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   بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

אא  
  

  إلى أم البنين

ستاذة خديجة بنت أبي  ، األزوجتي الصالحة
إكراما لمعاناتها في تأسيس الجناح  ،بكر مطيع
  ،مغربيةالحركة اإلسالمية ال من النسوي

، وبالئها وصبرها وصمودها في مواجهة الظلم
حوالي الظالم منذ ومنفاها  ،ةهجرتها القاسيفي 

  .ثلث قرن من الزمان

  .أجزل اهللا الثواب ورفع المنزلة 
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  بسم ا الرمحن الرحيم
  :)58(يف سورة النساء قال ا تعاىل 

                    ـاالن نـيـتُم بكَمإِذَا حـا ولِها�َـاتِ إِلَـى أَهواْ األَمأَن تُـؤد كُمرـأْمي اللّه سِ أَن  إِن
         تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّه �ِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللّه كَان سمِيعاً بصِرياً

  :)38(وقال يف سورة الشورى
   امِمو مهنيى بورش مهرأَمو لَاةوا الصأَقَامو هِمبوا لِرابتَجاس الَّذِينو

ي ماهزَقْنرنفِقُون    
  : صلى ا عليه وسلمقال رسول او

           أن إذا شـاء أن يرفعها، ثم تكونتكون النبـوة فـيكم ما شـاء ا م ؛ ث يرفعها ا
  ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ ثم ، فتكون ما شاء ا أن تكون،تكون خـالفة على منهـاج النبوة

؛ ثم تكون مـلكـا   ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاشـاء أن يكون ، فيكون ما تكون ملكا عـاضا
 ثم تكون خالفة على منهاج ؛ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاجربية فتكون ما شاء ا أن تكون،

   ، ثم سكتالنبوة

  1/5األحاديث الصحيحة لأل لباين   -2225: الترمذي احلديث رقم  -3 /5مسند اإلمام أمحد ـ 
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ل    عن ز وج ارئ ع ه للب سلم الوج سماوات   ، والــفـدما ن ـر ال ـؤاد لــفاط

رو    نتـابنـا لحظات اإلشراق  الرباني    ،  وت  واألرض   النور، وتغمر      ، تتوج  ال ح  ب

ء لخالق   ي؛  حينئذ َيـَهُب المرء آل ش         الوجدان بالشوق، وتشحن  الوعي  بالمدد      

سع       في عبا ؛    الـطـاقة لـطـاعة رّب الـطـاقة      آل شيء،  ويعبئ آل     دة سرمدية  ت

ـة    ـا ومـالئكـــ سا وجن ـوى،  إن ا ح ـون وم ي  الك ون ،  ف ـا  ال  يعلم ـقا مـم وخل

سمـاوات  واألرض           ــود أبـدي بــين يــدي ن    طمأنينة  سج   ْسُجُد     ـور  ال ِه َي َوِللَّ

ُدوِّ                 اُلُهْم ِباْلُغ ا َوِظَل ا َوَآْرًه َأْرِض َطْوًع سََّماَواِت َواْل ي ال الِ َمْن ِف  - الرعد   َواْلآَص

15 .  

ـم  يفرحون اء ربه م  بلق ا، عله سجدون هللا طوع ذين ي إلى ال ذين ف ى ال ؛  وإل

ذا الـمصنف        يسجدون هللا  ـدم ه ـوزون،  أق ـالتوبة الـنصوح يف   آـرهـا،  عـلـهم ب

ـة    ـة جـريئ ـع ، محـاول ـتخذه  المـتواض ـّناء،  ي ـديل ب و ب ـقطة  نح ـمحبون  ن   ال

  .لفين مجال حوار بّناء وجدل رصين عقالء الكارهين والمخا، وارتكاز وتطوير

  . بــال دا وصـالح لـهم رشـ أما غيرهم  فنسأل اهللا 

  .  ل اء القصد ، وهو يهدي السبي واهللا من ور

  

  عبد الكريم محمد مطيع  الحمداوي
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אא 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم   
نستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن احلمد هللا حنمده ونستعينه و

فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك  يهده اهللا فهو املهتدي، ومن يضللمن 
  :شهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وسلم، وبعدأله، و

 ، وقيام أمته بالشهادة على إذا ما تأكدت احلاجة إىل بناء أمر اإلسالم متكامال، وعامليا
عصرها، مبا يفرضه تكليفها الرباين وطبيعة حتملها األمانة يف عاملي الغيب والشهود، وحيتمه واقع 
البشرية ومشاكلها ومهومها، واحنرافاا عن شريعة را، سواء يف ظل النظم اجلاهلة العصرية، أو 

 التبجح والدعوى، كما حيتمه واقع يف ظل نظم تدعي الصفة اإلسالمية وليس هلا منها إال
التحديات الفكرية العلمانية والالدينية الغربية وهجومها الشرس على مقدسات املسلمني 

فإن ارتفاع مستوى فكرنا وختطيطنا ومناهجنا للحياة بكل أوجه النشاط اإلنساين ...وقيمهم
خطورة شأا، يعد عامال فيها، مبا يناسب مكانة عقيدتنا يف األرض والسماء، ومسو أهدافنا و

  .احلقيقي وحتقيق املقاصد الصرحية للدين اإلسالمي أساسيا وضروريا من عوامل النصر
ولئن بذلت حماوالت جادة وموفقة لترقية الفكر والتربية لدى األمة اإلسالمية وطليعتها 

إلسالمي يف جمال ا يناسب أصول العقيدة ونبعها الصايف يف الكتاب والسنة، فإن البعد امباملؤمنة، 
البدائل واملناهج واحللول االجتماعية واالقتصادية والسياسية ما زال يعاين نقصا وهزالية وغثائية، 
جتعل املسلم يف وضع ازامي أمام خمتلف التيارات اجلاهلة اليت تواجهه، كما جتعل أي دولة 

ركسية أو سلطانية، أو إسالمية مدعاة تدور يف حلقة مفرغة من مناهج وضعية رأمسالية أو ما
   .حماوالت تلفيقية حتاول تلوينها بصباغ إسالمي باهت

يف هذا اإلطار، ويف بدايات التأسيس الفعلي للحركة اإلسالمية املغربية، وأثناء مداوالت 
م، طرحت القضية حبدة ، وطرح سؤال اهلوية 1971جلنتها للترشيد السياسي، بداية سنة

املرجتاة، فاقترح اإلخوة يف هذه اللجنة على أن أقوم بوضع تصور السياسية للدولة اإلسالمية 
واضح ومتكامل ملا نعمل له من نظام إسالمي مبين بناء صرحيا واضحا على الكتاب والسنة، فلم  
أجد من تلبية الطلب مهربا، على رغم ما جيشم ذلك من مشاق، تضاف إىل مشاق التأسيس 
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دئ حديثا يف جمتمع مل يعرف للحركية الدعوية يف هذا العصر والبناء احلركي التنظيمي، الذي ب
  .سابقة

استخرت اهللا واستعنته، وباشرت العمل دراسة ومراجعة ومسحا للمسرية السياسية لدى 
املسلمني من بدء أمر اإلسالم إىل عصرنا احلديث، مث أخذت أقدم للجنة ما أكتب، مبعدل فصل 

، مث يقوم اإلخوة أكرمهم اهللا مبناقشيت "الرونيو"كل شهر، بعد أن يطبع ويسحب على آلة 
م إال ومشروع كتاب يف 1975ومالحقيت باحلوار احلي الرصني الواعي، فلم تبزغ مشس سنة 

الفقه السياسي متكامل على هيئة دروس حركية تشق طريقها حنو تصور واضح للبديل 
ي بعض اإلخوة بادئ األمر أن ولقد كان رأ. اإلسالمي الرشيد يف جمال احلكم والتدبري العام

األبواب الستة األوىل يف جزء ، والباب : يكون الكتاب يف ثالثة أجزاء مستقلة عن بعضها
كما اقترح بعضهم أن يقسم إىل .السابع والثامن يف جزء، وما بقى من أبواب ومباحث يف جزء

ويضم األبواب الستة ) الفكر السياسي لدى املسلمني ما له وما عليه( ثالثة كتب أوهلا بعنوان 
ويضم البابني السابع ) التصور اإلسالمي للنظام السياسي بناًء فكريا (األوىل، وثانيها بعنوان 
ملا ) الدولة اإلسالمية شرعية الوجود وآلية التأسيس والتشريع والتسيري( والثامن، وثالثها بعنوان 

،مبا يقال عنها وما ال )م1990 (بقي من الدراسة، إال أن ظروف اهلجرة يف سنة الطباعة هذه
يقال، فرضت حاليا نشره كامال يف جملد واحد، توثيقا له، واستباقا ملا يطرأ أو يفجأ أو 

  .. عسى أن يتيح اهللا لنا ظروف يسر يعاد طبعه ونشره فيها على أحسن حال... يصرف
 اليت ،)م1975( استمر احلوار حول هذه الدروس بني اإلخوة الدعاة إىل اية سنة 

ختمت بعاصفة ابتالء واختبار إهليني لنا مجيعا، إذ سلط علينا االعتقال واملطاردة والقمع، بعد أن 
تسرب مشروعنا السياسي هذا إىل األجهزة األمنية، فلفقت التهم ودومهت البيوت وصودرت 
املمتلكات وحجزت كتبنا ومكتوباتنا، واضطر كثري من اإلخوة إىل التخلص من وثائقهم 

إلحراق، وكادت أن تكون هذه الورقات من مجلة ضحايا محلة القمع، لوال أن قيض اهللا تعاىل با
ألخينا فضيلة الشيخ عبد اللطيف عدنان أن يودعها مكانا آمنا يف الزاوية التاغية، مث يهرا إىلَّ 

