


النصوص المؤسسة للعلم
من 55الوارد في اآلية “ الوعد اإللهي”يؤسس لهذا العلم 

:سورة النور

:َوَعَد ّللَاه •

مْ اَلِذيَن ـــ • آَمنهوا ِمْنكه

:َوَعِملهوا الَصالَِحاتِ ـــ •

ْْبلِِهمْ َما اْسَتْخَلَف اَلِذيَن ِمْن قَ كَ َلَيْسَتْخلَِفَنههْم فِي اْْلَْرِض •

َنَن َلههْم ِديَنههمه • ْرَتَضٰى َلههمْ اَلِذي اَوَليهَمكِّ

َلَنههْم ِمْن َْبْعِد َخْوفِ •  ِۚهْم أَْمًناَوَليهَْبدِّ



:من سورة آل عمران( 9)واآلية •

( 9)اْلِميَعادَ إَِن ّللَاَ ََل يهْخلِفه •



النعم األربعة لالستخالف
“صرح استخالفي”فهذه النصوص تؤسس ل •

:ن ْبهللموعوديمرْبع النعم لتوفيره النعم التالية 

،نعمة اَلستخالف في اْلرض•

،ونعمة التمكين فيها•

،ونعمة اْلمن من الخوف•

،ونعمة اَلستمرار والديمومة•



صالبة صرح الوعد
ة، متى أقامته أممن الصالْبة والصمود الوجوديين،ولهذا الصرح  •

ما يفوق كل تصور، ْبحيث يمكننا أن نتصور زوال الكون كله

:  لهيةَلرتْباطه ْبالذات اإلالوعدكخليقة، ْبينما َل يمكن تصور زول 

.ّللا نفسه خالق الوجود

مم من اْلْلمة التي يمكن أن تتحقق المتعة الْبشريةوهي قمة في •

على وجه اْلرض في هذه الحياة الدنيا، حال ما ذكر جل وعال عن 

":يونس"من سورة 98عليه السالم في اآلية يونسقوم 

نهوا آمَ َلَما يونسإَِل َقْوَم يَمانهَهاَفَنَفَعَها إِ َقْرَيٌة آَمَنتْ َفَلْوَل َكاَنْت •

ْنَيا فِي اْلَحيَ َعَذاَب اْلِخْزيِ َكَشْفَنا َعْنههمْ  ْم إِ اِة الدن .َلى ِحين  َوَمَتْعَناهه



المستحقون للوعد
َل ْبأرْبع خصال،المحظوظينوصف ّللا تعالى هؤَلء •

:تنفك عنهم

اإليمان،( 1

،والتوحيد المطلق( 2

.من سورة النور55وهو الوارد في قوله تعالى في اآلية •

وَنِني ََل يهْشِركهوَن ْبِ • اَيْعْبهده ًً  ۚي َشْي



المستحقون للوعد
الصالحو(  3

العْبادةو( 4

ه فيهم قول" العْبادة"و" الصالح"ويؤسس لضرورة توفر شرط •

:”اْلنْبياء"من سورة 106ـ 105تعالى في اآليتين  

ْكِر أََن اْْلَْرَض َيِرثههَ َوَلَقْد َكَتْْبَنا فِي الَزْبهوِر ِمْن َْبْعِد ا• ا ِعَْباِديَ لذِّ

ونَ  (106)ِدينَ عاْبِ لَِقْوم  َلَْباَلًغاإَن فِي َهَذا (105)الَصالِحه



(تابع)المستحقون للوعد 
من ْبين كل اْلولى ْباإلرثواضح من النص أن •

:، العْبادكافريهمومؤمنيهم ّللا عْباد

الصالحينوالمؤمنين، الموحدين، العاْبدين •

في آن•

من الفًة الحصريةومتى افتقدت هذه لكن، •

يصلح اْلرض، آل اإلرث تلقاًيا إلى من الوجود

، ما دام هو داخل فيكافراً وإن كان يفسدهاوَل 

.ّللاعْبادزمرة 



شروط التمكين األربعة

:  يؤسس لهذه الشروط قوله تعالى في سورة•

:41، اآلية "الحج"

