هكنياهتا الاطعية  الوان و يف ]

 ع يإلسـبها  الاطعيـة مـن خـالل و لة نصـية لفعيـة  ـرحية  وه و لـة معنواـة مسـتنبطة مـن و لـة لفعيـة وه مـن هقـا
يراعاو وسبا  همآست احلر   هما اش و عنى اهتغن  قب    دان رتواىعتبانهـا جهـا ا   كيـا رعـ  يركيبها. ك

 .[العز بن عبد السالم
األ ــ  يف األمــة اهســنية ومــا س  يــع عنــى اب ــ   هس صــالف مــا هــو  ــرايل يف الشــراعة. راإلاــا   عنــى 

  هو األ  .احل  هالعدل هاخلري
ثم إن اآلية افترضت احتماال قد يقع، وهو التنازع بين )أهل الحل والعقد( واألمة، في أمر 

ولماذا  طلبت  .ال يجدون فيه نصاً صريحاً في الشريعة، يمنع أو يبيح، فماذا يفعلون أيضاً؟
اب والسنة اآلية منهم أن يعيدوا النزاع إلى الكتاب والسنة؟، فكيف يعيدون النزاع إلى الكت

 مرة أخرى؟ أليس في ذلك تكرار؟. النزاع يفترض له ثالث احتماالت:
اسحتيـال األهل: ون اإلــون النـزا  "يف شــيء حإليـ[ منصــو  عنيـ[ يف الإلتــا  هالسـنة" )يفســري الــراأي(  
ــ[ ُيــالف  اعــة الإلتــا  هالســنة  هلــذلك قــال العنيــاء:  ــ[  حــّت لــو كــان  ااعــا  ألن ههــذا النــزا  س اعتبــان ل

 إلاا  س ُيالف نصا  رحيا    ذن س علو أبي  اا  ُيالف نصا  قطعيا .ا
مثـال ذلــك لـو واــع راهــاء وي بنـدي عنــى الســإلوت عنـى معــاد احلإلومــة  وهسـنبها ونايــي اهســنيني  وه  

اهن يصررها يف األموال هال بية  مـن  هن حماسـبة هس مراقبـة. وه و ـدن الفاهـاء رتـوى ااعيـة  اعتـلها ريهـا يعـ



الناس عنى الل هالتاوى  ال هبيبة احلإلم  كاهعاهرات هاسعتصـامات  وه اعتـلها األمـر ابهعـرهف هالنهـي عـن 
 اهنإلر يف وي جمال نهحي وه مدين  سياسي وه اجتياعيي من الفتنة.

همث  ذلك لو وقـرها اسـتبدا  احلإلومـة ]يف[  جـراء مفاهيـات سـراة مـع  هل خانجيـة  يف شـئون الشـع   
تجاناة هاخلانجية هالسيا اة  مـن هناء ظهـر الشـع . لإلـان  اـا  الفاهـاء اب ـال  قطعـا   هلوجـ   نإلـانه عنـى ال

الفاهـاء قبــ  الســال ني  هلـو اعتــله الفاهــاء رتنـة  لوجــ  اإلنإلــان عنـيهم هــم هالســال ني معـا  هسعتــل  نإلــان 
 ذلك من اجلها  السنيي.

ه عـالن ذلـك عنـى نءهس األمـة  هبيـان ومـم خـانوا الشـع   ن  ب  لوج  التشهري ابلفاهـاء هاألمـراء معـا  
كــانوا خــا عني  هومــم رر ــوا مبصــاحل الشــع   ن كــانوا  ــدهعني  ليســتياظ اهخــدهعون هبــم ألن ذلــك  ظنــم 

 ]منهم[لممة. 
هلإلان التشهري بذلك من اب  الصد  ابحل   الذي جـاء األمـر بـ[ يف قولـ[ يعاىل:"را ـد  مبـا يـ مر"  ههللا 

ول "س حي  هللا اجلهر ابلسوء  س من ظنم"  همـن وجنـ[ انبغـي حتيـ  األذى هالصـل عنيـ[  ألن ذلـك مطنـ  اا
شــرعي   اخــ  يف قولــ[  ــنى هللا عنيــ[ هســنم "خــري اجلهــا  كنيــة حــ  عنــد ســنطان جــا ر". هلــو قتــ  اإلنســان 

ــذان قــال الرســول  ــنى هللا  عنيــ[ هســنم "خــري بســب   ــدع[ بــذلك  لإلــان  عنــد هللا يف عــدا  الشــهداء  ال
 الشهداء محزو بن عبد اهطن   هنج  قام  ىل  مام جا ر ريمره هماه راتن[".

ألن هذه األمون السياسية هاهالية هالسيا اةي  رحية قطعية يف الشراعة  ألن ماتنـى البيعـة عنـى الإلتـا   
نــى احلــاكم التزامهيــا  ه ــ  هالســنة  التــزام  احلــاكم بشــر ي العــدل هالشــونى  همهــا شــر ان يف البيعــة  ــ  ع

عنــى األمــة حثــ[ هحنــ[  هو ــره عنــى ذلــك و ــرا   بإلــ  هســينة ســنيية َّإلنــة  ه ــ  عنــى الفاهــاء هاهفإلــران 
هوسايذو اجلامعات  هاهثافني هاههتيني ابلشين العام  ون اتنا ها  ىل هذا اجلها  السنيي  رهو اهناذ مـن الفـنت 

تيـ  )]اجلهـا  السـنيي كيـف يإلــون[ الإلنيـة وقـوى مـن الر ا ــة؟( )هقـد ورنـ  يف شـر  هـذه الااعــدو يف ك
 م(. ههو منح  ]بال حة الدرا [.2004هـ )1425الدان العنوم العربية/بريهت/

اسحتيال الثاين:ون اإلون النزا  يف قنا) معرهف حإليها يف الشراعة من حيث النعراة  هلإلن الانـية يف  
خلطـة الزناعيـة اليت يراعـى كييـة اهيـاه رـال هتـدن اهيـاه  يف حا ـالت كيفيات ذلك  كيسا   الزناعة هاهيـاه  ها

ــة  ميإلــن شــراؤها بســعر ونخــص  مــا  ام اهــاء يف بنــد  ــحراهي ــرو العربيــة–أناعي و نــى مــن  –كــاألن ن هاجلزا
النفض. رهذا ومر اب  ري[ وه  العنم ونفسهم]من نـوا  األمـة اهسـتانني وهـ  الزناعـة[  رهـم الـذان اـر   لـيهم 

لتناأ   ألمم وه  اسستنباو  كيا نص  عنى ذلك آاة اسستنباو  هس علو بنزا   ـري اهختصـني  مـن مـن س ا
 اعررون هذه الشئون.



ـــة مـــن التفصـــي   وه يف هســـا   س اـــدني هـــ  حتاـــ   اسحتيـــال الثالـــث: ون اإلـــون النـــزا  يف مســـا   جمين
الـــدهل األجنبيـــة هيـــوابطها  حســـ  وحـــوال  اهاا ـــد الشـــرعية  كإقامـــة م سســـات التـــيمني  هالعالقـــات مـــع

اهســـنيني قـــوو هيـــعفا  هكيفيـــة التصـــرف مبـــوان  الـــنفض  الزا ـــدو عـــن حاجـــة اجليـــ  احلايـــر  هكيفيـــة حفعهـــا 
هاســتثيانها  ههســا   همنــامني يعنــيم اإلي. هكيــف يإلــون  همــا التخصصــات الواجبــة هاهســتحبة هاهباحــة  

 لسنة.رهذه ارجع ريها مرو وخرى  ىل الإلتا  ها
رإليف ارجع  ىل الإلتا  "يف شيء حإلي[  ري منصو  عنيـ["؟ )يفسـري الـراأي(  هـ  انـة "رـإن ينـاأعتم 
يف شيء رر هه"  ىل الإلتا  هالسنة  يإلران هكيما " عا و بع  مـا منى)يفسـري الـراأي(. ]هذلـك[  ـري جـا ز 

هلـو كـان مـن عنـد  ـري هللا  لوجـدها ريـ[  وسنواب  همعىن: ]وما[ معىن  ]رـ["ألن[ اعين اختالف الاـرآن ههللا ااـول"
اختالرا  كثريا  ")يفسري الراأي(. ه]وما[وسنواب  ]رـ[ألن[ يإلران افيد اهغاارو  هليس يف النفظ مغاارو  رهـو يإلـران 
س ااـع يف وســالي  العـا ي مــن النــاس  رنـال  عــن البنغـاء  رإليــف بإلــالم وعجـز العــر  الفصـحاء عــن جمانايــ[ 

 )يفسري الراأي(.هحماكاي[  هحتداهم
من وج  ذلك  "هجـ  ون  اإلـون اهـرا  ن  حإليـ[  ىل األحإلـام اهنصو ـة يف الوقـا ع اهشـاهبة هذلـك هـو 

 الاياس" )يفسري الراأي( رثب  ون اياة  الة عنى األمر ابلاياس هاسستنباو.
 هبناءا  عنى ذلك قرنت اياة مصا ن التشراع األنبعة:

 األهل: الإلتا .
 .الثاين: السنة

 الثالث: اإلاا  ) اا  األمة]العام[ يف الشئون العامة ه اا  الفاهاء ]اخلا [يف ما خلهه هويانوه(.