وانتقلت معي هذه الدروس من مكة بعد . م1977عندما كنت مهاجرا يف مكة املكرمة سنة 
أخرجت منها إىل روما مث إىل باريس؛ حيث ائتمنت عليها بعض األقارب، وجلأت إىل ليبيا، أن 
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مث عملت على تنقيحها وطبعها على نفقيت اخلاصة، بعد مغادريت ليبيا إىل اجلزائر ومغادريت 
  .اجلزائر إىل فرنسا

 املضطهد، إخويت الدعاة وقرائي النجباء، بني أيديكم حاليا هذا العمل اإلسالمي املهاجر
عسى أن يكون إخراجه للنور مسامهة بناءة يف تأسيس بديل سياسي يف جمال رحب لفقه 
األحكام السلطانية، ويف تأسيس رشيد لدولة اإلسالم املنشودة، آمال أن تكون اخلطوات موفقة، 
  والعمل خالصا لوجه اهللا تعاىل، وأن يكون نرباسا للسعي، ومنوذجا للبناء والتشييد، على هذا

   .قصد السبيلاهللا ، وعلى النحو حنوت، ويف هذا االجتاه سرت، وله عملت
بقيت مالحظة البد من اإلشارة إليها، متعلقة بتناول تصرفات سياسية لبعض السلف 
بالنقد، وآراء سياسية لبعض قدماء الفقهاء واملتكلمني والفالسفة املسلمني بالرد، هي أن هلم 

ابقة ووجوب االحترام والتقدير، أما االختالف معهم يف قضايا علينا يف كل األحوال فضل الس
التدبري العام وتناول بعض أعماهلم وآرائهم السياسية بالنقد وتوضيح النتائج املترتبة عليها، فال 

ربنا اغِْفر لَنا  {يفسد لنا معهم ودا، كما ال يغض من قدرهم وجليل أعماهلم، وفضل سابقتهم
 الَِّذين سبقُونا ِبالِْإمياِن ولَا تجعلْ ِفي قُلُوِبنا ِغلّاً لِّلَِّذين آمنوا ربنا ِإنك رؤوف رِحيم وِلِإخواِننا

    10احلشر}
" ااهد" وأخرى جديرة بالذكر هي أن فصوال نشرت من هذه الدراسة يف جمليت 

ية، كما طبعت منه عشرات النسخ بواسطة املغربيتني، ويف صحيفة اإلنقاذ اجلزائر" الشهاب"و
لدراستها من لدن أعضاء احلركة يف الداخل واخلارج، على امتداد سنوات هجريت " الرونيو"آلة 

وصلى اهللا . سدد اهللا اخلطى ومهد السبيل، وأرشد إىل رشيد القول والعمل. م1975منذ سنة 
  .على سيدنا حممد وآله وصحبه
   )11/8/1990(هـ 1411 حمرم 20يف 

 عبد الكرمي حممد مطيع احلمداوي
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אא 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن              

  .من يهده اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا . سيئات أعمالنا 
 حممدا عبده ورسوله    وأشهد أن ال إله إال اهللا ، وحده ال شريك له ، وأشهد أن             

  :وبعد . وصفيه ، صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما 
لعل مما يربك الصحوة اإلسالمية ، يف مواجهتها لـنظم احليـاة املعاصـرة ،               
وحوارها مع املخالفني واملناصرين ، عدم وضوح ج سياسي إسالمي رشـيد يف             

نف من الدراسـة والبحـث ،       الفقهيات املعاصرة ، مما يفرض االجتاه إىل هذا الص        
ـ             ل وإيالءه ما يستحقه من عناية ، السيما وحتدي الدميوقراطيات الغربية ذات األص

قائم ، ومدجج مبختلف علوم العصر وأسلحته الفكرية واملادية واالقتصادية           اليوناين  
  .وأبناء املسلمني أقبلوا عليه يغرفون بانبهار وايار 

 علينا الظروف احلالية ، وحتدياا الـسياسية        ولعل اجلواب الذي تفرض صياغته    
  :املعاصرة ، البد أن يكون عن سؤال قدمي حديث هو 

  ـ ماذا ينبغي أن خنتار أوال ؟ حاكما أو نظام حكم ؟ 
  ـ خليفة أو نظام خالفة ؟ مدبرا ألمرنا أو نظام تدبري له ؟  
 أسـاس   هذا التساؤل ، رافق اإلنسان منذ هدي إىل جتمعه الفطري علـى             

  .األسرة ، مث القبيلة ، مث األمة 
ولئن عرفت اإلنسانية طيلة عمرها املوغل يف القدم ، حكاما ومل تعرف نظـم              
حكم، فإن فطرا كانت دائما تطمح إىل منهج حيقق هلا احلرية والكرامة والعـدل              

يم  وكلما أُرسلت إليها نبوة صادقة هادية ، تأخذ بيدها إىل صراط مستق           . واملساواة  
عتمت عليها اجلاهلية ، وحرف تعاليمها حكم االستبداد ، بدءاً بامللـك اإللـه ،               
والرئيس املتصل بالعقل الفعال ، واإلمام املعصوم ، والسلطان الذي يقطع رقـاب             

  .املخالفني واحملتجني 
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ولئن حاول أرسطو أن يتمرد على احلكم الفردي املستبد ، واملدينـة الفاضـلة          
، وأن ينظّر لفكـرة سـيادة       " واجب الوجود   " نية اليت يرأسها نائب عن      األفالطو

الدستور ، الذي يقوم مقام احلاكم ، ويسد مسده ،  مما حتاول أمم الغرب املعاصرة                
تطويره حتت مفاهيم الدميوقراطية مبدارسها املختلفة ، برملانية ورئاسية وجملـسية ،            

، " احلاكم واحملكوم   " طلقا عن مفهوم    مباشرة وغري مباشرة ؛ فإن ذلك مل خيرج م        
  . وإن خفَّف من غلوائه وجتربه وتسلطه 

ذلك أن املبادئ القومية للعدالة واملساواة والكرامة ، تقتضي أال يكون بني البشر             
وإمنا اشتراك يف التدبري العام ألمرهم ، حسب مقـاييس القـدرة            . حاكم وحمكوم   

  .للمهمات ، واالستفادة املتوازنة من اخلريات واخلربة والصالحية والتوزيع العادل 
 الـشورى   وأَمرهم شورى بينهم وهذا ما قرره القرآن الكرمي بقوله تعاىل 

 ، وأكدته النصوص قطعية الثبوت والداللة يف عدة أحكام يتعذر استقـصاؤها             38
  .وحصرها يف هذه املقدمة 

، مما امتة ، ويف عهد اخلالفة الراشدةوة اخلهذا ما كان عليه أمر املسلمني زمن النب  
من أساسها ؛ إذ احلكم هللا ، والناس مـسلطون          " احلاكم واحملكوم   " ينسف فكرة   

   .على أمرهم الدنيوي ، يف إطار العقيدة والتزاما بشريعتها 
خالفة علـى منـهاج     "   بين لنا أنْ ستكون        صلى اهللا عليه وسلم   ومع أن الرسول    

صـلى اهللا   ما رواه صحيحاً ، أمحد والترمذي؛ ورسول هذا املنهاج          ـيف 1" النبوة  
   : بقوله- عز وجل -خاطبه ربه   عليه وسلم

 - ِطٍريسِبم ِهملَيع تلَس ذَكِّرم تا أَنمِإن فَذَكِّر  22  الغاشية -.   
 -نآِن مِبالْقُر اٍر فَذَكِّربِبج ِهملَيع تا أَنمِعيِدوو افخي   - 45 ق  

  " .لست مبلك وال جبار : "  وقال هو عن نفسه 
، من صفات بينـة     " خالفة على منهاج النبوة       " ومع ما يضفيه التعبري النبوي      

واضحة املعامل ، لنظام أمر املسلمني ؛ جا للتدبري العام ، تـستخِلف فيـه األمـة                 
                                                           

  2225  ، وسنن الترمذي  احلديث رقم 341 / 5مستد أمحد   - 1 



  
  
  
  
  
  
  
  

  17   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

ع لذلك من النظم واألسـاليب مـا حيقـق          خلدمتها وتنفيذ أمرها من تشاء ، وتض      
مصلحتها وحيفظ شريعتها ؛ فإن النظام السياسي للمسلمني منذ وقع االنقالب على            
اخلالفة الراشدة ، ارتكس يف محأة االستبداد ، وحاكمية العباد للعبـاد ، وتـسلط               

ملي األقلية على األغلبية ، واحتكار األقوياء للسلطة واخلريات ؛ سواء يف مساره الع            
لدى مجيع املمالك واإلمارات واملشيخات واجلمهوريات ، أو يف مساره التـنظريي            
لدى فالسفة املسلمني الذين تبنوا نظرية احلاكم املعصوم املتصل بالعقل الفعال ، أو             

فكانوا على مدار أربعـة     . الفقهاء الذين تبنوا نظرية خليفة اهللا يف أرضه على عباده           
ده األمر، يربرون احنرافاته ، ويضفون على رعوناته وتصرفاته         عشر قرنا ، تبعا ملن بي     

من القدسية ما تنكره القلوب احلية والعقول السوية ، وترفـضه العقيـدة تـصورا            
 .وشريعة ومنهاج سلوك 

هذه نقطة ضعف مسار الصحوة اإلسالمية املعاصرة ؛ إذ تدعو إىل نظام تـدبري              
مها تساؤهلم عن طبيعة املشروع السياسي      مما يربر خلصو  . سياسي غري واضح املعامل     

يف اإلسالم ، إن بقلب سليم أو بقصد خبيث ؛ لذلك فإن حماولة تطـوير الفقـه                 
، ضرورة  "اخلالفة على ج النبوة     " نظام، مبا يعيد األمة إىل      لمنيالسياسي لدى املس  

؛ ويفرضها تقارب الزمان واملكـان      ها واقع الظلم والعسف واالستبداد    ملحة يفرض 
، ا جعل الكرة األرضية قرية واحـدة      ، مم  واإلعالم ، وِحدةُ حتدي اآلخر     وفشو القلم 