ْم فِي اْْلَ اَلِذيَن إِْن • ةَ الَصاَل أََقامهوا ْرِض َمَكَناهه

ا  وا الَزَكاةَ َوآَتوه وفِ ِْباْلَمعْ َوأََمره َوَنَهْوا َعنِ ره
ْنَكرِ  ِ َعاقَِْبةه اْْله  ۗاْلمه َ ِِ مهورِ  َو



شرط ثبات الصرح وعدم زواله

من 53يؤسس لهذا الشرط قوله تعالى في اآلية •

":اْلنفال: "سورة

لَِك ِْبأََن ّللَاَ َلْم َيكه •
ٰ
غَ َذ ًرامه َحَتٰى َلٰى َقْوم  ِنْعَمًة أَْنَعَمَها عَ يِّ

وا ره  ّللَاَ َسِميٌع َعلِيمٌ َوأَنَ َما ِْبأَْنفهِسِهْم ۙيهَغيِّ

":الرعد: "من سورة11و اآلية •

ره إَن ّللَاَ َل • وا َتى حَ َما ِْبَقْوم  يهَغيِّ ره فهِسِهمْ َما ِْبأَنيهَغيِّ



ارضية الصرح

":الشورى: "قوله تعالى في سورةاْلرضية يؤسس لهذه •

ِهْم َوأَقَ • ْم شه امهوا الَصاَلَة َواَلِذيَن اْسَتَجاْبهوا لَِرْبِّ هه وَرٰى َوأَْمره

ْم يهنفِقهوَْبْيَنههمْ  ( 38)َن َوِمَما َرَزْقَناهه

:وقوله تعالى في نفس السورة•

ِ لِنَت َلههْم وَ • َن ّللاه ا َغلِيَظ اَفِْبَما َرْحَمة  مِّ نَت َفًظه ْلَقْلِب َلْو كه

وْا ِمْن َحْولَِك َفاْعفه َعْنهه  ْم فِي َوشَ ْم َواْسَتْغفِْر َلههْم َلَنَفضن اِوْرهه
َ يهِحبن اْلمه َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوَكلْ َعَلىاْلَْمرِ 

ِ إَِن ّللاه لِينَ ّللاه َتَوكِّ



سقف الصرح
52قوله تعالى في اآليةالسقف الواقييؤسس لهذا •

":المؤمنون: "من سورة

نوأنا رْبكم فاتقوأَمة واحدةوإَن هذه أَمتكم •

:92، اآلية "اْلنْبياء"وقوله تعالى في سورة •

وأنا رْبكم فاعْبدونأَمة واحدةإَن هذه أمتكم •

اْلَمة : "المقصودة هنا هي" اْلمة"َلحظ أن•

اعة جم، وليس أي تدين ْبدين اإلسالمالتي " المسلمة

.أيضاً " ْلمةا"من الناس، وهي إحدى معاني 



(تابع)سقف الصرح 

:143، اآلية "الْبقرة"وقوله تعالى في سورة •

على شهداءلتكونوا أَمة وسطاً وكذلك جعلناكم •

الرسول عليكم شهيداً ويكون الَناس

، اآلية "أل عمران"وقوله تعالى في سورة •

110:

تأمرون كنتم خير أَمة أخرجت للناس•

ْبالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون ْباِ



جدران الصرح

لتي الحواجز الطْبيعية والمعنوية االجدرانتمثل •

عوامل التعرية من تأثيرات الصرحتحفظ 

المسلطة عليه من الخارج وتجعله المختلفة

ه يتآكل ْباستمرار مع مرور الزمن ما لم تحصل ل

.ترميمات دورية مع كل جيل

صالْبة الطوب صالْبتها ومتانتها من الجدرانوتستمد •

نة الخرساوقوة الشد التي توفرها المرصوص لهذا الغرض

.المستعملة كعروة لرْبط الطوب ْبعضه إلى ْبعض



العرى الراْبطة في الصرح•



عروة اللغة
،العروة الوثقى لأللفةفي أي مجتمع اللغة الواحدةتعد •

ج وخزان  المشاعر المشتركة والمعْبرة عن مكنون ما يختل

في صدور الناس، مما َل يمكنهم التعْبير عنه سوى من 

.خاللها

العروة الراْبطة دور الصرحْبداخل هذا اللغةلذلك تلعب•

ا ما أن تنفصم أو يصيْبه، اْلمةالجامعة لشتات والالحمة

، التواصلمكان القطيعة، إَل وحلت ْبعض هوان أو ضعف

اب قعقد اْلمة، وصار انفراط التفاهممكان الْبلْبلةوسادت 

.قوسين أو أدنى إن لم يكن على اْلْبواب



عروة القرآن
ْباْلساس، القرآن إنما استقيناه كله من الصرح هذا . •

:من سورة اإلسراء9ولقوله تعالى في اآلية 

ره ْقَومه  أَ إَِن َهَذا اْلقهْرآَن َيْهِدي لَِلِتي ِهيَ • اَلِذيَن ْؤِمِنيَن اْلمه َويهَْبشِّ

( 9)ًرا َكِْبيًرا أََن َلههْم أَجْ َيْعَملهوَن الَصالَِحاتِ 

، اطْبةالمسلمين قمعياريتههو ما سيجعلنا نقيم على ضوء و•

:سواء منهم

:الذين ولوا إلى غير رجعة، أوالماضين•

:الممثلين على مسرح الحياة اليوم، أوالمعاصرين•

ق ْبهم الذين َلزالوا في طي الغيب ولم يتفتلمستقْبلينا•

ْبعد، ْبرنامج الوجود



(تابع)عروة القرآن 
فيها تظهر ْبجالء في التفاصيل التي يصفالقرآنوقوامة•

:عالقات الْبشر ْبعضهم ْبْبعض على أكثر من صعيد

لهم كأفراد، حيث يعلم سرهم ونجواهم، الصعيد الذري( أ•

وخلجات نفوسهم َل تخفى عليه منهم خافية،

ض الذي يرتْبطون فيه ْبعضهم ْبْبعالصعيد الزوجيو ( ب•

كأزواج، تجمع ْبينهم المودة، أو تفرق ْبينهم العداوة 

والْبغضاء،

اًر، الذي ينتظمون فيه كقْباًل، وعشالصعيد الجمعيو ( ت•

.وشعوب، وأمم



(تابع)عروة القرآن 
يمثل خطاب ّللا إلى الْبشر، الذي َل نجاة ْلحدهم القرآنْبما أن •

ظه في رفيقه، يحفالمسلمسوى من خالله، فْبطْبيعي أن يجعل منه 

ه إلى الصغر ويتدْبره وهو ينمو إلى أن يْبلغ أشده ويظل رْبيع قلْب

.أن يفارق هذه  الحياة الدنيا

التياللغةوتدْبره لن يكون سوى من خالل فهم القرآنوْبما أن •

ل لغة كاللغة، فتوجب قطعاً أن تكون هذه العرْبيةنزل ْبها وهي 

لغة ْبصفتهاالعرْبيغير، ولغة أمهمنهم ْبصفتها العرْبي: مسلم

.ثانية له

رح الصفي هذا َل تنفصمان عن ْبعضهما الْبعضفهاتان عروتان •

.الحضاري



عروة السنة
تعرف السنة ْبكونها أقوال وأفعال وسلوكيات•

، وتؤسس لحجيتها آيات شتى (ص)للرسول 

:مثل

وهه • ذه وله َفخه مه الَرسه ْم َعْنهه وَ وَما آَتاكه َما َنَهاكه

{7الحشر، }َفاْنَتههوا

ولَ َفَقْد أَ و • َوَلٰى َوَمْن تَ َطاَع ّللَاَ َۖمْن يهِطِع الَرسه

{80النساء، }يًظاَفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحفِ 



(تابع)عروة السنة 
دون قْبل أن تشفهيا في الغالبْبما أن السنة نقلت إلينا •

ي نهاًيا مع جيل أتْباع أتْباع التاْبعين في القرن الثان
.فتوجب الوثوق من نقلها أوَل قْبل اعتمادهاالهجري، 

وقد طور المحدثون مناهج لتحقيق هذا الغرض، كان آخرها •
ة الهندس: "ما اعتمدناه، ْبعد مراجعة الحقل كله في كتاْبنا