 الرابع: الاياس )هاسستنباو(.
اآلية مقول:المعول على مقاصد الشرع  الملية المحممة -]ب 

 جزئية  [ مقاصد حالنصوص العند مشابه ال

األ ول األنبعة وعين الإلتا  هالسنة هاإلاا  هالاياس مـر ه  ه ههذه اياة " الة عنى ون  ما سوى هذه 
 اب   هذلك ألن هللا يعاىل جع  الوقا ع قسيني")يفسري الراأي(:

"وحدمها: ما يإلون وحإلامها منصو ة عنيها  هومر ريها ابلطاعة  ههو قول[" ) واها الذي آمنوا و يعوا هللا 
 الراأي(. هو يعوا الرسول هوهم األمر منإلم" )يفسري

 نيهــا: مــا س يإلــون وحإلامهــا منصو ــة عنيهــا  هومــر ريهــا ابسجتهــا   ههــو قولــ[ " رــإن ينــاأعتم يف شــيء  
رر هه  ىل هللا هالرسول" ه ن كان مغاارا   ذه األنبعة  كان الاول ب[ اب ال  قطعا   لدسلة هـذه اياـة عنـى بطالنـ[ 

 )يفسري الراأي: مفايييل الغي (.



مصــاحل األجيــال الاا مــة  عنــد مناقشــة خطــة ماليــة. همــن ذلــك مراعــاو مــآست احلــر  مــن ذلــك مالحعــة 
هعواقبهــا  عنــد   ــدان رتــوى ابعتبانهــا جهــا ا   همــن ذلــك مــا ميإلــن ون اشــ و عنــى احلاكم]اهتغنــ [ قبــ  
   دان رتوى اجلها  ]خنف[[  كيا رع  العـز بـن عبـد السـالم. همـن ذلـك مـا ميإلـن ون اشـ و عنـى احلـاكم يف

 اهستاب ي عندما اراد النصرو يف معاجلة هيع  انئ  )أبسنو    انو األأمة(.
هكــ  هـــذه األمـــون س حتـــدها النصـــو  الشـــرعية هس حتصــرها  هلإلـــن قواعـــدها بداهيـــة هـــن عـــرف ماا ـــد 
الشـــراعة  يف ميـــدان اإلمامـــة الإلـــلى ")انعـــر لتفصـــي  ذلـــك الشـــا   يف اهواراـــات" هالـــدهنوي يف حجـــة هللا 

غــــة(  هقــــد قانبــــ  هــــذا اهنحــــى يف كتيــــ  ماا ــــد اإلســــالم الإلــــلى  ههــــو يــــين مالحــــ  اسعــــ اض البال
 اهبسوو] بع بعنوان لفسطاو اإلسالم عيو ان/  ال ية العايدو[.

همــن األمــون الــيت جــرى التنــاأ  ريهــا  بــني وهـــ  احلــ  هالعاــد هاإلمــام  يف العهــد الراشــدي مســالة حفـــظ 
م نص شرعي  ادل عنى ون الارآن انبغي كتابتـ[ يف  ـحف كـي س انـيع  رنـم الارآن  رالصحابة د اإلن لداه

 ـدها نصــا  انجئــون  ليــ[  كالــذي هجــدهه عنــدما حـانها يف  ــاعون )عيــواس(. هكــان سبــد  ــم مــن الرجــو    ىل 
الارآن هالسنة  روجدها ون كتابة الاـرآن الإلـر  يف  ـحفي   ـا هـي هسـينة حلفعـ[. ههـذه  ـونو مـن  ـون ن  

تنــاأ   ىل الإلتــا  هالســنة  وي ن ه  ىل الاواعــد العامــة  الــيت هــي ماا ــد الشــراعة هنهحهــا هكنياهتــا  الــوان و ال
  راحة يف النصو   من خالل حتنينها  وه اهستنبطة من النصو  من خالل يركيبها.

متن وحي المعرفتة  أهل الرأي حالخبترة حالعلتممقديم األمة  -ج
أهتتل الحتتل رعية ليمونتتوا بقاصتتد الشتتريعة فتتي السياستتة الشتت

 حالعقد حاجب أم مندحب:
عنــد األ ــوليني حمـ  جــدال  ريــنهم مـن قــال:  ن األ ــ  ريـ[ عــدم التحداــد -كيــا يف آاــة الطاعـة–األمـر 

  ه ن الوجو  هاسستحبا  هاإلابحة استفا  من الارا ن.
حـــة )انعـــر يفصـــي  هقـــال اجليهـــون:  ن األمـــر لنوجـــو   س  ذا جـــاءت قرانـــة يصـــرر[   ىل النـــد  وه اإلاب

وقوا م يف  نشا  الفحول لنشوكاين هيف و ـول الفاـ[ لنزحينـي(  رفـي اهسـيلة  ذن خـالف   عـ  هـذا وه ذاكي 
ليس قاعدو و ولية قطعية همـا لـيس بااعـدو قطعيـة  س اسـنم اسعتيـا  عنيـ[ مـن اإلشـإلال  رننيخـذ ابألحـوو 

واـة  سسـييا ون هـذا اهويـو  ذه ومهيـة هشـا ك  سبـد  هنا  هناول:  ن األمر س اإلتس  الوجـو   س بارانـة ق
مــن اسســتعانة مبــا هــو قطعــي مــن قواعــد راــ[ الإلتــا  هالســنة  هحاــا   احليــاو اإلنســانية اسجتياعيــة  اهدنكــة 
ابلفطـرو وه اخلــلو  ههــذا اـ  ي  ىل ون ناــول:  ن األمــر بطاعـة وهــ  الــروي سـنة محيــدو  يف كــ  منـة هومــة ه اــن 

 يا قال الشاعر:هلغة هه ن  ك
 *اوما  ه ن كن  من وه  اهشونات شاهن سواك  ذا يبتك ي بة



 ريا ابلك مبشاهنو وه  الروي؟  كيا قال بشان:
  ذا بنم الروي النصيحة راستعن  * بروي نصييل وه نصيحة حاأم

 هس  ع  الشونى عنيك  ناية  *رإن اخلوايف قــوو لناوا م              
شــات األنبــع الاصــريو يف جنــا  الطــا ر  هالاــوا م هــي األنبــع الطــوال( عنــى ون نوي وهــ  )اخلــوايف هــي الرا

ـــ[ وعيـــى مثـــ  بشـــان.ه ب  ون  حماســـن  ـــَرَاُش الطـــوال  س الاصـــان  هلإلـــن هـــذا مـــا ااول العنـــم ه الـــروي هـــو ال
 .  بني الوجو  هاسستحبا -بصرف النعر عن النص الشرعي–األخالق    ا ادهن حإليها 

 تان يدسن عنى ون األمر بطاعة وه  الروي هالتدبري لنوجو : همة قران
الارانة األهىل:  ذا كان األمر بطاعة وه  الروي مندهاب  لي[  ريا را دو النص عني[ يف الاـرآن  هالنـد   ليـ[ 
بــداهي يف  ــان  البشــر هرطــرهتم؟  هاياــة قــد نزلــ  يف قنــية  صصــة كيــا قــال الــراأي: "لــو كــان معنــاه ون 

يان ابهيمونات منده   س اباى  ذه اياة را دو  ألن جمـر  ]النـد [ س اباـى  ـذه اياـة را ـدو أا ـدو  هس اإلي
 اإلون  ا را دو أا دو   س  ذا  ان األمر لنوجو "  )مفايييل الغي (.

لك  ال عنـى الارنية الثانية: ون اياة ختي  ابلوعيد  راال يعاىل: " ن كنتم ي منون ابي هاليوم األخر  هذ
الوجو   ألن ك  ومر يف الشراعةي اتوعـد اتنكـ[ بعـذا  شـداد  كـين ااـال ريـ[:  ن كنـتم مـ منني  وه ون آمنـتم 
ابلبعــث  رعــاهره الوجــو   هذلــك و ــ  معتــل يف الشــراعة  هقــد نــص عنــى هــذه الااعــدو اإلمــام الشــا   يف 

 اهواراات.
 