قـيم احلـوار    ،  السائدةبل أسرة واحدة تأثريا وتأثرا ؛ كما تفرضها القيم احلديثة           
 آفاقا شاسعة لإلقناع بدعوة احلق، عقيدة ومنـهاج         ، مما يفتح  وحرية الفكر واملعتقد  
 .امال متكامال حليايت الدنيا واآلخرة ، تصورا شحياة، سياسة وتدبريا

، مبحاولة دفع الفقه الـسياسي لـدى        نعاجله يف هذه الدراسة املتواضعة    هذا ما   
النقد وتبيان أوجه اخلطإ    ، فب  فإن مل نستطع   ؛لمني، خطوة إىل األمام أو خطوتني     املس

 وحفْـِز ِهمـم الـصادقني     ،  ثارة اهتمام القادرين واملتخصصني   ؛ وإال فبإ  والصواب
  .، وذلك ـ لعمري ـ مكسب ليس باهلني املخلصني

  من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم1413شوال 15يف 
  عبد الكرمي حممد مطيع احلمداوي
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אא 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات               

  .اهده اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدمن ي. أعمالنا

وأشهد أن ال إله إال اهللا ، وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممدا عبـده ورسـوله                   
  :وبعد . وصفيه، صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما

انصرم قرنان من عمرالصحوة اإلسالمية املعاصرة وهي حتاول معاجلة أمـر األمـة،             
 وسائل النهوض ا، ملتمسة سبل إعادا إىل ما أريد بإخراجها للناس شاهدة وقائمـة               متحرية

  .بالقسط، وداعية إىل اخلري أمرا باملعروف ويا عن املنكر

غري أن احلال ال يزداد إال سوءا واستضعافا وعجزا عن مناجزة العوائق ختلفا وجهـال               
اء والدعاة املرابطني الصادقني، وظنـوا أـم        واندحارا، وكلما استيأس ورثة األنبياء من العلم      

كذبوا، تالحمت يف قلوم من نور اإلميان إشارات وإشعاعات تثبت الفؤاد وتطمئن اجلنان بذكر              
  :من رم

-                مهتـسِلكُم ماْ ِمن قَـبلَوخ ثَلُ الَِّذينأِْتكُم ما يلَمةَ ونلُواْ الْجخدأَن ت متِسبح أَم
لْبأْساء والضراء وزلِْزلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَِّذين آمنواْ معه متى نصر اللِّه أَال ِإنَّ              ا

 اللِّه قَِريب رص1 ن .  

-               ِإالَّ ِمن رصا النمكُم ِبِه وقُلُوب ِئنطْمِلتو ى لَكُمرشِإالَّ ب اللّه لَهعا جمِعنِد اللّـِه   و
 .2الْعِزيِز الْحِكيِم

وكلما كاد الضعف البشري أن حيول بينهم وبني بشرى رم قرع أمساعهم تنبيه نبيهم صلى اهللا                
أحـسنوا  ( : 3:عليه وسلم هلم وهو جيود بروحه إىل الرفيق األعلى يف آخر عهده بالدنيا قـائال              

                                                           
 214البقرة   -   1
 126آل عمران   -  2
   معجم ابن األعرايب- 3
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 ، فتداعت يف قلوم بذلك أقوال له        1)الظنال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن باهللا        (،  ) الظن باهللا 
  :سابقة

   2...)واهللا ليتمن اهللا هذا األمر(  -

 ليبلغن هذا األمر مبلغ الليل والنهار، وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هذا الدين                  ( -
  .3)بعز عزيز أو بذل ذليل، يعز بعز اهللا يف اإلسالم ويذل به يف الكفر

ألرض بيت مدر وال وبر إال أدخله اهللا كلمة اإلسالم ، إما بعز عزيز              ال يبقى على ظهر ا    (  -
 .4)وإما بذل ذليل، إما يعزهم اهللا فيجعلهم من أهله فيعزوا به، وإما يذهلم فيدينون له

فيزداد الواثقون برم ثباتا وصالبة وعزمية وزخم اندفاع وتسديد، وتنشحذ أذهام           
      م حبثا عن الطريق واستجالءاهله واستبيانا لغياهبه، وتتقلص بينـهم علـى تباعـدهم          وقلو

وهم يف ذلك حبرصـهم     . الفوارق وتلغى املسافات، يف استقصاء نيـٍر رشيد للوسائل والغايات        
على احلق ال يعريون أمهية ملن دهلم عليه، ألنه حق يف نفسه، عرف به كـبريهم أو صـغريهم                   

  . ماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهمضعيفهم أو قويهم، فاملؤمنون تتكافأ د

هذه خلفية إعادة طبعتنا الثالثة هلذا الكتاب املتواضع يف شكله، واجلريء باقتحاميـة             
مضمونه وتوجهاته، وما رمسه من معامل إعادة بناء الدولة اإلسالمية مبا يؤهل األمة لتسنم ذروة               

  .اخلالفة املوعودة على ج النبوة
حظ القارئ الكرمي بعض التنقيحات الواردة يف هذه الطبعة فإمنا ذلك مرده إىل             ولئن ال 

مالحظات تفضل ا بعض اإلخوة الـذين مل        ردود مباشرة وغري مباشرة،كان البد منها، على        
  .م الشكر أوال وأخرياه علي بالرأي السديد والقول الرشيد، فلايضنو

                                                           
  صحيح ابن حبان- 1
   مسلم- 2
   املستدرك على الشيخني- 3
   سنن البيهقي الكربى- 4
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املنهج الذي أكتب لـه وأدعـو،        كما كان لظروف احلصار املضروب على، وعلى        
بسبب غربة اهلجرة واستضعاف املأوى، وحدة املطاردة والضغوط املمارسة من كل جانب، أثر             

  . نشر سابقا من هذه الدراساتفيماهني غري 
وصر هذا املصنف منذ تأليفه كما حوصر صاحبه، مل جيد يف وطنه األصـلي              ولقد ح 

شر، وضاقت به بالد املهجـر كـذلك، ودور النـشر           طابعا أو ناشرا، أو ترخيصا بالطبع والن      
الجتاهات السياسية واملذهبية لزبنائها، ال تعصي هلـم        اوالطباعة التجارية يف غري وطنه منضبطة ب      

ثالث مـرات   مما اضطررت معه إىل القيام بطباعته على نفقيت اخلاصة          . أمرا وال تعكر هلم مزاجا    
الشبكة العنكبوتية لدى فـشوها فـصوال مـستقلة         ونشره عرب الربيد مث بواسطة      . هذه إحداها 

  .وأجزاء منفصلة كي يسهل استيعاا وتؤيت مثارها
لدى وما محلين على اقتحام هذا األسلوب إال ما عرفت عن الساحة الفكرية السياسية              

من عنف يف تلقي أي جديد حيرك سواكن قناعام وينفض الغبار عما ألفوه من تـراث               جمتمعنا  
الكتاب والسنة برويـة وحـسن      على   ، أو ثقافة وافدة مل تعرض     ه ومل ينقد معدنه   مل يسرب غور  

      .  متعن
الكتاب يف كل األحوال مسامهة فكرية بسيطة وحماولة  للتخلص من تبعـات             هذا   و

هذا الواجب الكفائي بأدائه، وهدية متواضعة لرفقاء الطريق من الكبار، وورثة درب الدعوة من              
  .واحلمد هللا رب العاملني . لى عني را صادقة موفية بالعهد قائمة بالقسطالناشئة النامية ع

  2003/ 5/ 11هـ 1424 ربيع األول 10يف  
  عبد الكرمي حممد مطيع احلمداوي



  
  
  
  
  
  
  
  

  22   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

 

  
   

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  23   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
Þëþa@õ§a@ @

@éÔÐÛaë@„íŠbnÛa@µi@òîãbİÜÛa@âbØyþa@ñß@ @
µàÜØn¾aë@õbèÔÐÛaë@òÐýÐÛa@µië 



  
  
  
  
  
  
  
  

  24   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



  
  
  
  
  
  
  
  

  25   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

Þëþa@lbjÛa@ @
ïbîÛa@‹ØÐÛa@ @

ñ‹–bÈ¾a@òîßý⁄a@ñìz—Ûa@ô‡Û@ @



  
  
  
  
  
  
  
  

  26   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  27   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
‹—ÈÛa@pbí‡¥ë@òîßý⁄a@ñìz—Ûa@ @

  
لى شعوب املسلمني   ال ريب يف أن مشاعر التصاغر ومركبات النقص ، يمن ع          

وأن الثقافة الغربية هـي     . حكاما وحمكومني، مثقفني  ومفكرين، متدينني والئكيني      
  .يهم بقوة السالح واالقتصاد والتقدم العلمياملتحكمة ف

لدى كثري من قـادة الفكـر       هذه احلالة املَرِضية أنتجت فكرا سياسيا عليال ،         
منهم من نشأ علـى     ، سواء   شرائح احلزبية واملنظمات الدينية   ، وخمتلف ال  والسياسة

، ولو كان   ، أومن تشرا عن طريق مركب التقازم أمام الوافد األجنيب         الثقافة الغربية 
  .أصيل الثقافة إسالميها

 للحكم خاضعة لكثري مـن      ، أنظمة الة أنبتت أيضا على أرض املسلمني     هذه احل 
  :، منهااإلكراهات

و الرعب من عودة األمة إىل دينـها        ،  إكراه اخلوف من الصحوة اإلسالمية    ـ  
كـراه  واستجيب هلـذا اإل .  ، وتبحث فيه عن طوق النجاة   تلتمس منه سبل الرشاد   

، قص واملسافح مع املـساجد واملعابـد      ، تتعايش ا املرا   برفع شعارات فقهية جوفاء   
، ويتمتع ا املسخ والفساد حبريـة ختريـب         ا بيع األعراض والبالد والعباد    ويباح  

  .النفوس والقيم
، له بتقوية أجهـزة القمـع      ـ إكراه التعلق بالسلطة والتمسك ا، استجيب      