".الحديثية

لى والملح اليوم ْبالنسْبة للمسلم المعاصر هو أن يحصل ع•
مرجع مجمع عليه لألخْبار الموثوقة النقل إلى الرسول  

.  كأصل ثانييتْبناها 

.!وهو ما َل يتوفر ْبعد•



عروة العدل
يث مفهوما فطريا لدى كل الْبشر، ح" العدل"يعتْبر مفهوم •

إَل وقد جْبل على تْبين وجوده من عدمه ما من أحد منهم 

.في أي تصرف ْبشري

كر وتؤسس له الكثير من النصوص القرآنية نخص ْبالذ•

من 58الحاث عليه في اآلية اْلمر الرْبانيمنها ما ورد في 

:سورة النساء

وا اْْلَ • ْم أَْن تهَؤدن كه ره ا َحَكْمتهْم َْبْيَن َوإِذَ َماَناِت إَِلٰى أَْهلَِها إَِن ّللَاَ َيأْمه

مهوا ِْباْلَعْدِل ۚ  ْم ْبِ إِنَ الَناِس أَْن َتْحكه كه  إَِن ّللَاَ َكاَن  ۗهِ ّللَاَ ِنِعَما َيِعظه
َسِميًعا َْبِصيرً 



عروة التعارف
ى أساسي في المجتمعات الْبشرية، ْلنه مدعاة إلالتعارف •

اطمًنان النفوس إلى ْبعضهم الْبعض وإلى اآلخرين 

.، وعدم التوجس منهمالمخالفينأو المختلفين

، َل دعوة عالمية مفتوحة على كل الْبشرواإلسالم ْبصفته •

نهم، المتعارف عليها ْبيلوشيجةايمكنه اَلستغناء عن هذه 

غلواء ْبعض اآلثار المدمرة للخصوصية يخفف ْبها من 

النرجسية المتقوقعة حول الذات أو حول إرث من 

اضل ، ويجعل من التقوى أساس كل تفالموروثات المجتمعية

.ْبينهم



(تابع)عروة التعارف 
:من سورة الحجرات13اآلية للتعارفتؤسس •

َها الَناسه إَِنا َخَلْقنَ • ن َذَكر  َوأهنثَ َيا أَين ى اكهم مِّ

ْم  وًْبا َوَجَعْلَناكه ْم ِعنَد إَِن أَكْ لَِتَعاَرفهوالَ َقَْباًِ وَ شهعه َرَمكه
ْم إَِن ّللَاَ َعلِ  يٌم َخِْبيرٌ ّللَاِ أَْتَقاكه



عروة التأليف
:من سورة اْلنفال63تؤسس لها اآلية •

وَك َفإَِن َحْسْبَ • وا أَن َيْخَدعه َو اَلِذي أََيدَ َوإِن يهِريده َك ِْبَنْصِرِه َك ّللَاه ۚ هه

ْؤِمِنينَ  (62)َوِْباْلمه

ْفَت َْبْيَن َما فِي اْْلَْرِض َجِميًعا َما أَلَ َوأََلَف َْبْيَن قهلهوِْبِهْم ۚ َلْو أَنَفْقتَ •

ِكَن ّللَاَ أََلَف َْبْيَنهه  (63)ْم ۚ إَِنهه َعِزيٌز َحِكيمٌ قهلهوِْبِهْم َوَلٰ

ضرورية في أي مجتمع متعدد اْلعراق اْللفةوَل شك أن •

ن إلى واْلجناس والخلفيات كراْبطة اجتماعية تجعل اْلفراد يطمًنو

العيش مع ْبعضهم الْبعض وَل يتوجسون خيفة من أحدهم 

.ويستْبعدون أن يصيْبهم منه مكروه لمعرفتهم ْبه وألفتهم

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya62.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya62.html