 : رابعة عشرةالمقالة ال
إمجاع األمـة ومرجعيتهـا]فمجي جيسـد إمجاعهـا  أهل احلل والعقد جيسدون

 الفقهاء املستقلون ومجي جيسده نوابها املفوضون[
 أ=]مرجعية األمة إجماع الفقهاء  أم إجماع الخبراء حالعرفاء؟[ 

وهــ  احلــ  هالعاــد حســ  العاــدو الــيت حتتــاج  ىل حــ   رــإن كانــ  يف ومــر منصــو  عنيــ[ يف )موجز(] 
كان  اقتصا اة رهم وهـ  اسقتصـا . ه ن كانـ  يربواـة  رهـم وهـ  ال بيـة.   الشراعة  رهم الفاهاء  ه ن

اهفويـون  مـن وهـ  البصـريو السياسـية ه ن كان  يف التعبري عن  نا و األمـة السياسـية  رهـم اهسـتانون
 .[شعبيا

ـــة]هو يعوا هللا هو يعـــوا الرســـول هوهم األمـــر مـــنإلم[ قاعـــدو  اـــا  )وهـــ  احلـــ ـــراأي اســـتنبض مـــن ايا   ال
هالعاـد(  بصـفت[ )بنـونو( إلاــا  األمـة  هلإلنـ[ عنـدما حــد  مـن  سـد اإلاـا   قــرن ون وهـ  احلـ  هالعاـد هــم 



الفاهاء كيا قال: "اإلاا  س انعاد  س باول العنياء  الذان ميإلنهم استنباو وحإلام هللا  من نصو  الإلتا  
راأي: مفايييل الغي (  هانعر وقوال العنيـاء يف هالسنة  هه سء هم اهسيون أبه  احل  هالعاد")انعر يفسري ال

 من هم )وه  احل  هالعاد لندكتون عبد هللا الطرااي(.
هحصـر وهــ  احلــ  هالعاــد ابلفاهـاءي س  ليــ  عنيــ[  س مــن نصــو  الشـراعة  هس مــن هاقــع عنــوم اإلنســان 

يهـ  احلـ  هالعاـد ]هـم[ رهاحلنانو هالطبيعة  ]ه ن كان الفاهاء قإلم يعصـبهم لتخصصـهم ادنـدنون حولـ[[. 
حس  العادو اليت حتتاج  ىل ح   هالانية اهثانو اليت حتتاج  ىل د  هاألمر اهنفن  الذي حيتـاج  ىل  بـرام. رـإن  
كانــ  يف ومــر منصــو  عنيــ[ يف الشــراعة  رــال  شــإلال يف ومــم الفاهــاء  ه ن كانــ  يف اجتهــا  س ادنكــ[  س 

ه ن كان  يف اجتها  س ادنكـ[  س اسقتصـا اون  ريهـ  احلـ  هالعاـد  وه  حن[ هعاده. -وانا  –الفاهاء  رهم 
  ا هم وه  اسقتصا . ه ن كان  يف مشإل  يربوي  رإ ا هم وه  ال بية. ههم وانا اههندسـون اهعيـاناون يف 

 شــئون صصصـهم  هالتانيــون يف التاانــة وه األ بــاء يف الطــ  هالغــذاء  وه وهــ  السياســة هاإل انو هاسجتيــا  يف
السياســية هاإل انو هاسجتيــا   رإلــ  وهــ  اختصــا  بفــر  مــن رــره  اهعررــة  هــم وهــ  احلــ  هالعاــد يف هــذا 

هوهــ  بصـريو سياســية لإلي س ناـع يف مثــ  رتــاهى  التخصص ]بشـرو ون اإلونــوا مسـتانني  مفويــني  سـتون) 
 هيئة كبان العنياء السعو اة[.

استتي حاإلدا ي ]لتم يفتترل التترازي بتتين إجمتتاع األمتتة السي-ب
 العام[ حإجماع الفقهاءالخاص[

هلإلــن ابــده ون الــراأي عنــى مالــ[ مــن رنــ  ععــيم  يف أتســيس قاعــدو: ون وهــ  العنــم هــم منــاو اإلاــا   
ــة  س اعررهــا  س -كإلثــري مــن الفاهــاء  -ههــم وهــ   احلــ  هالعاــد د افــرق بــني ) اــا  الفاهــاء( يف مســيلة راهي

األمون اهدنيـة هالسياسـية  هال بواـة هاسقتصـا اة هالعسـإلراة  هالـيت اإلـون وهلـوا الفاهاء  ه) اا  اه منني( يف 
 اسختصا  و نى هبا من الفاهاء.

راهاصــو  يف اياـــة  اــا  األمـــة العــام   اـــا  الــروي العـــام  وه اإلاــا  الشـــع . رإاــا  األمـــة مــن قبيـــ  
اخلا   كإاا  النحاو هالبال يني هاههندسـني  ههنـاك  اإلاا  العام  وما  اا  الفاهاء  ]رـ[ـين قبي  اإلاا 

 ررق بني اإلااعني  كيا ذكر الشوكاين يف )يف  نشا  الفحول(.
هقد ختنض عنى الناس األمران  رعن الناس كيـا ظنـ   ا فـة الفاهـاء  ون  ااعهـا هـو  اـا  لممـة  هومـا 

ا ل سي  اسستبدا  هاجلون  هيرسي  الطاعـة العييـاء هي وه  احل  هالعاد  رتالع  احلإلام هبا  هامتطوا رتاهاه
 يف الشع . 

هالذي اارو اتنا  اإلسالم  منذ العصر العباسي عنى العيوم  ادنك ون و ن  الفاهاء د اإلن لـداهم اخلـلو 
الإلاريـة  يف ومــون السياســة هاإل انو لندهلــة  هوهيــيل مثــال لـذلك ون و نــبهم  مهشــوا شــئون العــدل  عنــى مــنت 



ون الرهحية يف كتـ  العايـدو هاأل ـول. همـن اهتيـوا بـ[ مـنهم   د اإلتشـفوا ه قـة عالقـة العـدل ابلشـونى الشئ
 اهنزمة.
ــ[ س ميإلــن و ــال  ون اإلــون احلــاكم عــا س  مــا د اإلــن شــون)   هس ميإلــن ون اإلــون   ه]كــيمم[ د  اــدنكوا ون

ء. ه]كـيمم د  اـدنكوا ونـ[[ س ميإلـن ون حييـي نجـال شون)    س  ذا نفذ الشونى ابتـداءا   هالتـزم بنتيجتهـا انتهـا
 الشونى  هون اصبحوا وه  ح  هعاد   ذا د اإلونوا مستندان  ىل قوو نوي عام. 

ه]كيمم د  ادنكوا ون[ ورن  الوسا   اجملربة يف األمم احلايرو  لتإلت  الروي  العام  كالبنيـان اهر ـو   
 هي التجيعات اهدنية األهنية.

 الشــراعة مبــا ئ ععييــة  مــن مــا  ــر  بــ[ الاــرآن هالســنة  وه مــن مــا اســتنبط[ الفاهــاء  كيبــدو هنــاك يف 
التعــاهن عنــى الــل هالتاــوى  همبــدو التوا ــي ابحلــ   همبــدو األمــر ابهعــرهف هالنهــي عــن اهنإلــر  همبــدو ورنــ  

 اجلها  كنية ح  ومام سنطان جا ر".
يـاتي يوقفـ  منـذ وكثـر مـن ولـف عـام  اجلـو اجلـلي اجلـا ري هلإلن اهشـإلنة ون احليواـة يف بنـاء األ ـر هايل

و ف  عيوم الفاهـاء عـن بنـاء الوسـا   هالفـره  هايليـات  الـيت  سـد هـذه اهبـا ئ  هسسـييا مبـدو "األمـة هـي 
احلارعة لنشر " الذي  ر  ب[ ابن يييية  همبدو " هنان البااء هالفناء  يف الـدهل هاألمـم عنـى العـدل هاجلـون  

 ى اإلسالم هالإلفر" هذا اهبدو الذي وانا  ر  ب[ ابن يييية.س عن
ــوا وانــا  ون الشــونى مــن  ــدان الإلــلى. هد ااول ــوا لننــاس:  ن العــدل مــن و ــول ال هو نــ  الفاهــاء د ااول
و ول الدان الإللى. ه ن الشونى وهل الاواعد.. يف نعام احلإلم اإلسالمي  ألن الاول هبـايني اهاـولتني حيتـاج 

فية  يف عنوم اسجتيا  هالتانا  هاحلنانو  هس او ـ   ىل ياراـر قطعيتهـ]ــيا[ مـنه  اسسـتدسل احلـريف   ىل خن
ــدلي  اهعنــوي  الــذي قــرنه الشــا   يف اهواراــات  كيــا  بنصــو  الاــرآن هالســنة. هحيتاجـــ]ان[  ىل اعتيــا  ال

حـ  اسعـ اض اهبسـوو]عنى رصن  يف كتي  ]العدل هاحلراـة جناحـان حنـ  هبيـا اإلسـالم[  ههـو يـين مال
 احلإلم بسجين سبع سنني[.

هقد رند نعراة اختصا  الفاهاء  مبفهوم وه " احل  هالعاد  الشيخان حميد  عبده هحميد نشيد نيا  يف 
 يفسري اهنان  هورايا يف ذلك هليس بني ادي اين ]يف السجن[ ما قاسه.

 شو ى األمة  كن من أ كان اإلسالم العظام-ج



بدلي  اسستاراء اهعنوي  ميإلن يارار ون الشونى  من و ول الدان الععيـى  هون الشـونى منزمـة   بيد ون[
 هون ينك مسيلة قطعية  حّت لو د اا  بذلك بع  الفاهاء العباسني. عل اهادمات التالية:

   سست اهادمــة: األهىل ]منهجيــة [الــيت  لــ  عنيهــا الشــا  : ونــ[ ميإلــن ياراــر قاعــدو قطعيــة  مــن جميــو 
 هقا ع وه نصو  ظنية.ميإلن من خالل  ست النصو  هالوقا ع العنية  نتاج قاعدو قطعية.