ويل البالد معتقال يكمم األفـواه،      ، وحت وجمرميهامريـها  بتجنيد سفهاء األمة ومغا   
  .، ويصادر كل معامل اإلنسانية واإلنسان ويذل الرقاب، ويبلد احلس

وتلبية كـل مطالبـه؛     ـ إكراه األجنيب املتغلب، استجيب له باخلضوع املطلق         
 من كـل خلـق      - حتت شعار احلرية     -فأدى ذلك إىل جتريد اتمعات اإلسالمية       

األذنـاب واملـتملقني     ، برملاناا من    مة، وإىل إقامة دميقراطيات شكلية    ن وكرا ودي
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 ون فيها طفيليات متتص دماء األمـة  ، املستشار ورجال األمن، تغطي نظما استبدادية    
، وتعبث بأعراضها، مهما تعدد ما أضفي عليها من صفات العدالـة            وحتتكر ثرواا 

لذئب فيها ال يستشري إال مع ذنبـه،        إذ ا . ويةالشورواملساواة واحلرية والدميقراطية و   
  .، وسراب وأوهامواحلرية فيها أضغاث أحالم

 على تكريسه بنـشر     ، عِملَ ل بالنظام السياسي اإلسالمي احلق    ـ وإكراه اجله  
 جمتمع املـسلمني    ، فران على   تبشر باالستبداد وترسخه ومتد له     ،تصورات منحرفة 

، من أقصى دعوات احلكـم      متناقضة ،  ومتاهات اجتهادات   ركام تراث مضطرب  
  .            الفردي املطلق إىل أشد دعوات التحلل الدميقراطي واالنسالخ اللربايل من كل القيم

اإلكراهات وحدها يف مأدبة اللئـام،      وتبقى النخبة اإلسالمية املتحررة من هذه       
استضعاف ، و ل، وغبش املستقب  تناضل  ختلف احلاضر، ومكر املتآمر، وركام املاضي       

وتعاين  ضرورات الترشيد والتوعيـة، والتخليـة والتحليـة          املأوى وقلة الناصر،    
، ال يـضرها    مستعلية بإمياا، واثقة برا   . وأولويات التربية وإعادة التربية    ،والتزكية
ولَا تِهنوا ولَا تحزنوا    ، تعقبها نتائج يقينية     ها؛ ألن هلا من را أوامر ملزمة      من خالف 

ِمِننيؤم متنَ ِإنْ كُنلَوالْأَع متأَنو  ـ 139 ـ آل عمران .  
ولئن كانت هذه الفئة املؤمنة مل تول الفقه السياسي ما يستحقه مـن اهتمـام                

، وعرقـل مـسريا     ، فقد شغلها عن ذلك تثبيت اجلذور، وتقومي اجلذوع        ودراسة  
ة الغربية يف ميـدان القمـع       البطش املدجج بأحدث ما تفتقت عنه عبقرية احلضار       

  .واإلرهاب والتجسس 
، ها على السعي إلقامة أمـر اإلسـالم       ، وإصرار إن ثبات هذه الفئة على احلق     

، مما جعلها    عتاة األجنيب وأوليائه احملليني، وصدق إمياا بقضيتها       وصمودها يف وجه  
ما تنوء حبمله   ،   واألهل والولد  تقدم من التضحيات املادية واملعنوية يف املال والنفس       

  .اجلبال 
إن رجال هذه الفئة املؤمنة ـ على رغم اختالف آرائهم وتباعد مـواقعهم ـ    

، ليـست   فهي يف نظـرهم شـوهاء     .  مجلة وتفصيال نظم احلكم القائمة     يرفضون
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إال أن نقطة الضعف    . دميوقراطية مبقاييس الغرب، وليست إسالمية مبقاييس اإلسالم      
د طبيعة البديل اإلسالمي السياسي، شـكال        حتدي يف موقفهم هذا هي اختالفهم يف     
 ما  بقدر هذا االختالف ليس ظاهرة مرضية    لكن  . ومضمونا، مظهرا وخمربا وجوهرا   

فكر السياسي إىل أصـوله     ، وسعي حثيث للتوبة بال    هو حماولة جادة وجريئة للرشد    
جتهادات، فليس ذلـك لألخطـاء      ولئن جانب الصواب بعض هذه اال     . اإلسالمية

ه ، وإمنا بسبب اهلجوم الشرس على الصحوة املعاصرة أيضا، وملا يعاني          لذاتية فحسب ا
، متتد جذورمها عرب التراث املوغل      جمتمع املسلمني من تطاحن مذهيب، وتآكل طائفي      

  .  يف القدم 
 ، هو ضرورة العـودة بالنظـام      ون على شيء واحد   إن رجال هذه الفئة جيمع    

اولوا وضع تصور عملي    كلما ح ولكنهم خيتلفون   . السياسي إىل اإلسالم كتابا وسنة    
، حيث تطوح بكثري من اجتهادام األهواء واألغراض  ومؤثرات الداخل           هلذا النظام 
  .واخلارج

  ، وما هو التصور الرشيد لنظام احلكم يف اإلسالم ؟فما احلل ؟
  ـ هل هو اخلالفة الرشيدة يف إطارها األول شكال ومضمونا ؟

  الوراثية أموية وعباسية وفاطمية ؟ـ هل هو امللكية 
، إذا ما طبق الشريعة اطي اجلمهوري برملانيا أو رئاسياـ هل هو النظام الدميقر
  اإلسالمية يف امليدان اجلنائي ؟

ـ هل هو املزاوجة بني النظم الدميقراطية وبني االستبداد الفـردي ملكيـا أو              
  عسكريا أو حكم أجهزة ؟

   مزاوجا بالدميقراطية أو غري مزاوج ا ؟ـ  هل هو نظام والية الفقيه
وله أسس يف   مل يتبلور بعد يف أذهاننا      . هل هو نظام غري هذه األنظمة كلها      ـ  

  ، وميأل األرض عدال كما ملئت جورا وظلما ؟الكتاب  والسنة صرحية
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وإن كان  . بيعة النظام السياسي غائم ومضطرب    إن تصور الصحوة اإلسالمية لط    
فـإن  ،  "إمارة املؤمنني   " أو" خالفة  " أو" إمامة"مصطلح  ق عليه   اإلمجاع يكاد يطل  

مما مل يتضح بعد يف     ،  مضمون هذا النظام وشكل قيامه، وطرق تدبريه ألمر املسلمني        
  .كتابات القوم

 للتشكيك يف كفاية الدعاة     هذا الغبش يف تصور القضية ثغرة ينفذ منها األعداء        
املـشروع الـسياسي    "يعة مـا مسـوه      ، وإلحراجهم بأسئلة خبيثة عن طب     وفهمهم
، يـراد اسـترياده   نظمه ومناهجه للحياة مشروع أجنيب وكأمنا اإلسالم ب  " اإلسالمي

  .وإقحامه يف جمتمع املسلمني
ها ، وتلك األسئلة املتعلقة     إن هذا الغبش الذي واكب الصحوة منذ فجر ميالد        

اه مع مـا     هذا االجت  ولئن تعارض السعي يف   . ا أحاول معاجلته يف هذه الدراسة     مما  
ملرء ال يـستطيع أن     ، فإن من املوضوعية أيضا أن نقر بأن ا        دعي باملوضوعية العلمية  

؛ كما أنه ال أحد ممن سـبق        أو أن جيتث قلبه بدعوى املوضوعية     ،  ينسلخ من جلده  
، املوضوعية اليت أصبحت لدينا وثنـا     للبحث يف هذا امليدان استطاع أن يلتزم ذه         

ادية املرء يف قـضية تتعلـق       وحي. ا أداة طيعة لتحقيق أهدافهم    وأصبحت لدى غرين  
دمة حنو إلغـاء    ، وخطوة متق  ه حكم باإلعدام يصدره يف حق نفسه       ومستقبل حباضره

  .              ذاته وهويته وأمته
، ال يربر غض الطـرف عـن        قف غري احليادي يف معاجلة القضية     لكن هذا املو  

؛ ألن من صميم الصدق واإلخالص لالنتماء       نتماءالسلبيات بدعوى اإلخالص واال   
ولقد مـر  . العمل على الترشيد بالنقد البناء، والنصح األمني، وكشف مواطن اخللل         

 تبلـغ منتـهى     ، كان منتظرا خالهلما أن    صحوة املعاصرة ما يربو على قرنني     على ال 
  .اخليال؛ غري أن هذا األمل ظل يراوح مكانه ويراود الكمال ووضوح الرؤية

 يف غري ما     أن هذا النقد ينبغي أن  ال يتناول اجتهادات املفكرين اإلسالميني           إال
، املكان والزمـان والبيئـة الثقافيـة      ؛ ألا خاصة بظروف     يتعلق بالكتاب والسنة  

حماكمة هلـم إىل    ؛ مما جيعل نقدهم فيها      وى التطور الفكري والسياسي لألمة    ومست
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لى قيم املاضي، ويف هذا من احليـف  طا لقيم احلاضر ع، وإسقامقاييس غري عصرهم 
  .ما ال جيوز

اله؛ ، فهذا مما ال ينبغي إمه     مبدى قرا من املبادئ اإلسالمية    أما قياس اجتهادام    
، وألن ضرورة تطوير الفكـر الـسياسي املعاصـر          ألنه من صميم واجب التناصح    

تتعلق ـا   ليت  واالرتقاء به إىل مصاف التشريع اإلسالمي احلق من أوىل األولويات ا          
  .ضة األمة وعزا
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يف مستهل الصحوة املعاصرة ،كان نظام احلكم اإلسالمي يف تـصور رفاعـة             

فرديا استبداديا ، حيمل مالمح )  م 1873- 1801 / هـ 1290 -  1216( الطهطاوي  
وكان العمران البشري يف رأيه حمتاجا إىل قوة حاكمـة هـي            . من فقه املاوردي    