يقية دِّ عروة الصِّ
ل نادرة الوجود ْبين أفراد الْبشر، وأقعروةوهي •

وجودا في تجمعاتهم، اللهم ما كان من سيرة 

م رضي ّللا عنهم، حيث وصفهالمهاجرين اْلول

:سورة الحشر8ّللا تعالى في اآلية 

َهاِجِريَن الَ • وا ِمن ِديَ لِْلفهَقَراِء اْلمه اِرِهْم ِذيَن أهْخِرجه

وَن َفْضاًل  َن ّللَاِ َوِرْضَواَوأَْمَوالِِهْم َيْْبَتغه ًنا  مِّ
وَلهه ۚ وَن ّللَاَ َوَرسه ره مه الَصادِ َوَينصه ًَِك هه

قهونَ أهوَلٰ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura59-aya8.html


عروة اإليثار مع الخصاصة
ر، نادرة الوجود أيضاً ْبين أفراد الْبشعروةوهي •

وأقل وجودا في تجمعاتهم، اللهم ما كان من 

ّللا رضي ّللا عنهم، حيث وصفهماْلنصارسيرة 

:سورة الحشر9تعالى في اآلية 

وا الَداَر َواإْلِيَماَن ِمن قَ  َر إَِلْيِهْم َوََل ْْبلِِهْم يهِحْبنوَن َمْن َهاجَ َواَلِذيَن َتَْبَوءه

َما أهوتهو وِرِهْم َحاَجًة مِّ ده وَن فِي صه وَن َعَلٰى أَنفهسِ ا َيِجده ِهْم َوَلْو َويهْؤِثره
مه  َوَمن يهوَق شهَح َنفْ  َۚكاَن ِْبِهْم َخَصاَصةٌ  ًَِك هه

هوَلٰ فْ ِسِه َفأ ونَ اْلمه (لِحه



بنية الصرح
جدرانها وأعمدتهاواْلرضية الصلْبةتمثل هذه •

وسقفهاْبعراها وْبرواْبطها المختلفة الحافظة

ه ولصرحا مجتمعيا غاية في الصالْبةالواقي

ة وقْبل ْبالقالقل اَلجتماعيالتوقعقدرة فاًقة على 

.أن تحصل ْبوقت وفير

وى سالخاصية التوقعيةوَل توجد هذه •

.الصرحفي هذا 



العمل

التْبليغ



قيالصرح كمعيار مجتمعي تطبي
ل حضاري كوني معياريكأنموذج صرحللنعتمد إذن هذا ا•

ضوء ولنخضع، للدراسة والتفكيك والتحليل، على" الحكم"

لتاريخ التي حصلت في االمنعرجات التاريخيةمعياريته، كل 

اإلسالمي وانتهت ْبالمسلمين في آخر المطاف إلى ما هم 

، ولنخلص من جماع نتاًجها مهانة وهوانعليه اليوم من 

:”اْلمة"إلى الشروع في تخطيط خطاطة مستقْبلية ل 

،أكثر صالْبة ومتانة ورسوخاً في اْلرض•

وأوسع أفقاً في الرؤية المستقْبلية،•

.!وأطول عمرا من كل ما عمرت دول المسلمين من قْبل•





عقبة قراءة التاريخ اإلسالمي
وشذرات يتلخص التاريخ في العرف التقليدي اإلسالمي ْبكونه نتف•

ها من مؤولة في غالْبمن أخْبار، أو ْبقايا من آثار الغاْبرين، وصلتنا 
ي طرف المؤرخين أنفسهم، ْلغراض ومقاصد شتى منها الموضوع

.ومنها دون ذلك

:و التاريخ اإلسالمي الذي انحدر إلينا مركب في الغالب من•

وهي وقاًع اجتماعية ذرية ملفتة للنظر، كاغتيال أحد: أحداثــ •
..الشخصيات، أو حدوث فورات وقالقل اجتماعية،

لى وهي وقاًع، لها من التأثير الكْبير ع(: منعرجات)منعطفاتــ و•
المجتمع، ْبحيث تنقله ْبرمته من مرحلة سياسية إلى أخرى، 

وهي وقاًع تعْبر عن أزمة وتصدع في الْبناء: أعناق زجاجاتوــ •
.اَلجتماعي، قد تفضي أحياناً إلى زاوله



عقبة قراءة التاريخ اإلسالمي
لنستعرض، على ضوء هذه التعريفات، أهم المنعطفات، والمنعرجات، •