اهادمــة الثانيــة: ]و ــولية[ك  ومــر ي يــ  عنيــ[ )وه عنــى رعنــ[( مصــاحل كــلى لممــة  رإ ــا هــو معــده  يف 
ـــ  عنيـــ[ مفاســـد )وه منـــان(كلى لممـــة )هاهنـــة( رإ ا هـــو  ـــواق  و ـــول الـــدان  هكـــ  ومـــر ي ي معـــده  يف ن

 اإلسالم  ههي قاعدو و ولية   ل  عنيها الشا   وانا . 
هيارار ون هالشونى من و ول الـدان الإلـلى  يف البيـ  هاهدنسـة هاجملتيـع هالدهلـة    ـا اإلـون عـل البنـاء 

 ا رمي عنى ] باتني[:
هل هاحلنـانات هرنا هـا  س .. قاعدو]  لثة:سياسية وكدها[ ابن  ييييـة: العـدل هالطغيـان وسـاس باـاء الـد

 الإلفر هاإلميان. 
.. ]قاعدو نابعة:سياسية وانا[س ميإلن حتاي  العدل من  هن الشونى  رهي حانسة العدل. هقد  بـ  ونـ[ 

 س اتحا  عدل من  هن شونى  راسستبدا  هالعدل ناينان س  تيعان.
و ـول الـدان الععـام  ههـي عيـو   عل الاواعد ]األنبع[نص   ىل قاعدو] خامسة:سياسـية[: الشـونى مـن

ش  الشراعة اهدين  كيا ون الصـالو عيـو  شـا[ الرهحـي   ن د ناـ :  ن األمـر مبعـرهف العدالـة هالشـونى وهىل 
 من األمر ابلصالو]ب  هو وهىل كيا بين  يف كتا  اجلناحني[.

 ا[:]هميإلن يارار ون الشونى النيابيةي من و ول الدان عل مادمة سا سة سياسية وان
 ..  س ميإلن ييان شونى األمة يف الدهل   س من خالل نابا ها هَّثنيها   هعررا هيا اهتبوعني ريها.

  ذن رإن  قامة جمنس لنوا  األمة   اخ  يف الواجبات الإللى  يف وي  هلة  سالمية.
لعربيـة السـعو اة )انعر  ررا من ذلك يف مادمة  ـو  سـتون  سـالمي لندهلـة اإلسـالمية احلداثـة( اهينإلـة ا 

 وذجــا  )الــذي قدمــ[ اهعتانــون الثال ــة مــن  عــاو الدستون]اإلســالمي[  الــدكتون مــ هك الفــاحل هالشــاعر عنــى 
 الدميين هكاي  السطون(.

هقـــد ورنـــنا يف شـــر  هـــذه الاواعـــد .. يف كتـــا  )العـــدل هاحلراـــة:جناحان حنـــ  هبيـــا اإلســـالم  هكتـــا : 
 صبا  يف أجاجة[همها يين مالح  اسع اض اهبسوو.األمراض الونا ية]الذي  بع ابسم اه

 
 : خامسة عشرةالمقالة  ال



يف مفهوم أهل احلل الفرق بني النظرية اإلسالمية والنظرية العلمانية   
 :]وقوامةاألمة على والتها يف مخسة أمور[والعقد
اليجوز  للناس امباع من لم يمن صاحب  أي مهما أحمي من  -]أ

 حاإلخالص:[العلم حالشجاعة 
)موجز(س علو بصاح   اثان هنصيحة  هياد  هصاحل األمة عنى مصـنحت[ اخلا ـة   ذا د اإلـن ذا نوي ] 

سداد  رالإلوان. الإلبان  قد أتيت من ذهي اإلخال  هالنية احلسنة  الذان اادمون األ عية الر ائة يف و باق 
ن حمتسـبا ي   ـا هـو مـيجون يف ايخـرو عنـى احتسـاب[ ذهبية من النيات احلسنة. ألن هذا اجملاهد السنيي ه ن كـا

 .[ه اثانه  لإلن[  ذا وخطي الصوا   قد انجر  ىل عذا   نيوي عام ألهن[ وه بنده  هوخرهي خا  ب[
 

كيــا ومإلــن اســتنباو األحإلــام األساســية الســاباة مــن اياتني]آاــة ) ااهــا الــذان آمنــوا و يعــوا هللا هنســول[ 
ه ذا جاءهم ومر من األمن وه اخلوف وذاعوا بـ[  هلـو ن هه  ىل... هوهم األمـرمنهم"[  هوهم األمر منإلم" هآاة"

 ميإلن استنباو نعر)ت هورإلانا  وساسية وخرى نفصنها يف ما اني:
الفإلرو األهىل: ..وساس السنطة اهعنواة ون اإلون اإلنسان  اح  عنـم نعـر ه نوي  هالصـفات األخـرى  

النفعيــة  هصــزان اهعنومــات يف الــدماغ   ونعــري الــذي اعتيــد عنــى الــذاكر مإليــالت وه ماــدمات   كــالعنم ال
هكالشــجاعة هاإلاثــان هالنزاهــة هالعدالــة  ههــي مإليــالت وه يوابــع لنياصــو  األ ــني  رــال عــلو بــروي  ــاح  
شجاعة هجروو   ذا د اإلن من و حا  احلنإلـة  ]ألن[ ـاح  احلياسـة مـن  هن نوي كيـن ميشـي عنـى نجـ  

 ج  ذلك  ااول الشاعر:هاحدو: من و
 الروي قب  شجاعة الشجعان  *هو وهل ههي احمل  الثاين
 هلرمبا  عن اهبانأ قرن[  *ابلروي قب  يعان  األقران

هس علو بصاح   اثان هنصيحة  هياد  هصـاحل األمـة عنـى مصـنحت[ اخلا ـة   ذا د اإلـن ذا نوي سـداد  
لنية احلسنة  الذان اادمون األ عيـة الر ائـة يف و بـاق ذهبيـة رالإلوان. الإلبان  قد أتيت من ذهي اإلخال  ها

مــن النيــات احلســنة. ألن هــذا اجملاهــد الســنيي ه ن كــان حمتســبا ي ]  ــا هو[مــيجون يف ايخــرو عنــى احتســاب[ 
 ه اثانه  لإلن[  ذا وخطي الصوا   قد انجر  ىل عذا   نيوي عام ألهن[ وه بنده  هوخرهي خا  ب[.

لشــارعي بــني  ــال  الشــخص هعانــ[  راــال مــا معنــاه:  نــين وســيل رــالي  الزاهــد ون مــن وجــ  ذلــك رــرق ا
 ادعو م يف قنوت الني   لإلين س و   ب[ يف النهان يف شراء ابقة خنان من السوق.



ــة   ــ[ عــاد ابهعنومــات الفاهي ــبال   س راي هرــرق الفاهــاء يف مســيلة مــن اتــوىل الانــاء عنــدما س اوجــد يف ال
ــروي هلإلنــ[  ــري ذي  ــ[  ــري عــاد  واهيــا اــوم الانــاء؟ راــال وكثــرهم: اــوم ذه ال نوي  هذه نوي هعاــ   هلإلن

 هالعا .
 ه ذا د اإلن اإلنسان  اح  نوي  يف ما اشري ري[  خ  يف عدا  "الذان اننون الناس بغري عنم".

رنـة وه مزنعــة وه ههـذا حيصـ  منـا كثـريا  عنــدما ناـدم اهشـونو  يف شـراء سـيانو وه  شــراء عاـان  وه شـاة وه 
مــن و ــحا  اخلــلو ريهــا  ريهيــا  كــان لنــا مــن اإلاثــان هالنصــيل  ا  انو م سســة وه مزنعــة وه مدنســة  هلســن

هاسستاامة  همهيا كان  لنا من العنـم يف صصـص آخـر  ـري البيـع هالشـراء  رنـدانا يف مـا س نعـرف )جهـ (  س 
 انبغي ون نتس  عني[.

الروي يف ما اشـري بـ[  متسـاا  يف نواـ[ مـع النـوابض الشـرعية  ههـذا معـىن الفإلرو الثانية: ون اإلون  اح  
ياد   اعة هللا ه اعة الرسول  رال علو بـروي ااـول مـثال   ن اسخـتالو )اهشـبوه( بـني الرجـال هالنسـاءي لـيس 

 هن حمـرم  ل[ منان يف هذا العصر  وه  ن اهروو انبغـي ون يتحـرن مـن احلجـا   وه ونـ[  ـوأ  ـا ون يسـارر مـن 
 وه س ابس لو هجدت يف خنوو مع نج  وجن  عنها.