واملُلك يف نظره وظيفة حـضارية وتـشريعية        . 1امللك، وقوة حمكومة هي الشعب      
اعية واالقتصادية،  وتنفيذية ال تستغين عنها األمة يف تدبري مصاحلها السياسية واالجتم         

وشخص املَِلك جمعول على األمـة      . ويف إجراء القوانني واألحكام وحفظ الشريعة       
وظيفته النظر يف الكليات السلطوية ، الـيت تنـتظم اختيـار الـوزراء              . من اهللا   

" . املرضى  " ، وبني الرعية    " الطبيب  " واملسؤولني، الذين هم الوسطاء بني املَلك       
الوسطاء استشاري فقط ؛ ألن القرار بيد املَلك الذي ال جيوز أن            إال أن دور هؤالء     

وأهلية املُلك ليست لكل أحد ؛      . 2يسأل ، وضمريه فقط هو الذي يراقبه وحياسبه         
والوزارة ال تـصلح إال ألهلـها       . ألا يف طبقة خمصوصة كما يف الفلسفة اليونانية         

مل يوص السابق لالحق اختار أهـل       والنظام امللكي وراثي ، فإن      . الذين خلقوا هلا    
واخلروج على احلاكم  تظلما     . احلل والعقد من حيكم البالد طبقا لنظرية املاوردي         

أو متردا ال جيوز ، ولو كان فاسقا أو جاهال أو معتديا ، وهو ما ذهب إليه أغلـب                   
  .الفقهاء 

 أن  ، فـريى  )  م   1897 - 1838/  هـ   1314 - 1254( أما مجال الدين األفغاين     
إال . والنظام الشوروي أصلح لألمة     . احلكم الفردي املطلق رديف اجلهل والتخلف       

                                                           
  238 ، 233 ، 232 مناهج األلباب للطهطاوي ص -  1
  236 املصدر السابق ص -  2
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، وعلى املسلمني يف نظره أن يقلدوا       1أن الشورى لديه هي الدميوقراطية الدستورية       
  .الغرب يف هذا املضمار مجلة وتفصيال ؛ ألن هذا سبيل الرشاد 

، يـرى نقـل     )  م   1905 - 1849/  هــ    1323 - 1266( كذلك حممد عبده    
التجربة الدميوقراطية الغربية حرفيا ، أو اختيار أي منهج يؤدي إىل ما يؤدي إليـه               

حماوال املزاوجة بني نظرية املاوردي وبني النظام الربملـاين         . نظام احلكم يف الغرب     
أهل " ، بأن ختتار األمة طائفتني ، إحدامها على علم حبدود الشرع ، هي              2احلديث  

ملساعدة احلاكم ملكا كان أو رئيس مجهوريـة ،         " أهل احلل والعقد    " و  أ" الرأي  
بالنصيحة والنصرة والشورى، والثانية من نواب ميثلون الشعب إقليميا ومهنيا لوضع           

  .خمتلف التشريعات والقوانني 
، فقد شـن    )  م 1902 - 1855/  هـ   1320 - 1271( أما عبد الرمحن الكواكيب     

 ، وتتبع بالدراسة جذوره يف النفس واتمع        3 ى االستبداد هجوما شرسا وموفقا عل   
إال أن البديل السياسي لديـه      . والدولة ، وكشف نتائجه املهلكة للحرث والنسل        

 ، الذي تخفَّف وطأة استبداده بتعيني فئة مـن          4 بقي يف إطار النظام امللكي املطلق     
وهلم حـق   . إلمامة يف نظره    ، بدوم ال تنعقد ا    " أهل احلل والعقد    " احلكماء هم   

مراقبة احلاكم وحماسبته ، وهم مبثابة جمالس للنواب ، أو لألسـرة احلاكمـة ، أو                
لـدى  " جمالس احلكماء   " لألعيان ، أو شيوخ القبائل ، على غرار ما كان من أمر             

  .البيتني األموي والعباسي مما ساعد على استقرارمها واستتباب أمنهما 

                                                           
   وما بعدها473 األعمال الكاملة لألفغاين ص -  1
غري أننا إذا  ) : " 2/207(للشيخ حممد رشيد رضا " خ األستاذ اإلمام حممد عبده تاري" يقول الشيخ حممد عبده كما ورد يف -  2

كان النيب عليه الصالة والسالم حيب موافقة أهل الكتاب فيما ( نظرنا إىل احلديث الشريف الذي رواه البخاري عن ابن عباس  وهو 
مر ، األمم اليت أخذت هذا الواجب نقال عنا ، وأنشأت له نظاما ندب لنا أن نوافق يف كيفية الشورى ومناصحة أولياء األ) مل يؤمر به 
  . وما بعدها 350 ، وكذلك ص  307 ص 1لإلمام حممد عبده ، ج " األعمال الكاملة : " انظر أيضا "  . خمصوصا 

  21 طبائع االستبداد للكواكيب  ص -  3
  153 املصدر السابق ص -  4
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أن )  م   1935 - 1865/  هــ    1354 - 1282( يد رضـا    ويرى الشيخ حممد رش   
وعليـه  .  1  احلكم يف اإلسالم لألمة ، وشكله دميوقراطي ، ورئيسه اإلمام أو اخلليفة

أن يتقيد بالشريعة والدستور والقوانني اليت يضعها جملس للنواب مؤلف من مسلمني            
األحكـام  وغري مسلمني ، ألن مشاركة غري املـسلمني يف الـشورى واسـتنباط              

واملصلحة هي األصل يف األحكام الدنيوية ، وهي        . والقوانني، من مصاحل املسلمني     
وال يشترط االجتهاد يف هؤالء النواب على       . مقدمة على النص عند بعض الفقهاء       

ولعـل آراء   . رغم أم يف نظره ينصبون األئمة ، ويعزلوم إذا اقتضى األمر ذلك             
ثرة بواقع جمتمعه الذي متثل فيه املسيحية  نسبة عدديـة           الشيخ رشيد رضا هذه متأ    

  .كبرية ال بأس ا 
)  م   1966 - 1888/  هــ    1386 - 1305( أما الشيخ علي حسن عبد الـرزاق        

إىل إنكار دور اإلسالم يف تنظـيم       " اإلسالم وأصول احلكم    " فقد ذهب يف كتابه     
ات روحية ال عالقـة هلـا       شؤون احلكم ، وادعى أن الشريعة اإلسالمية جمرد عباد        

 كـان    صلى اهللا عليه وسلم    وأن نظام احلكم يف عهد النيب     . ا  بشؤون الدولة والدني  
غامضا مبهما، وأنكر أن تكون حكومة الراشدين حكومة دينية ، وكان هذا منـه              
خدمة ألهداف السياسة االستعمارية اإلجنليزية والعاملية يف املنطقة ، وعملها علـى            

وصادف ذلك أن   . ودة األمة إىل وحدا بعد إلغاء اخلالفة العثمانية         احليلولة دون ع  
ملك مصر كان يطمح بدوره إىل منصب اخلليفة ، فغضب على الشيخ علي عبـد               

مث إن هيئة كبار العلماء عقدت له جملسا تأديبيا         . الرزاق وسحب منه شهادة األزهر      
قته بأعداء األمـة ، وصـدر       برئاسة شيخ األزهر؛ فثبت لديهم احنرافه الفقهي وعال       

احلكم بناء على ذلك مبحو امسه من سجالت األزهر واملعاهد األخرى ، وطرده من              
  .   ام بأي وظيفة دينية أو غري دينيةوظيفته ، وعدم أهليته للقي

                                                           
 ص 4اجلزء  _ 270 ، 11 ص 3اجلزء  _ 492 ، 476 ص 2اجلزء  _ 457 ، 27 ، 11 ص 1اجلزء :  تفسري املنار -  1

 11/6 بتاريخ 284 ، 279 ص 10انظر كذلك جملة املنار الد  . 188 ص 5اجلزء  _ 194 ، 189 ، 171 ، 149
/1906.   
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مث بعده ظهر الدكتور عبد الرزاق السنهوري كبري خرباء القـانون املـدين يف              
، فبدا أثـر الثقافـة الفرنـسية        )  م   1971 - 1895/  هــ    1391 - 1312( عصره  

واالستشراق اللذين تشرما أثناء دراسته بفرنسا واضحا يف تصوره لنظام احلكم يف            
؛إذ صنف النظـام الـسياسي      " فقه اخلالفة وتطورها    " اإلسالم ، السيما يف كتابه      

خالفة صحيحة هي حكومة الراشدين ، وخالفة ناقصة هـي           :1 اإلسالمي صنفني 
فة بين أمية وبين العباس ؛ على غرار تصنيف بعض الفقهاء قبله ، مما له أصل يف                 خال

حكومة مثالية الـسيادة فيهـا      : تصنيف أفالطون لألنظمة السياسية ثالثة أصناف       
للعقل ، واملَلك خيتص فيها باملعرفة التامة دون شعبه ، وحكومة ناقصة هلـا مـن                

 كما ذهـب إىل أن      .ملك هلا وال قانون     القوانني ما يضبطها ، وحكومة جاهلة ال        
 وهو ما يكاد يقترب فيه مـن        2الشريعة ال تفرض اطالقا شكال معينا لنظام احلكم         

  الشيخ علي حسن عبد الرزاق 
أما منهج التدبري يف اخلالفتني الصحيحة والناقصة عند السنهوري ، فلم خيـرج             

سار على جه من الفقهاء ،      فيه عما ذهب إليه املاوردي يف أحكامه السلطانية ومن          
السيما فيما يتعلق باختيار اإلمام واستدامته أو عزله ، وحمدودية جمالس الـشورى             
وعدم إلزامية آرائها ، وعضويتها املنحصرة يف أعيان األسرة احلاكمة وشيوخ القبائل            

  .وكبار األغنياء واملوالني من الفقهاء 
ية عندما رأى تعذر إقامة حكم إسـالمي        كما جتلى تأثره بالثقافة الغربية العلمان     