وأعناق الزجاجات السياسية التي غيرت مجرى التاريخ اإلسالمي وهي 

:ثمانية

منعرج انتقال الرسول  إلى رْبه، وتحول حكم النْبوة إلى خالفة،( 1•

منعرج تحول الخالفة إلى ملك متوارث،( 2•

منعرج تحول الملك من اْلمويين إلى العْباسيين،( 3•

منعرج سقوط ْبغداد ووقوعها تحت حكم التتار،( 4•

منعرج سقوط القدس في يد الصليْبين،( 5•

منعرج قيام الخالفة العثمانية،( 6•

منعرج سقوط الخالفة العثمانية في يد الصليْبين،( 7•

منعرج التأسيس لحضارة الرحمة العالمية( 8•



(ص)منعرج انتقال الرسول 

ت من توفي النْبي يوم اَلثنين َلثنتي عشرة مض•

م رْبيع اْلول سنة إحدى عشرة من الهجرة وقد أت

.عشر سنوات على مقامه ْبالمدينة

ْلنه ومنعطفاً تاريخياً منعرجاً ويعد هذا الحدث •

.نةوانفتح على أخرى مْبايأقفل مرحلة تاريخية



اجتماع سقيفة بني ساعدة
(  ص)لقد عايش المسلمون هذا المنعطف، والرسول •

ن َل يزال مسجى، لم يوارى جسده التراب ْبعد، ْبعد أ

:  تطاير إلى أسماع اثنين من المهاجرين

أْبي ْبكر الصديق•

، عمر ْبن الخطابو•

سقيفة ْبنياْلوس والخزرج في : اْلنصاراجتماع •

.دهاغياب قاً، ْبعد اْلمة، ليقرروا في مصير ساعدة



(بعتا)اجتماع سقيفة بني ساعدة 
كان موقف اْلنصار، من وجهة نظر سياسية موضوعية، وعلى •

خالف ما سيخرف المخرفون الالحقون والمؤسطرون المؤذَلجون

طْبيعيا جداً ْلسْباب موضوعية واضحة َل غْبارعن هذا الحدث، 

:عليها منها

ع أنهم أهل الدار حقيقة َل مجازا، قْبل اإلسالم وْبعده، ْبشهادة الواق•

":الحشر"وْبشهادة القرآن لهم في سورة 

وا • َر إَِلْيِهْم َقْْبلِِهْم يهِحْبنوَن َمْن َهاجَ  َواإْلِيَماَن ِمنالَدارَ َواَلِذيَن َتَْبَوءه

َما أه  وِرِهْم َحاَجًة مِّ ده وَن فِي صه وَن َعَلٰى أَنفه َوََل َيِجده ِسِهْم وتهوا َويهْؤِثره

مه َوَلْو َكاَن ِْبِهْم َخَصاَصٌة ۚ َوَمن يهوَق شهحَ  ًَِك هه
هوَلٰ وَن  َنْفِسِه َفأ ْفلِحه اْلمه

(9)



(عتاب)اجتماع سقيفة بني ساعدة
في مكة ثم  هم حماة اإلسالم ورأس حرْبته ْبعد ْبيعتهم للرسول •

على أن ينصروه ْبمهجهم وأموالهم وْبكل ما أوتوا، متى هاجر 

" . المدينة: "إليهم إلى ْبلدهم

، ْبنجاح كاملاَلمتحان اْلرضيوقد وفوا خير الوفاء واجتازوا •

".المفلحين"حتى وصفهم القرآن ب 

!وناهيك ْبه من وصف•

ورساًل الرسول " دولة المدينة"و" المدينة"ثم إن ميثاق •

للملوك واْلْباطرة حوله، وجيش أسامة الذي أعده الرسول لغزو 

، المعقود اللواء، لالنطالق، كلهاالشامفي الْبلقاءأهل أْبنى ناحية 

.ثاكرست هذا العرف المتفق عليه في تعريف الدول قديما وحدي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85


(عتاب)اجتماع سقيفة بني ساعدة
يومها ما اصطلح على المهاجرونوقد مثل •

هم والذين وصف" الالجًين"تسميتهم اليوم ب 

:القران في سورة الحشر

َهاِجِرينَ لِْلفهَقَراِء • وا ِمن ِديَ الَ اْلمه اِرِهْم ِذيَن أهْخِرجه

وَن َفضْ  َن ّللَاِ َوِرْضوَ َوأَْمَوالِِهْم َيْْبَتغه اًنا اًل مِّ

وَلهه ۚ وَن ّللَاَ َوَرسه ره مه الَصادِ َوَينصه ًَِك هه
قهونَ أهوَلٰ

(8 ).