الفإلــرو الثالثــة: ون اإلــون وهــ  احلــ  هالعاــد: )و ــحا  الــروي(ي منتــزمني بصــفات وهــ  العدالــة يف ظــاهر 
حا م  ه ن هجد منهم ي ن مست  مبعصية  رال مينع ذلك من اسستفا و من نوا[  ألن الرسـول  ـنى هللا عنيـ[ 

"ون هللا انصــر هــذا الــدان ابلرجــ  الفــاجر وه الفاســ " عنــى ون س اشــإل  وهــ  الفجــون و نبيــة   هســنم نبــ[  ىل
 هاألمة ميأهنو  ذا قدم  الفجان هانتخبتهم.

ينبغتتي للتتدعاة إلتتى هللا أن يشتتمرحا للستتعي بمصتتالح -]ب 
 الناس:[

ني كيـا نـص ابـن ييييـة الفإلرو الرابعة: ون اإلون ألهـ  احلـ  هالعاـد مصـداقية شـعبية  وي ون اإلونـوا متبـوع
يف يفسري وهم األمر  ]عنى ون كومم متبوعني شرو كيام  ألن وكثر ما  ن  الفعا ع هالإلوان. عنـى النـاس 

 هالشعو  متبو  جاه [.
هاستإليا م شرهو  اة الناس هبمي   ا اإلون مبراعاهتم ما ب[  ذ  النـاس مـن حماسـن الصـفات  كالتوايـع 

ى اإلقنــا  الوجــداين هالعاــالين معـا   هاإلاثــان هيــر  اهثــ  يف ياــد  اهصــنحة العامــة هلـني اجلانــ   هالاــدنو عنــ
عنى اخلا ة  هالنزاهة هكـف البصـر عـن احلـرام  هاسلتـزام بإلارـة احملاسـن هالفنـا   الرهحيـة هاهدنيـة  مـن وجـ  

 حتاي  معىن قول[ يعاىل " ن اهتاني سيجع   م الرمحن ه ا".
منبثــ  مـن عوا ــف  ــري متبصــرو  كالــذي هجـديه يف عوا ــف مالاــني النــاس  عنــد  هالـو  نوعــان: هنــاك ه 

موت امروو مث  ) )ي(. ههناك ه  شرعي منبث  مـن قيـام اإلنسـان مبـا انفـع النـاس  هالنـاس جمـلهن عنـى حـ  



لـيهم  حـّت من وحسن  ليهم  حّت لو كان ناهبة مث  )األم يرازا( يف ا ند  كيا ومم جملهن عنى كره من وسـاء  
 لو كان وكثر الناس  الو هقياما ه ياما.

مـن وجــ  ذلــك نـص الفاهــاء كــابن العـرس ه ــريه  يف مــا نهاه الاـر   يف يفســريه  هالشــا   يف اهواراــات  
عنــى ون  ظهــان اإلنســان قيامــ[ ابلواجبــات هاألعيــال اخلــريو لننــاس  لــيس مــن الــر)ء بــ  مطنــو  شــرعا   )يف 

 مـن ات  هو ـنيل"(. ه]الـنص عنـى: و ـنيل[  ليـ  عنـى مشـرهعية  ظهـان الصـال .هقد يفسري قولـ[ يعـاىل " س
 اصنيل اإلنسان  هلإلن[ س اإلون مصنحا    س ابحلفا  عنى  عت[ بني الناس. 

رهـــذه الصـــفات هـــي اه هـــ  عنـــد اسنتخـــا    ذ  ن الـــذان اراـــدهن الـــدعوو  ىل هللا  انبغـــي ون اـــدنكوا ون 
ابهصاحل األ نية اليت هي الشين العام  هي مفتا  بوابة الـدعوو  ىل هللا  رـال حراسـة العدالة هالشونى  هالايام 

لنينـة مـن  هن سياسـة ]الدهلـة[  هس سياسـة ]لندهلـة[  س  ذا اسـتطا  األخيـان  ون اـ  رها يف النـاس  ليإلونــوا 
التبإلــري  ىل اهســاجد  متبــوعني مبــا يــربوه مــن ومثنــة اسحتســا   هســدا  الــروي هاإل انو  س ابسقتصــان عنــى 

 هاحلر  عنى الشعا ر الرهحية.
هاألشران يف وي بند  س ارادهن من األخيان  س ون ا هبنوا هانعزلوا عـن اهنـيان  لياـو ها]هم[ النـاس  ىل 

 الفسا .
الفإلرو اخلامسة: ون هللا خا ـ  األمـة]هومرها[ ون يطيـع مـن يتـوارر ريـ[ هـذه الصـفات  هاألمـر كيـا ذكـري 

   هماتنــى ذلــك ون س انخــد  النـاس بــذي شــجاعة جمــر و مـن الــروي  هس ذي  ــال   ههن  هعبــا و لنوجـو 
جمر و من الروي  هس ذي صصص هعنم افّت يف ما س حيسن  هس بذي نوي س انبث  نوا[ من  اعة هللا هنسول[  

 يف ما ومر هللا ب[ وه مى عن[.
 ىل كنيــات الشــراعة هنهحهــا العامــة  بايــاس الشــبي[ عنــى الفإلــرو السا ســة: ون هللا خا ــ  األمــة ابلرجــو  

الشبي[ عند اختالف هجهات النعر  حول مسيلة ليس ريها شرعي  رايل  ه  ا هي من األمون اهتشاهبة  اليت 
 حتتاج  ىل  عيال النعر  ه  ينسجم مع كنيات الشراعة هنهحها؟.

شـــونى ون ُيصـــص نفـــرا  مـــن البـــانأان يف مثـــال ذلـــك مســـيلة عطـــاء الدهلـــة  هـــ   ـــوأ لنحـــاكم العـــا ل ال
جهو هم اإل اناة وه اسجتياعية بعطاء؟ هه   وأ   سء قبول[؟. مث  هذا األمر د ار  ب[ نـص شـرعي  ـرايل  

 هجد ري[ وسنوابن: دهق
 وسنو  وىب بإلر هعني نيي هللا عنهيا هوسنو  عير يف آخر خالرت[ يف يسواة الناس ابلعطاء .

 عن[ )يف وهل خالرت[( يف أ) و عطاء الساباني  ىل اإلسالم. وسنو  عير نيي هللا
 هوسنو  وس بإلر هعني  الص  ابلااعدو الإلنية يف الشراعة ههي اهساهاو.



بيـد ون مثـ  هــذا األمـر  مــن اهيإلـن ون اتخـذ ريــ[ جمنـس نــوا  الشـع  قـرانا   حســ  الاواعـد الشــرعية  
 معىن  حالة النزا   ىل الإلتا  هالسنة. ه مإلان يطبياها عنى الوقا ع اسجتياعية  ههذا

همثــال ذلـــك قـــانون اجلنســـية  راـــد يتشـــبث بعـــ  الفئـــات الـــيت س ينطنـــ  مـــن مفهـــوم األمـــة يف اإلســـالم  
اب اهـات عنصــراة وه  قنيييــة حمــده و  رتعتيــد عنــى وســنو  )الناــاء العرقــي( ]وه اإلقنييــي[ رتخــالف قواعــد 

هاقعية هقــد يتشـبث  بعــ  العنا ــر ذات اس ــاه اإلســالميي مببــدو  الشـراعة يف مفهــوم األمــة  مــن  هن يــرهنو
)هحدو األمة اإلسالمية(  ه)جنسية اهسنم  هعايدي[(  رتغف  مسـا   ومنيـة ذات وهلواـة  يف بنـد مـن البنـدان  

 رتافز روق الواقع هالوقا ع.
لوقـا ع  همواأنــة اهصــاحل ههـذه ومــون مشـإلنة حيصــ  ريهـا النــزا   ه]انبغـي ون[س اتخــذ قـران   س بدناســة ا

 هاهفاسد.
 فرحل خمسة:[-]ج 

 ذا يبــني ذلــك هجــدي الفــرق بــني اهفهــوم اإلســالمي ه العنيــاين لـــ]مبدو[سيا و األمــة  اتجســد يف]نيســة[ 
 روانق:

 الفانق األهل: ون سنطة األمة   ا هي يف   ان يطبي  الشراعة س يف اإلخالل هبا.
 حي الصرايل   ىل الروي.الفانق الثاين: س اعدل عن الو 

 الفانق الثالث: ون هناك معااري وخالقية هي )العدالة هالإلفااة (يف وي مرشيل .
ــذان اتيتعــون ابلــروي  الفــانق الرابــع: ون اخلطــا  لممــة  ااتنــي ون عنيهــا ون س ياــدم  ىل الصــدانو  س ال

 الثاق  هحسن التدبري روق الإلفااة هالعدالة.
عندما ُيتنف عامة الناس هاخللاء    ا ارجع  ريـ[  ىل اخللاء]اهنتخبـني شـعبيا[  الفانق اخلامس: ون الروي 

ــ[  هلــون هه  ىل  ــ[ ســبحان[ هيعــاىل "ه ذا جــاءهم ومــر مــن األمــن وه اخلــوف وذاعــوا ب ألن هــذا هــو ماتنــى  قول
 (.83الرسول ه ىل وهم األمر منهم  لعني[ الذان استنبطون[ منهم" )النساء

بني اخللاء  وه بني اخللاء هاألمة ذا  نة بشرعية التصرف رإ ا ارجع ري[]اخللاء هالفاهـاء  ه ذا كان النزا 
ذلـك  مـآل األشـياء هعواقبهـا  هيف واهنتخبون شعبيا[  ىل ماا د اإلسالم الإللى هنه  الشراعة العامـة  مبراعـا

مـن  هن  ننزسق هاسنفالت  هالدهنااس نيبض لاواعد مث  ) نء اهفاسد( ه)اهصاحل اهرسنة( ه)النرهنو(  م
 حمون.
 