واقترح بـديال لـذلك     . يف العصر احلديث جيمع للمسلمني أمري دينهم ودنياهم         
إنشاء منظمتني دوليتني ، إحدامها للتعاون الـسياسي واالقتـصادي والعـسكري            

" على غـرار    " عصبة األمم اإلسالمية    " والثقايف بني الدول اإلسالمية يطلق عليها       
  .3لدى الدول األوربية " مم عصبة األ
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وـذا  . واملنظمة الثانية دينية لتنسيق النهوض بالشريعة اإلسالمية وتـشجيعه          
االقتراح ساهم يف إبعاد املسلمني عن املطالبة بوحدم السياسية والدينية يف إطـار             
دولة اخلالفة ، وعمل على تكريس االجتاه العلماين اخلاص بفصل الدين عن الدولـة      

  .ما كان يسعى إليه االستعمار الغريب حينئذ وهو 
ومن الغريب أن بريطانيا كانت أول املستجيبني لرأي السنهوري ، املسترشدين           

مث يف سنة   ". اجلامعة العربية   "  هي   1945بنصحه ؛ فأنشأت أول منظمة إقليمية سنة        
بـا   دعت هذه اجلامعة العربية إىل إنشاء منظمة أوسع ، تضم املـسلمني عر             م1969

؛ كما عملت اململكة العربيـة      " املؤمتر اإلسالمي   " وغري عرب ، فتكونت منظمة      
  ".رابطة العامل اإلسالمي " السعودية على تأسيس 

 نسي املـسلمون أمـر      "اجلامعة العربية واملؤمتر اإلسالمي     " منظميت  ويف ظل   
عرفوا على  الوحدة اإلسالمية سواء يف ظل اخلالفة الصحيحة أو اخلالفة الناقصة ، و           

يد الغرب والصهيونية العاملية كل ضروب الذل واهلوان واهلزمية واخلضوع اإلرادي           
  .الرمسي لألجنيب 

، ) م   1979 - 1903/  هــ    1399 - 1321( ا الشيخ أبو األعلى املـودودي       مأ
فريى أن النظام السياسي اإلسالمي يسبقه حتما قيام جمتمع إسالمي حق ، تنبثق منه              

الفة الراشدة اليت يدبرها إمام خيتاره املسلمون ويطيعونه ، ويقيم فيهم أمر            تلقائيا اخل 
منـهاج  " ألن الدولة اإلسالمية ـ كما يقـول يف   . اإلسالم وينشر بينهم العدل 

ـ مبثابة الثمرة من الشجرة ، فإن طابت الـشجرة طابـت            " االنقالب اإلسالمي   
ند ؛ ألن ذلك يف نظره لـيس        ولذلك مل يرحب بانفصال باكستان عن اهل      . الثمرة  

  .الطريق الطبيعي لقيام نظام اإلسالم السياسي 
وهذا التبسيط للقضية برغم فضل صاحبه وصدقه وجهاديته ، ال يعدو أن يكون             
خياال بعيد املنال ، وإلغاء لقضايا واقعية تتعلق مبعضالت اإلعداد والتأسيس والتنظيم            

كما .  العمل من أجل إقامة دولة اإلسالم        والتخطيط والبناء واحلماية ، لكل مراحل     
أنه يف اية املطاف ال يتجاوز حماولة تأسيس نظام حكم فردي ، ضمانات العدالـة               
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ممـا ال   . فيه جمرد ورع اخلليفة وزهده ، وتقوى الرعية وانضباطها وسلوكها القومي            
 يغين مطلقا عن ضرورة توضيح طبيعة النظام ومناهج إقامة مؤسـساته وضـمانات            

  . استمرار سريه سويا رشيدا 
 - 1906/  هــ    1387 - 1324( نفس التوجه تقريبا ، جنده لدى سيد قطـب          

 إذ يرى ضـرورة اسـتنبات اتمـع         1"معامل يف الطريق    "  يف كتابه      ،) م   1966
اإلسالمي احلق أوال ، بدءاً باخللية التأسيسية اليت تقيم أمـر اإلسـالم يف الـنفس                

ليومية ، متاسكا مع الصادقني ، ومفاصلة شعورية للجاهلية ، إىل           واألسرة واملعاملة ا  
فإن قام اتمع اإلسالمي أمثـر      . أن يتحول كل فرد فيها قرآنا ميشي على رجلني          

ولكنه مل يبني طبيعة هذه احلكومة شكال . احلكومة اإلسالمية خالفة على ج النبوة     
يل واجلدل ، ورأيه يف أن اإلسـالم        ومضمونا ، تنظيما وتدبريا ، على جه يف التحل        

، إال أن   ال ترقع به أنظمة ليست على جـه       ال يسأل عن واقع ليس من صنعه ، و        
طبقوا اإلسالم أوال مث    : " تقام ركائز العقيدة بأرض الواقع متكاملة ، على قاعديت          

  " .خذوا اإلسالم مجلة أو دعوه " ، و " اسألوه عن الواقع الذي أنشأه 
" نظرات يف الفقه الـسياسي      " كتور حسن الترايب ، فهو يدعو يف كتابه         أما الد 

إىل جتاوز املشاحة يف املصطلحات الوافدة على املسلمني من الغرب ، واستعماالت            
إذ ال حرج يف نظره على املـرء        . األلفاظ ذات األصول غري العربية وغري اإلسالمية        

ق يحترز به من اخللط أن يـستعمل        من موقع عزة ثقافية ، ويف سيا       ( 2وهو يتكلم   
؛ كما يعرض باملـسلمني     ) معرفَةً باحلرف الكبري ، إشارة إىل اهللا         " GOD" كلمة  

كثري من املسلمني األوربيني اجلدد إذا قاموا يف بيئة          ( 3 الذين يرفضون ذلك بكون   
السامعني ؛ ألا تنصرف عند      " GOD" اشتراكية أو تثليثية  حيترزون من استعمال        

). إىل فكرة التثليث ، فتوحي بإله جيوز يف حقه ذلك كله ، مما يستحيل يف حق اهللا                  
والدكتور الترايب فيما ذهب إليه ، يغفل عن حقيقة من حقائق اإلميان ، هي الركن               
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الثالث من أركان التوحيد ، بعد ركين توحيد األلوهية وتوحيد الربوبيـة ، هـي               
 تعاىل ، ال يوصف إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به             أي أن اهللا  . توحيد الصفات   

وِللِّه اَألسماء الْحسنى فَادعوه ِبهـا وذَرواْ        {:قال تعاىل  ،   صلى اهللا عليه وسلم   نبيه  
ومل يـِرد   .  180األعراف}الَِّذين يلِْحدونَ ِفي أَسمآِئِه سيجزونَ ما كَانواْ يعملُونَ         

كما أن قابلية هذا اللفظ لصيغ اجلمع        " . GOD"  عز وجل بلفظ     قطعا وصف اهللا  
وهو كما نعلم مؤسس على     . والتأنيث والتذكري راجعة إىل طبيعة الدين لدى الغرب       

، "أفروديت" ، وآهلة إناث مثل     "جوبيتر"ة يونانية ، لديها آهلة ذكور مثل      أصول وثني 
، كما أن املـسيحيني يؤمنـون       وتعتقد أن يف السماء آهلة متعددين يسريون الكون         

، ويعدون مرمي البتول عليها الـسالم       ) األب واالبن والروح القدس     ( بتعدد اآلهلة   
  .فتأنيث األلوهية وتذكريها ومجعها من صميم ديانتهم . إهلة 

إن الترايب يصل ذا اجلنوح يف التفكري إىل هدف رمسه لنفسه ، هـو حماولـة                
مصطلحا إسالميا لنظام احلكم ، وتبين املنـاهج        " طية  دميوقرا" اإلقناع بقبول لفظ    

غلبة أهلها  ( ، و   ) مصادرا لصاحل اإلسالم    ( السياسية الغربية شكال ومضمونا ، و       
إذ حتىي  . فاإلسالم الناهض املشع اليوم يستصحب فتحا متمددا لغويا         (1 ) . عليها  

ه أن يـستوعب الكلمـات      ل وتعمر املعاين يف الكلمات التقليدية لإلسالم ، ويتسىن       
األجنبية ، ويغلب عليها أهلها ، ويضفي عليها الظالل اإلسالمية ، ويسخرها لعبادة             

 ومن هنا يتمكن املسلمون مثال إن قاموا بقوة وثقة وتوكل ،            …اهللا سبحانه وتعاىل    
لـصاحل  " اشـتراكية   " وكلمة  " دميوقراطية  " وكلمة  " ثورة" أن يصادروا كلمة    

ما وقد جتاوزنا غربة اإلسالم ، وغلبة املفاهيم الغربية بكل مضامينها            ، أ  …اإلسالم  
وظالهلا ، فال بأس من االستعانة بكل كلمة رائجة تعرب عن معىن ، وإدراجهـا يف                

  ) .سياق الدعوة لإلسالم ، ولفِّها بأُطر التصورات اإلسالمية حىت تسلم هللا 
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ي من صميم العقيدة وليست     ، أ  1كما أن الشورى عند الترايب من أصل الدين         
 الدميوقراطية ، فالدميوقراطية ـ إذن  يمن الفروع ؛ وما دامت  الشورى يف نظره ه

  .ـ من أصل الدين وعقيدته 
وغين عن البيان افت هذه اآلراء وخروجها عن النهج الرشـيد الـسوي يف              

رايب ،  فاملصطلحات اإلسالمية ليست جمرد كلمات تقليدية كما وصفها الت        . التفكري
بل هي ألفاظ دينية نقلها القرآن الكرمي والسنة النبوية مـن معناهـا اللغـوي إىل                

كمـا أن   . مفهومها العقدي والتشريعي ، فاكتسبت بذلك مستا وحرمة خاصـني           
اإلسالم متكامل املصطلحات الدينية ، وال تعاين مفرداته من خواء أو موات حتتاج             