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura59-aya8.html


ةيوم تصرف األنصار كرجال دول
، موقف رجال الدولةاْلنصاركان هذا الموقف من •

المجتمعين في حالة طوارئ قصوى، لدرء المخاطر

ن الداخلية والخارجية التي يمكن أن تعصف ْبكيا

.الدولة وهي ْبدون رأس قاًد

.ةالسقيفوقد تْباينت الروايات فيما حصل في •

ل أن يعرف ما حصل ْبالفعالمسلم الواعيوَل ْبد ل •

رفة لما يترتب على تلك المعفي اجتماع السقيفة، 

.من تأسيس للمرحلة ولما ْبعدها



محاذير القراءة التاريخية
أول ما يجب أن يضعه المسلم الواعي أمام عينه، •

:  وهو يحاول مهساءلة التاريخ هو أن يدرك

الً أن َل خْبر من اْلخْبار التي وصلتنا عما حصل فع•

، ةموثوق ْبه ْبما فيه كفايفي اجتماع السقيفة، 

ين نتْبناه مطمًنْبحيث تنقطع دونه الرقاب، حتى 

.كوصف صادق لما حصل

كما يقول ليس لها سندذلك أن المغازي والسير •

.مراسيلالمحدثون، وْبأنها في غالْبها عْبارة عن 



(عتاب)محاذير القراءة التاريخية 
ومتى أقررنا ْبهذه الحقيقة، فال مندوحة ل •

، المستوثق لدينه، من اللجوء إلى "المسلم"