 : سادسة عشرةالمقالة ال



 وصور مصطلح  هما أقرب قوالب ])جملس النواب( و)التجمعات املدنية األهلية( 
 [ يف الدولة اإلسالمية احلديثة (أوىل األمر )وأهل احلل والعقد 

 للشريعة مقاصد حللمقاصد حسائل:[-]أ
م الروي هاسسـتنباو هالعنيـاء هالفاهـاء هكبـان الصـحابة البصـراء  هوس بإلـر خال ة(مها األقر   ىل مفهو ] 

هعير هعثيان هعني )يف عهد النـ   ـنى هللا عنيـ[ هسـنم( الـذان مثـ  هبـم اهفسـرهن مـن  ـحابة هاتبعـني   ذا 
ــا اهعجــم النغــوي لعصــر الراشــدان. همهــا و ق  ســد هفهــوم )وهــ  احلــ  هالعاــد( هوهم األمــر(  ه) وهــ  ناعين

  [الشونى(

 

]لعنــي بينــ  يف  ــدن البحــث[ ون مفهـــوم ســنطة األمــة  ل عنيــ[ الاـــرآن الإلــر   يف مــا جــاء أبســـنو   
 اإلنشاء اتنو  هاخلل اتنو وخرى.

 وسنو  اإلنشاء: جاءت عباني[ )اجلاهزو( ") واها الذان آمنوا" يف حوام مئة مويع. 
اه منـون(  هجـاء األسـنوابن يف ايـع شـئون األمـة يربواـة  هوسنو  اخلل وكثر  مث  قول[ يعاىل: )قـد ورنـيل 
 هاجتياعية  هاقتصا اة  هسياسية )مدنية هنهحية(.

ه]لعني بين  ون[[  ىل سنطة األمة يستند  نعراـة مشـرهعية الدهلـة يف اإلسـالم  رالدهلـة  اإلسـالمية ذات  
جان   ههي مـن جانـ  وخـرى هكالـة عـن  اهشرهعية  هي اليت ي من أبن[ احلإلم يعاقد بني الشع  هاحلاكم من

الشع  س عني[  همعىن ذلك ون األمة هي  احبة )الاوامـة( عنـى احلإلومـة خا ـة هالدهلـة عامـة  هاعـين ذلـك 
 اهبا ئ التالية:

الشـونى الشـعبية  بصـفتها وهل هوهــم الاواعـد الدسـتوناة يف اإلسـالمي الــيت ينـين حاـوق النــاس هحر)هتم 
 لفإلراة هاسجتياعية.السامية  هالتعد اة ا

 هاهساهاو أبنواعها الثال ة: 

 .اهساهاو ومام  األحإلام الشرعية هاألنعية الصا نو ينفيذا   ا 

 .اهساهاو ومام الوظا ف العامة 

 .اهساهاو ومام  الاناء 

 هالعدالة.
 ه هحدو األمة اإلسالمية هينامنها.



 س بتوأاـــع عـــ ء   انو الدهلـــة عنـــى  ال ـــة هس ميإلـــن ون يوجـــد يـــيايت حلفـــظ هـــذه احلاـــوق ه ـــيانتها  
 وعيدو  بدس  من عيو  هاحد.

 األعيدو الثال ة هي: 
 وهس  جمنس النوا . 
  نيا  الاناء اهستا . 
 ه لثا  السنطة التنفيذاة. 

 ه ن كــان الصــونو  وهجمنــس النــوا    ــا هــو )الصــونو األساســية(  يف  ســيد الشــونى الشــعبية  ههــ
لإلن[ اعتل )سنطة  ري مباشرو(  ههو وقـر  الاوالـ  نعـر)   ىل مصـطنيل )وهـ  العاـد هاحلـ ( األهييل األكل  

 الذان انبغي ون اإلونوا وه  العنم هالروي هالعا / وهم األمر/.

  هاجملــالس البنداــة احملنيــة  ــونو مــن  ــون  ســيد الشــونى الشــعبية  ههــي ) ــونو  نواــة(  ههــي مــن
هقالــ   نــوي مــن قوالــ  )وهــ  العاــد هاحلــ ( الــذان هــم وهــ  العنــم هالعاــ   ــاذج )الســنطة  ــري اهباشــرو(  

 هالروي )وهم األمر(.

  هلإلــن التجيعــات األهنيــة اهدنيــة هــي الســنطة األساســية  الــيت  ســد )قوامــة( األمــة عنــى احلإلومــة
 خا ة هالدهلة عامة.

م هالــروي هالعاــ  هوهــ  العاــد همـن وجــ  ذلــك رهــي وقــر  الاوالــ  عينيــا   هفهــوم وهم األمــر. هوهــ  العنــ
 هاحل  معا.
مجلس النواب حالوجمعات المدنيتة  هم ]اليوم[   أحلو األمر  -ب

 :]معا[األهلية
 :] ن[وقر  الاوال   ىل يطبي  مفهوم )وهم األمر( يف الدهلة اإلسالمية احلداثةي قالبان وساسيان 

اجلهـــاأ الـــذي ااـــوم بويـــع اخلطـــض رهـــو   ومههـــا هوهسهـــا ابهفهـــوم]ههو[جمنـــس النـــوا    الاالـــ  األهل:
مـال  بيـ الداخنية هاخلانجية  هاخلطوو العرانة لن بيـة اسجتياعيـة هالتعنـيم  ههـوان   الدهلةالعرانة لسياسة 

اهدين الاوم يف اجملتيع  كلاءالشع   هوهج[  رر[  هاتنين   دان الاوانني الساناة يف الدهلة  ه سد بذلك  
لشـــجاعة  هااإلاثـــان هالنصـــيل لممـــة  ه  هاحلنإلـــة العنـــمهو ـــحا  الـــذان اتســـيون ني مـــن األهنـــي  مـــن اهتبـــوع

)انعــر مسـو و  ــو  سـتون  ســالمي   ــم يف منصـ  احلإلومـةمـن يوليــة  :لنزاهـة  الــذان س اسـتيدهن ســنطتهمها
مبينـني ريـ[  لندهلة اإلسالمية احلداثة]الذي قدم[ سجناء احلركة الدسـتوناة الثال ـة لنيحإليـة العامـة يف الـر)ض

 .مفهوم الدستون اإلسالمي هقوامة األمة عنى هسهتا[(



ــة ]وهم األمــر[ ــذا اهفهــوم األ ــر رــيقر  ــة اإلســالمية احلداث ــذان   يف الدهل هــم وعنــاء جمنــس النــوا  ال
 الشع . انتخبهم
 البصــراء   ]همن[مم مــن الإلبــان البــانأانأل:]كارــة[يف التفاســري  وت الــوان ا يعــون بــني الصــف هــ سء ألن

النوا   اعتل هاليا هلتـ[ األمـة  جمنس ألن]مبعىن الفاي[ الراشدي س العباسي هاهينوكي[.من العنياء هالفاهاء ه 
 ومر يارار مصاحلها.

)ومـم اهتبوعـون   هالسـنطة اهعنواـة (الوساـة) يع بني مفهومي السنطة معا السنطة اها اـة  النوا  ريجنس
الــذان  ســدهن )اهفويــون( وهــ  احلــ  هالعاــد  ههــم كبــان الاــوم البصــراء    انــم [نــأل كيــا وشــان ابــن ييييــة( 

كيا قرن النيسابوني هالراأي]ههـو  اـا  عـام  ـري  اـا  الفاهـاء اخلـا   كيـا شـرح  يف البحـث    اا  األمة
 .ساباا[

 اهدنية األهنية: التجيعات الاال  الثاين:
هــم اجليعيـــات األمـــر يف هــذه احلالــة  وهلــومــن األمــون  ه نوي األمــة هخال ــة يفإلريهـــا يف ومــر  اــا  يههــ

 هاجلياعات هالرهابض هاهنتد)ت  هسا ر التجيعات.
ـــاهتم هجمـــامعهم اهســـتانة[ رالفاهـــاء ـــروي هاألمـــون  يف اإلحإلـــام الشـــرعية  هم]يف اعي وهـــ  اسســـتنباو هال

 .زهاجيف األمون اهدنية  كاإلن. هوحإلام اله  هاحل  الرهحية  كالصالو هالصيام 
هك ]وه  النااابت هاجليعيات مثنهم يف[ ما حيسنون[ من ومون السياسة هالتعنيم  رهم وهىل مـن  ـريهم  ذ   

هـذه األمـون هاجـ   همعصـيتهم يـ  ي  ىل ا ـالك  يفهالر   ليهم كانوا من ذهي الروي يف اجملال الذي  خنوه  
 األخرهي  وه الدنيوي وه مها معا.