وليس يف عملية اسـترياد     . أجنبية  " قطع غيار   " د  معهما إىل أن تعمر وحتىي باستريا     
املصطلحات الغربية أي غلبة ألهلها عليها أو مصادرة هلا ، ألن أهلـها أنفـسهم               
يرغبون يف ذلك ، ويشجعون عليه ويعدونه خدمة جليلـة ألهـدافهم يف اهليمنـة               

  .واالستعمار والتنصري 
، ولف هذه املـصطلحات     إن الدكتور الترايب مهما حاول تغليف هذا االقتراح         

الغربية بصباغ اإلسالم ، وحشرها بأسلوبيته اإلنشائية الرشيقة يف السياق اإلسالمي،           
فلن يؤدي هذا املنهج يف التفكري لديه ، إال إىل تغريـب مفاهيمنـا ومـصطلحاتنا                

بل قد يـستدرج بعـضنا ـ    . الدينية، ومصادرة الغرب ألمتنا وبالدنا ومقدساتنا 
 ـ إىل املطالبة بأن نغلب الغرب على دينه فنعتنقه ، وعلى لغته فنتخلى  والعياذ باهللا
وكأننا مل نغلبهم بعد على ما لديهم من فساد وميوعـة وحتلـل ، ومل               . عن لغتنا   

  .نصادر ما عندهم من احنراف وشذوذ ودعارة 
ولعل الدكتور عدنان النحوي أول من خصص للشورى مصنفا جتـاوز عـدد             

وهي منه خطوة   " . الشورى وممارستها اإلميانية    " مائة ، عنوانه    صفحاته سبعني وست  
وقد شرح يف كتابه الـصفة اإلميانيـة        . رشيدة حتتاج إىل مناصحة ومتابعة وتطوير       

للشورى ، وبين أا عصمة من االستبداد ، وأن غياب العقيـدة وانفـصاهلا عـن                
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تنة وهدير الـشيطان ،     الشورى يؤدي إىل حتكم اهلوى والتيه والضياع ، وظالم الف         
. واملمارسات الشوروية الزائفة ، املبنية على األصابع املرفوعة واأليدي املمـدودة            
. وأن القيادة اإلسالمية الرشيدة حتمل خصائصها أوال مث يبحث هلا عن تسمية ثانية              

وما دامت البيعة على قواعد اإلسالم وأسسه ، فالـسمع والطاعـة يف املعـروف               
  .   ألمري أو خليفة أو رئيس واجبان، سواء

، يف رأيه هم العلماء، وجيب      "أولو األمر " أو" أهل الشورى " ، أو "أهل الرأي " و
ة أن تتوفر فيهم شروط اإلميان والتقوى والعلم واملوهبة والوسع واحللم واألناة والروي           

  .1سن السلوك والعدالةحوالتدبر والقدرة وبسطة اجلسم و
ر النصوص املتعلقة بالشورى يف الكتـاب والـسنة         كما استقصى يف كتابه أكث    

إال أنه يف مجيع ما أورد من نصوص واجتهادات ، مل خيرج عن دائرة مـن                . واآلثار
سبقه من الفقهاء الذين يرون الشورى حكرا على خنبة خاصة ، اعتمادا منه علـى               

نـا  أخرب: "  ، قال    2 أخرجه الدارمي   صلى اهللا عليه وسلم   حديث روي عن النيب     
صلى اهللا عليه   حممد بن املبارك ، ثنا حيىي بن محزة ، حدثين أبو سلمة ، أن الرسول                

ينظر فيه العابدون   : ( سئل عن األمر حيدث ليس يف كتاب وال سنة ، فقال              وسلم
وهذا احلديث مرسل ومتعارض مع القرآن الكرمي والسنة النبوية         ) " . من املسلمني   

املنافقني يف الـشورى      صلى اهللا عليه وسلم   الرسول  العملية الصحيحة ؛ إذ أشرك      
جممـع  " وقد روي احلديث مبعنـاه يف       . أثناء االستعداد ملالقاة املشركني يف أحد       

 قلت يا رسول اهللا: " نهما ـ قال  للهيثمي عن ابن عباس ـ رضي اهللا ع " الزوائد 
: " قـال  " أرأيت إن عرض لنا أمر مل يرتل فيه قرآن ومل متض فيه سـنة منـك ؟            

وقد أخرجه  " . جتعلونه شورى بني العابدين من املؤمنني و ال تقضونه برأي خاصة            
منكـر  : " ، إال أن فيه عبد اهللا بن كيسان ، قال فيه البخـاري              الكبريالطرباين يف   

  "  .احلديث 
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كما أن الدكتور عدنان النحوي مل خيرج أيضا عن دائرة احلكم الفردي الـذي              
فإن ضعف أو انعـدم      . 1  االستمرار إال ورع الراعي والرعية     ليس له من ضمانات   

وحنن نلتمس نظاما شورويا    . عم التظامل والفوضى ، وصار  االستبداد سيد املوقف          
له من املؤسسات والنظم والضوابط ما يضمن استمراره وفعاليته وجدواه ، ويؤمن            

 أمرهم ، قـرارا وتنفيـذا       سالمة األمة وحقوق أفرادها يف احلرية والكرامة وتدبري       
  .وحماسبة ، غُرما وغُنما جهدا ومنفعة 

ويف الفكر السياسي الشيعي املعاصر ، نالحظ ظاهرة إجيابية حديثة ، هي حترره             
من قيدين ، أحدمها من التراث اإلمامي اخلاص ، هو عقيدة االنتظار الـيت كبلتـه                

، "خوف الفتنة   " نة ، هو قيد     وثانيهما من تراث أهل الس    . قرونا ومنعته من التطور     
الذي برروا به حكم االستبداد ، وأصلوا به تشريع الرضى بالفساد وعـدم جـواز               

  . اخلروج على الظلم 
واليـة  " إال أن البديل السياسي الذي صاغه الفقه الشيعي املعاصر يف نظريـة             

اإلمـام  ، مل يتجاوز نطاق احلكم الفردي املطلق الذي ينوب فيه الفقيه عن             "الفقيه
وهو العنوان القيادي احلركي    . املنتظر، والراد عليه كالراد على اهللا سبحانه وتعاىل         

  . الذي يتوىل إدارة املفردات وتدبري القضايا التشريعية والتقنينية للدنيا واآلخرة 
ولئن حاول بعض فقهاء هذا االجتاه ، أن يثبتوا أن دور الويل الفقيه يف القيـادة                

ي دور األمة ، اليت ترك هلا جمال املشاركة بإبداء الرأي والنـصيحة أو              الفردية ال يلغ  
باالنتخاب واالستفتاء ، فإن صميم العالقة بني األمة والويل مل خترج مطلقـا عـن               
دائرة احلاكم واحملكوم ، وهو ما لدى فقهاء السنة أيضا على اخـتالف مذاهبـهم               

  .ومشارم 
هو الوحيد الذي حاول يف هـذا العـصر أن               ولإلنصاف ، فإن الفكر الشيعي      

يؤسس منوذجا للحكم إسالميا ، وينهض مبسؤولية ذلك وضا جادا ، إال أنـه يف               
، مل يتجاوز منهجا سياسيا زاوج فيه بني نظرية         " والية الفقيه   " واقع التطبيق لنظرية    
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 مع مراعـاة    اإلمامة عند أهل السنة ، وبني النظام اجلمهوري الدميوقراطي الليربايل ،          
  .املشاعر القومية الفارسية واجلذور العقدية املذهبية 

لديهم خيتاره جملس علماء منتخب ، وهو مـا لـدى           " الويل الفقيه   " ذلك أن   
الذين هلم حـق تنـصيب      " أولو األمر   " علماء السنة ، الذين يرون أن العلماء هم         

 ، وأسلوب تعيني رئـيس      كما أن النظام الربملاين وطريقة صياغة الدستور      . اإلمام  
أما اشتراط  . اجلمهورية والوزراء، ليس له من مرجعية إال الفكر الدميوقراطي الغريب           

التشيع والفارسية األصلية ال املكتسبة  يف رئيس اجلمهورية ؛ فمن صـميم الفكـر               
  . القومي واملذهيب 

  : أما االجتاه السلفي املعاصر فيتجاذبه سياسيا تياران 
فية املوالية لألنظمة القائمة ، ويرى يف كل متغلب إماما شـرعيا ال             ـ تيار السل  

. اسق املعتقد والسلوك أو غـري قرشـي       جيوز اخلروج عليه ، ولو كان جاهال أو ف        
واستعان رواد هذا التيار يف تربير ما ذهبوا إليه ، بتأويالت انتقائية ومغالية لـبعض               

ل ؛ مثل ما ذهب إليه أبو يعلـى   نصوص الكتاب والسنة ، احتطبوها من آراء الرجا       
اجلمعـة  " ، مما نسبه إىل عبد اهللا بن عمر من قول " األحكام السلطانية "احلنبلي يف   

، أو إىل اإلمام أمحد بن حنبل حول شـرعية  "حنن مع من غلب " و " مع من غلب    
  .إمامة املعتصم العباسي ، وهو أمي وسكري وفاسق العقيدة يقول خبلق القرآن 

ملرجعية استنبتت السلفية املوالية املعاصرة فتاوى اختذت متاريس حلمايـة          ذه ا 
  .االستبداد والظلم والفساد ، وقمع انتفاضات املطالبة باحلرية والعدل والكرامة 

ومتثلها حركة جهيمـان    . ـ أما التيار الثاين فهو السلفية اخلارجة ، أو الثائرة           
يف اية القرن الرابع عشر اهلجـري مبكـة         العتيـيب  وحممد بن عبد اهللا القحطاين        

  .املكرمـة ، واجلماعات اإلسالمية املقاتلة يف أفغانستان ومصر واجلزائر 
لدى الفقـه الـسين     " خوف الفتنة   " ولئن كان هذا التيار قد مترد على نظرية         