استعمال كل ْبطاريات النقد المتاحة له، قديمها 

أن وحديثها واَلستعانة ْبكل القراًن الممكنة، قْبل

.يصدر حكمه

في لنستعرض إذن الروايات التي تحدثت عما حصل•

محايد اجتماع السقيفة، ولنخضعها لْبطاريات النقد ال

واية والمتعدد التخصصات، لننظر أتصفو لنا منها ر

.ونؤسس فوقها نعتمدهايمكن أن 



كيف سنعاير األخبار ؟
ر سنسرد هذه الروايات ْبسندها المفصل، حتى يكون في مقدو•

مه، القارئ غير المتخصص تْبين مدى سالمتها في النقل من عد

: التاليْبالمعيار العدلي الثنويوسنعاير درجة وثوقية نقلها إلينا 

{"يةالهندسة الحديث: "أنظر كتاْبنا}•





الرواية األولى



(تابع)الرواية األولى 



(تابع)الرواية األولى 



(تابع)الرواية األولى 



(تابع)الرواية األولى 



(تابع)الرواية األولى 



(تابع)الرواية األولى 



(تابع)الرواية األولى 





الرواية الثانية



الرواية الثانية



الرواية الثانية



الرواية الثانية



الرواية الثانية



الرواية الثانية



(اْبعت)النتاًج المترتْبة عن اجتماع السقيفة 

:نستشف من هذا العرض عدة أمور، لعل أهمها•

ال ، وليس من نسج خيأن اَلجتماع قد حصل فعالً في التاريخ•

ْبعض المؤرخين،

يمها ، وعلى غير المنتظر من الدول، قدأن اْلنصار ْبايعوا حقيقة•

د ما كانوا ق، أْبا ْبكر الصديق: المهاجر والالجئ إليهم: وحديثاها

 ْبه ْبايعوا رسول ّللا  من قْبل، مثْبتين إيثارهم الذي وصفهم ّللا

أي في كتاْبه ووَلءهم المطلق لإلسالم وتقديمهم لمصلحته على

.قْبليا كان أو غيره: اعتْبار آخر

لهذا المنصب، إنما جاء تلْبية،القرشياختيار أْبي ْبكر، أن •

:محاوريهأْبو ْبكرلمصلحة ظرفية خاصة وهي، كما ذكر ْبها 



ية يومها كون قريش كانت تكن لها ْباقي القْباًل في الجزيرة العرْب•

.مكانة خاصة لعنايتهم ْبالْبيت العتيق وأمر الحجيج

ْبيلة ، وليس لقرحمة للعالمين كافةوْبما أن اإلسالم رسالة عالمية•

ة أو عشيرة مخصوصة، كما كان الحال في كل الرساَلت الساْبق

عليه،

.فتغير هذا المعطى التاريخي وارد قطعاً •

وواضح، أن ْبمجرد حصوله ترجع اْلمور إلى نصاْبها اْلصلي •

.رسالة عالميةالمترتب عن كون اإلسالم 

(تابع)النتائج المترتبة عن اجتماع السقيفة 



(اْبعت)النتاًج المترتْبة عن اجتماع السقيفة 
:كل الروايات التي ستروى َلحقاً سواء عن أحقية•

، كما سيطوح ْبذلك قريش ْبحكم المسلمين دون ساًرهم(  أ•

ْلًمة ا: "أنظر على موقعنا أخْبار في السياسة َل تصح}اْلمويون 

.،"الخوارج كالب النار"، و"خالفة النْبوة"، و"من قريش

:أو عن أحقية•

ك كل ، كما ستطوح ْبذلآل الْبيت اَلستًثار ْبالحكم دون سواهم( ب•

، فرق الشيعة، الذين َل زالوا وإلى هذا التاريخ، في طي الغيب

َل المهدي الال ـ منتظر:أنظر كتاْبنا}ولم يخرجوا ْبعد إلى الوجود 

، "عند اليهود وَل عند الشيعة وَل عند السنة وَل عند الْبرتغال

..{"اْلصولية الجعفرية واَلجتهاد المؤطر ْباْلسطورة"و

اختلقت اختالقا وفي عصور متأخرة جداً روايات ْبعديةهي •



(اْبعت)النتاًج المترتْبة عن اجتماع السقيفة 

:هو أنهوالدليل القاطع•

ــ لو كان لهذه الروايات من وجود، لظهرت في •

،!السقيفة ْبالذات حجة دامغة لمن يدلي ْبها 

ــ ْبل ولما احتاج اْلنصار إلى التداعي •

َلجتماعهم الطارئ في السقيفة وهم يعلمون

وَل يملكون، كمسلمين، و ك ! ْبوجودها 

!سوى اَلنصياع لها" أنصار"

.وهو ما لم يحصل•



(اْبعت)النتاًج المترتْبة عن اجتماع السقيفة 

ومنه نقرر ْبعلم وثقة، 

يال ولن يجد إليها سْبخالفنا على كل من الْبينة و

:  قط

، سواءتأسيسي مؤسسانتفاء وجود أي نص 

من القرآن أو من السنة الثاْبتة، لدعوى 

قرشية حصر اإلمامة العامة للمسلمين، في 

أو  في أوصياء الشيعة، أو في اْلمويين

.غيرهم



الحكم الشرعي على من ادعى أحقية الحكم 
كل من ادعى مثل هذه الدعاوى، التي َل ْبرهان له عليها يعتْبر •

، ويجب على المسلم الواعي أن محارْبا ِ ولرسولهْباغيا

:يحاوره ْبحسب أفقه المعرفي

، ناظره وطالْبه ْبالدليل، وإنالمشايخ المتْبوعينفإن كان من •

شنع عليه منتحله على راوغ وماطل وجادل ْبالْباطل وأصر 

،رؤوس اْلشهاد

، شرحت له اْلمور ْبالتي هي أحسن وأخذ جاهالً مقلداوإن كان •

ع عنه ْبالعفو والصفح الجميل، عسى أن يستنير قلْبه وتنقش

غشاوة معتقده،

ى حتحورب ْبدون تردد كْباغي، المسلمينعلى حمل السالحوإن •

.يرعوي