 هاجملتيعـاترـرا  هاس .األ باء]ااعات[لطاعة  يف الصحة هالط  هالغذاء  هم هاسستنباو ها الروي يه ر
اارنهن[ لسالمة األررا  هاألمـة  مااليت س يطيع األ باء  يتعرض لآلرات هالعاهات هالوابء  رعصيان األ باء يف 

 .األ م من كبا ر
ـــروي هوهـــ  ـــاء ه نشـــاء الطـــ ال  نياههندســـ]اعيات[رق  هـــم هاسســـتنباو هالطاعـــة  يف صطـــيض اهـــدن هالبن
 .الذنو عنى األررا  هاجملتيع  همعصيتهم يف ما ا  ي  ىل اختالل العيران  من كبا ر  هاجبةه اعتهم 

 ي  يهاحلنإلة هالطاعة يف ومون اهال هاسقتصا  هالتجانو     اعتهم  همعصيتهم  الروي وه ]اعيات[ه
 . ىل اميان اسقتصا 

ريهــا  سســتيرها اســتون هن   الــرويشــئون الصــناعة هد اطيعــوا و ــحا  عيات[]اهلــو ون النــاس ومهنــوا  
سـا غة  يف  لايـة هو ـبح   اسقتصـا ي استاال اهارتارت األمة  هيعف استاال ا السياسي  بسب  يعف 



 همزاــد مــن اإلذسل هراــدان الســيا و الو نيــة  الفر ــة هالعنينــة ن)  بــون هزاــد مــن  ناســوق العوهــة  هلتعريــ
 .اسقتصا ي هاسستاالل
 الاــانونخلاء اإل انو هالسياســة الدهليــة هوه  ] يعــات[يف الشــئون العامــة هالسياســية  هــم  األمــر هوهلــو

هياكـــ   ه داـــدهوهـــ  حاـــوق اإلنســـان هاجملتيـــع اهــدين  هس ميإلـــن حفـــظ كيـــان األمـــة  هااعـــات الدســتوني  
 اإل انو  من  هن حركات التجيعات األهنية اهدنية.

هولو األمر يف يعنيم النغة العربية  هم ]ااعـات[ اهختصـني ابلنغـة هالتعنـيم  هسبـد لممـة مـن  ـاعتهم  يف 
يعرا  العنـوم يف اجلامعـات همراكـز األقـا.  همعصـيتهم يـ  ي  ىل شـيو  العجيـة  هراـدان األمـة )اسسـتاالل 

 النغوي( الذي هو من وهم ماومات ا واة.
ة األمتتتة دحن الوجمعتتتات األهليتتتة ال يوحقتتتق مبتتتدأ قوامتتت-ج] 

 المدنية[
هالعنيــاء هاخلــلاء  س  الفاهــاء ألنهسبــد ون اإلــون   ــان وهم األمــر الثابــ   هــو اجليعيــات األهنيــة       

وه شئون الدهلـة األخـرى  ون ابنـونها مفهـوم  الاناءاستطيعون من خالل هظا فهم احلإلومية  يف اجلامعات وه 
ون اتشإلنوا عنـى شـإل  هيئـات هناـاابت هاعيـات  ليصـبحوا مرجعيـة  النرهني من  وهم األمر وررا ا  رإلان

 اختصا اهتم الرهحية هاهدنية  أناعة هاقتصا ا ه  انو هسياسة ه ناعة. حس لممة يف الروي  
 اهنإلر. عنابهعرهف هالتناهي  التوا يمبدو التعاهن عنى الل هالتاوى  كيا  سدهن مبدو   سدهن ألمم
 شــئونرــال خــري يف شـع  س  عــ  احلــ  هالعاــد  يف    ســد مفهــوم )وهـ  احلــ  هالعاــد( بــذلك يعيـاتهاجل

هس خــري يف  .يف اــد خلا هــا ال بيــةهس خــري يف شــع  س  عــ  احلــ  هالعاــد يف  .الزناعــة هاهيــاه يف اــد خلا هــا
 يف اد خلا ها. السياسةشع  س  ع  احل  هالعاد يف شئون 

)كبــان الصـحابة البصـراء كــاس بإلـر هعيــر هـي مصــانع الايـا و هاإل انو    وانـاهنيـة اهدنيــة اجليعيـات األه 
نصـحهم  ه  اتبعـومم  هـا اـرهن سـدا  نواهـم النـاسن أل  (]  ا مترسوا  يف مث  هذه التجيعـات[هعثيان هعني

 دين. نى هللا عني[ هسنم من اجملتيع األهني اه الن ه اثانهم هشجاعتهم  ههم يف عهد 
هالنهي عـن  ابهعرهفج ان احلإلومة   لي  ذلك ون مصطنيل األمر  هذا اهفهومالإلر  س حيصر  الارآن  ن

الر ـــي  مـــع ون األمـــر هالنهـــي  اجملتيـــعاهنإلـــر  ههـــو مـــن وكثـــر اهصـــطنحات  هناي يف الاـــرآن  د ُيصـــص بـــ[ 
هإلن  ب  مها مطنوابن من ك  رر  هااعـة. هس راي[. قاكمحيصرا س  الطن  عنى جهة اسستعالء  هد  معنامها

التجيعــات األهنيــة اهدنيــة  هــي اإل ــان اهناســ   لايــام الشــع  ابحلفــا  عنــى الدهلــة مــن اس ــالل  هاحلفــا  
عنــى حاوقــ[ مــن اسنتهــاك  هعنــى كرامتــ[ مــن اإلذسل. هالتجيعــات األهنيــة اهدنيــة  هــي اإل ــان الــذي انــين 

 )انعر مادمة  و  ستون  سالمي الدهلة اإلسالمية احلداثة(. ح  الشع  يف مااننة الطغيان



هصصـيص مفهـوم وهم األمــر هبيئـات حإلوميـة]اب   قطعــا[  مثـ  صصـيص مفهــوم األمـر ابهعـرهف هالنهــي 
عــن اهنإلــر  هبيئــات حإلوميــة  ]ههــو[ مــن اب  لــزهم مــا س انــزم  ه]ههــو[ مثــ  صصــيص مفهــوم الفاــ[ مبعــىن 

ي العنوم الدانيـة]اليت قـوام منهجهـا التناـني هالتانيـد[  رـذلك وانـا مـن اب  حصـر مـا س الذكاء اهيتاأ بدناس
انحصــر. ههــو]وي حصــر مفهــوم الفاــ[[ يطــون  سم  ههــو معــرهف يف عنــم النغــة اسجتيــاعي  عنــدما يتحــول 

 الإلنيات الواسعة الدسلة   ىل حاا   ا طالحية يف عصر وه مصر  وه ابلعإلس.
ن الشــراعة  انبغــي ون نالحــظ يطـون اهفــاهيم  رــال ننســى ون مفهــوم الفاــ[ كــان  لــ[  لإلـن عنــدما نتحــد. عــ

 معىن لغوي شا ع يف  دن اإلسالم   ري معناه اس طالحي الشا ع اليوم.
همن وجـ  احلفـا  عنـى  اارتنـا الارآنيـة  نايـة مـن اس ـراف النغـوي  ـري اهتعيـد  س انبغـي صصـيص مـا د  

يعيـيم مـا د اعيـم ]ريـ[[ لإلي س ننجـر  ىل رويـواة اهصـطنحات هاهفـاهيم  وه عنـى ُيصص]يف الاـرآن[  هس 
 األق  لإلي س خنرج عند يفسري آاة وه شر  حداث  عن لسان العر   هوساليبهم يف ذلك الزمان البعيد.

تنباو األقـر   ىل مفهـوم الـروي هاسسـ امهـ)جمنس النوا ( ه)التجيعات اهدنيـة األهنيـة(  :الصوناتن هااتن
هوس بإلــر هعيــر هعثيــان هعنــي )يف عهــد النــ   ــنى هللا عنيــ[  البصــراء هالعنيــاء هالفاهــاء هكبــان الصــحابة 

 .   ذا ناعينا اهعجم النغوي لعصر الراشداناهفسرهن من  حابة هاتبعني هبمهسنم( الذان مث  
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 فهرس كتاب الربهان بقوامة األمة  وسيادتها على السلطان

 
 ينبيهان:
 راحتة:

 و=سيا و األمة مبدو عنياين وم مبدو  سالمي قطعي وانا ؟

  =اعىن )اللهان( ج بات عشر مسا   يف الفا[ السياسي:

   الفنينة الاناو: وعناء حمإلية التيييز: ىل و حا 

 الاناو الذان حرموا الدستون  هحإليوا عنى  عاي[ مابني س  هيسع سنني  ما  ارنون وه متغارنون: -و
 نوي مرجو  وه مهجون؟ كيف ازعم الاناو ون الاول باوامة األمة عنى احلاكم  - 
 اهاالة األهىل:   

و نى مبصاحلها هو ا احلاكم هكي  ) ا( س  وما هي هلية ومره  هومام قرن سنطة األمة عنى احلاكم ه اإلسال
 )عنيها( 

 سنن هللا اهارهءو يف الذكر احلإليم: -و

 يف التطبي  الراشدي الاو : - 



 اهاالة الثانية: 

ك  نعام حإلم س انبث  من سنطة األمة رو ف[ ابإلسالمية يزايف لنشراعة ألن األمة هي هلية ومر 
 ا: )بعيون  الفاهاء الوعاو األحران(:حإلامــه

 السنطان هال ا ك حساب[  ىل هللا وم هكي  حتاسب[ األمة: -و
 الفاهاء الوعاو األحران اارنهن قاعدو سنطة األمةيف حفظ الشراعة: - 

 اهاالة الثالثة:     
 األمة هلية ومرها وم الفاهاء هالسنطان؟ي

 هبا من سنطان؟  نا ية الفاهاء هاألمراء ه  ونزل هللا 

 ه ااة الفاهاء هاألمراء عنى األمة: -و

 نتا   ه ااة الفاهاء: عم اجلون هالفسا  هاسستبدا :- 
  اا  األمة )يف الشئون العامة(  ري  اا  الفاهاء: -ج

 اهاالة الرابعة: 

اهشاهدو عنى من وعش  الصحراء هالفرعنة عيني[ عن حاا   عنم السياسة يف الشراعة  نونهتيا سنن هللا 
 مسر ..احلنانات:

 الطاعة الشامية هابن يييية: -و 

 شونى  وه  الروي هالعا  األحران هي حانس العدل  - 
 هجمنس النوا  هو   قالبها  

 اهاالة اخلامسة:
ه  خطي مشهون خري  من  وا  مهجون!يفسري آاة اسستنباو]هلو ن هه  ىل الرسول ه ىل وهم األمر 

 نبطون[لعني[ الذان است
 جو اياة النغوي هاسجتياعي: -و

 معاين كنية )ومر( يف اهعجم العرس عيوما همعجم الارآن خصو ا: - 
 اهعىن اهركزي لآلاة الذي يصر  ب[ وقوال اهفسران وه يشري  لي[ ) فات وهم األمر يف اياة(: -ج
 فاهاءبوي يشري  ىل العرراء س الاأله اف اهركزاة لرجاست العهد الن- 

  ات وهىل األمر اخليس:-هـ

 اهاالة السا سة:



 يفسري  وهم األمر  ابألمراء هالفاهاءمع ون ري[  شإلاسيتبط  اسستدسل؟  

 يفسري وهىل األمر ابألمراء  ري[  شإلاست: -و

 ( الفاهاء )حس  اهصطنيل العباسي  - 
 س ادخنون يف معىن وهم األمر   س بشرهو: 
 ه الروي هالتدبري الفا[ ه العنم -ج

   ا هو صصصات هاحتياجات هكفا)ت: 
 اهاالة السابعة: 

اناال  ا امش عنى اهنت:هللا ومر احلاكم بطاعة األمة هالفاهاء الغارنون ومرهها بطاعت[ يفسري آاة   
 الطاعة  وذجا

 جو اياة هسياقها اسجتياعي هالنغوي: -و
 اهناسبة: سب  النزهل:-      
 م وهلو األمر :من ه -ج

  ات اهو ورني من الصحابة أبهم األمر   - 

 اهعىن العام لآلاة حيد هم ابلعرراء اخللاء احلإلياء:  -هـ

 اهاالة الثامنة:

يفسري وهىل األمر ابلسال ني ]الذان  اهم الز شري النصو [خطي مشهون/ لـيكثر من نيسة عشر 
 .هماري[  شإلال ابط  ب[ اسستدسل شإلاس 

 اإلشإلاست النغواة:-و
  =اإلشإلاست اهنهجية

 سو الرسول س النص عنى من بعدهمج=  خول السال ني يف معىن اياة من اب  الاياس عنى ه 

 عنى ومراء الرسول  هوس بإلر هعيركيف اااس السال ني اهغتصبون كاهعتصم رنال عن اهستعصم   - 

:كيف اصبيل النصو  لسياسية يف اإلسالم /الز شري ج  مبدو سيا و األمة ههو حمون العايدو ا -هـ
  من وهم األمر؟

 اهاالة التاسعة:

ومها أتسيس حإلومة الإلهنوت )الثيوقرا ية( اهوقعني مر( ابلفاهاء انطوي عنى  شإلاست:يفسري )وهم األ
   العاهني  الاامعني ابسم الدانعن ن 



 :لغو) موانع صصيص الفاهاء بـ)وهم األمر( -و
 ء كيف ار   ىل الفاهاء كرو وخرى؟نزا  قا م بني األمة هالفاها =

 سياسي رإليف ُيتص  الفاهاء قسي[؟ج=األمر 

 الشوني  ريه وأمنة الايع العنوض  =مصطنيل الفا[ يف العهد

 وم هس عصية  س لنن  وه لممة:هـ=اياة ير   ىل معص

 اشعرهنوت الثيوقرا ية ههم سه=كيف هقع مفسرهن يف  هلة الإلهن

 اهاالة العاشرو:

مة ردعم الطغيان  معا ون[ ج  هبيا سنطة األوهم اهآخذ عنى  من وهل  وهىل األمر بثنا يةالفاهاء هاحلإلام 
  بتيها  الارآن

 تخدم راهاء  احلني  لتلار رسا هو=سنطان اسستبدا  سيس

 لة لوم ومرها احلجاج:هن ك الده لإلي س اتحول اإلسالم  ىل  ان وخرهي هم ومره الفاهاء  - 
  ية الفاهاء هاألمراء عنى األمة هاقع الدهلة السعو اة الثالثة برهان  عنى بطالن قوامة  نا-ج

 ا م آ)ي[ يف اإلنسان هالطبيعة؟:آ)ت هللا يف الشراعة ه  يص- 

 اهاالة احلا اة عشرو:

 األ لة عنى ون وهم األمر هم عيوم وه  الروي هالتدبري 

 هم اجملتيع اهدين األهني[ س خصو  الفاهاء:الذان اادم
 األ لة النغواة-و

 الارآن افسر بعن[ بعنا- 

   ا هو بطاعة اخللاء هاحلإلياء نشا  األمم-ج

  وا  مهجون خري وم  نض مشهون؟- 

 اهاالة الثانية عشرو:

ع س ون يتباد هاحل  ألمة ون  عنهم وه  الع   عنى ا العنم هالعا ي]هالشجاعة هاإلاثانوهلو الروي ه 
 وعيان الابا   هالإلالم هالتجان

 و= األ لة عنى هذه الااعدو:
 شر  األ لة - 

 : جوبة  عنى التساؤست هاإلشإلاستو -ج



 اهاالة الثالثة عشرو

 ه ه  ار   ىل نصو  جز ية اأ  الذي ار   ىل الإلتا  هالسنة؟ما التن
  ىل ماا د الشراعة نهحها العامة؟وم ار   
  ف ار  الناس التناأ   ىل الإلتا  هالسنة  يف عجز اياة ه قد ومرها بطاعتهيا يف  دنهاكي-و

 يشاب[ اهاا د هالنصو  اجلز ية  اياة ياول:اهعول عنى ماا د الشر   الإلنية احملإلية عند- 

ليإلونوا  ياد  األمة وه  الروي هاخللو هالعنم من ذهي اهعررة باا د الشراعة يف السياسة الشرعية -ج
 وه  احل  هالعاد هاج  وم منده :

 اهاالة الرابعة عشرو: 

انون همّت  سده ريّت  سد  ااعها الفاهاء اهستاد  سدهن  اا  األمة همرجعيتهاوه  احل  هالع
 نواهبا اهفويون

 هاء  وم  اا  اخللاء هالعرراء؟مرجعية األمة  اا  الفاو= 
 ألمة السياسي هاإل اني العام ه اا  الفاهاءاخلا ا  اد افرق الراأي بني  ا- 

 شونى األمة نكن من ونكان اإلسالم الععام-ج

 اهاالة  اخلامسة عشرو: 

مةاألمة عنى هسهتا يف هقوانيانية يف مفهوم وه  احل  هالعاد الفرق بني النعراة اإلسالمية هالنعراة الع  
 :نيسة ومون

 هيت من العنم هالشجاعة هاإلخال : اح  نوي مهيا و س وأ  لنناس ايبا  من د اإلن -و
  ون اشيرها لنسعي مبصاحل الناس:انبغي لندعاو  ىل هللا- 

 ررهق نيسة:-ج

 اهاالة السا سة عشرو: 

)جمنس النوا ( ه)التجيعات اهدنية األهنية( مها وقر  قوال  ه ون مصطنيل  وه  احل  هالعاد ه)  
  ية احلداثةمر( يف الدهلة اإلسالموهىل األ

 لنشراعة ماا د هلنياا د هسا  :-و
 :نوا  هالتجيعات اهدنية  األهنيةمعاجمنس ال هم اليوم  وهلو األمر  - 

 مة  هن التجيعات األهنية اهدنيةس اتحا  مبدو قوامة األ-ج
 وهم اهصا ن هاهراجع: 

 