" الفـرد   "وخرج عليها ، فإنه مل يستطع يف نظرته السياسية أن يغادر إطار  حكم               
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 من ورعه وتقواه وصدقه وإخالصه ما ميأل به األرض عدال كمـا ملئـت               الذي له 
، الذي تنصبه مجاعة مـن      " العادل املستبد   " وهو ما يعرف بنظرية     . جورا وظلما   

، قد يتقلص عددها إىل ثالثة أفـراد ، أو          " أهل احلل والعقد    " ، أو   " أهل الرأي   "
  . قهاء واملتكلمني يف األمر فردين أو فرد واحد ولو سرا ، طبقا الختالف الف

وكان مآل هذا التيار أن استطاع هدم ما هو قائم ، أو خلخلة أركانه ؛ ولكنه                
مل يقدر على بناء البديل اإلسالمي احلق ، تصورا ونظاما ، ومنوذجا حضاريا عمليا              

  . للحياة 
وطيلة العقود الثالثة املاضية برزت يف جمال أحباث الفقه الـسياسي اإلسـالمي             

  : ظاهرتان 
 ظاهرة املؤمترات والندوات الفكرية اليت تنظمها الـدول اإلسـالمية ،            :أوالمها

عربية وغري عربية، وحتدد هلا حماور سياسية واقتصادية واجتماعية وفقهية ، هـدفا             
. معلنا من أجل استصدار توصيات وتزكيات ومواقف لصاحل هذه الدولة أو تلـك          

لماء التربير اجلوالني ، صدرت عنـهم فتـاوى         وأفرزت هذه الظاهرة طائفة من ع     
متناقضة مضطربة ، زكّت مجيع أنظمة احلكم القائمة حاليا يف بالد املسلمني بدون             

كما أن هذا اللون من النشاط السياسي مل يستطع أن ميهد ولـو لـصيغ               . استثناء  
ا لذلك  فكرية حتقق نوعا من التوافق والتالزم بني السلطة والشريعة ، ومل خيرج تبع            

عن املفاهيم الفقهية واالجتهادات الكالمية اخلاصة بالفقه التراثي التقليدي ، بـرغم            
احلـداثيني واليـساريني    " إنـشائيات   " ضاهيتاستخدامه أساليب ومصطلحات    

  .ورطانتهم 
 فتتعلق بالنشاط اإلعالمي املسموع واملرئـي واملكتـوب ،          :أما الظاهرة الثانية  

وقد ازدهر بشكل كبري بعد ظهور القنـوات        . ى األمة   اخلاص بالفقه السياسي لد   
الفضائية ، ومشل ضروبا من احلوار واملناقشة بني علماء ومفكـرين مـن خمتلـف               

وهي ظاهرة إجيابية ، غري أن عدم حيادية وسـائل          . األعمار واألقطار واملستويات    
ينبغـي أن   اإلعالم اليت تنظمها يقلل من جدواها ، ومينعها من أن تصل املدى الذي              
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ذلك ألن املستفيت فيها له هدف تزكية اجلهة اليت ميثلها ، أو حتقيق مصلحة              . تبلغه  
واملسؤول فيها ـ املفيت ـ ، يراعي أال تقطع حبال الود مع اجلهة الـيت    . معينة هلا 

  .ختاطبه ، أو خيوط البثّ اليت تنشر رأيه 
كن كلـها ـ ، ال   كما أن جل مفردات هذه اللقاءات واحلوارات ـ إن مل ت 

مي املتكامل الصريح لطبيعة األنظمة     وتتعلق جبوهر قضية نظام احلكم ، الذي هو التق        
بل تدور يف جمملها حـول      . القائمة ، والتقدمي الواضح اجللي للنظام السياسي احلق         

وإمنا حتـوم   قضايا سياسية ودستورية وفلسفية غائمة جمردة ، ال متس لب القضية ،             
 مـسؤولية   الفقه املتحرك والفقـه اجلامـد ،      مثل قضايا   .  تقتحمه حول احلمى وال  

، ودوره يف   كته للحاكم الفرد يف إبداء الرأي     ، ومدى مشار  اإلنسان يف تقرير مصريه   
، وهل البيعة تفويض كامـل أو مـشروط؟   العام ضمن حيز يتصدق به عليه    التدبري  

؟  فقط أم طاعة مطلقة  لمصلى اهللا عليه وسوطاعة أويل األمر هل هي طاعة للرسول 
وهل الدميوقراطية حكم إسالمي رشيد أم ال ؟ ، وهل جيوز يف إطار التداول علـى                

  . اخل …السلطة أن يرأس الدولة املسلمة شيوعي أو يهودي أو نصراين ؟ 
وقد اكتسبت الدراسات واآلراء يف هذا السياق صفة احللقات املفرغة ، اليت مل             

مي متكامل ، بقدر ما سامهت يف خلـط أوراق اللعـب            تؤد إىل صياغة نظام إسال    
السياسي وإشاعة الغموض واإلام ، واستدراج كثري من املشاركني بشغب إعالمي           
متعمد إىل متاهات من اآلراء التشطريية واالنتقائية ، إن مل نقل االنتهازية الـيت مل                

ـ                شاركة   خترج قط عن إطار حكم لالستبداد ، خيفف غلواءه حيز صـغري مـن امل
ومل ترق مطلقا إىل مراقي املفهوم القرآين للحكم الرشيد ، الذي جيعل أمر             . بالرأي  

املسلمني ملكا هلم ، يسلطون عليه ضمن نظم مؤسساتية وتربوية وعلمية وإداريـة             
وتشريعية وتدبريية ، تعصم من اجلنوح إىل أي شكل من أشكال االستبداد ، حكم              

  .ية أو طبقية ، أو عرقية أو عسكرية أو أمنية فرد كان ، أو حكم أقلية حزب
، ت عنه الصحوة اإلسالمية املعاصـرة     وبعد ، فهذا عرض موجز ألهم ما متخض       

يف جمال الفقه السياسي بتعبري العصر ، أو فقه اإلمامة واألحكام الـسلطانية بتعـبري               
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عيـة  وهو كما رأينا خالصة تراكمات فكرية وفقهية واجتما       . الفقهاء واملتكلمني   
وسياسية وتأثريات أجنبية ، عاشها املسلمون ويعيشوا منـذ التطبيقـات األوىل            
للحكم الرشيد يف اتمع العريب بصفته الوعاء األول لإلسالم ، إىل أن سقطت بالد              
املسلمني قاطبة بيد االستعمار يف القرنني امليالديني التاسع عـشر والعـشرين ، مث              

طبغت بكثري من أصـباغه الثقافيـة واالجتماعيـة         حتررت منه شكليا ، بعد أن اص      
  .والسياسية واالقتصادية 

ولئن كان الفكر السياسي للصحوة املعاصرة غري خاضـع لنـاموس اجلمـود             
والسكون واالستقرار ، وهذا من مؤشرات الرشد ومالحمه ، فإنه مل يصل بعـد إىل               

 ما فيه من اضـطراب      مستوى من احلركة احلقيقية اإلجيابية للتطور املنشود ، بقدر        
  :وخلط وغبش يف التصور والتوجه ؛ وذلك ألسباب كثرية ، من أمهها 

ـ تراكمية التراث البشري املدون ، الذي مل تتم دراسته وفرزه وسربه ؛ ومـا               
حقق منه ونشر كان التقريظ واإلعجاب مسة تقدميه ، لذا مل ينل حظه مـن النقـد                 

ذلك أن  . ا يهدد بانتكاسة فكرية يف هذا اال        البناء املستند إىل الكتاب والسنة ؛ مم      
التراث البشري إما أن يعاد تقدميه مبنهج نقدي موضوعي فيكون منطلقا للتطـوير             
وركيزة للتجديد ؛ وإما أن يقدم كمثال منوذجي حيتذى ـ وهو  واقع احلال ـ ،   
فيكون خطوة إىل الوراء وانتكاسة إىل اخللـف ، وعرقلـة يف سـبيل التأصـيل                

  .  التحديثو
ـ استعجالية بعض الصادقني من التيار اإلسالمي ، ومبادرم باملصاولة قبـل            

  .اتضاح الرؤية وتبني اهلدف وتكامل البديل 
ـ انتهازية الوصوليني من املنتسبني إىل التيار اإلسالمي ، وحرصهم على سرقة            

، لرتـب م ا ، اسـتجالبا للمناصـب وا       جهود احلركة اإلسالمية ومقايضة احلكا    
  .واحتالبا للمصاحل اخلاصة واملنافع اآلنية 

فما مدى قدرة الصحوة احلالية على اخلروج من املأزق ومغادرة النفـق ، إىل              
  رحاب النظام اإلسالمي الرشيد ؟ 
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لإلجابة عن هذا التساؤل ، ال بد من مراجعة نقدية للتاريخ العريب الـسياسي              
 نظريا ؛ ومعرفة ألوجه الـصواب فيـه         جاهلية وإسالما ، تطبيقا سياسيا ، وفقها      

واخللل ، والتأثري والتأثر ، ومدى تطابقه أو تعارضه مع الشريعة اإلسالمية ؛ دراسة              
وال تعـارض   . والسنة  معمقة جتمع بني الفقه والتاريخ ، وحتاكمهما معا إىل القرآن           

ملـسلم  ، والتاريخ هو عمل ا الفقه هو جمرد فهم املسلم للنصوص     ، ألن   مطلقا يف هذا  
قه وبني الف . هاوتصرفه حتت عني النصوص خضوعا هلا أو حتايال عليها أو متردا ضد           

حكام الفقهيـة نافـذة يف      ، يتأثر التاريخ بالفقه ألن األ     والتاريخ عملية إثراء متبادلة   
. كل تصرف يستصدر له حكم فقهي خاص      ، ويتأثر الفقه بالتاريخ ألن      التصرفات

، عا لظروف الزمان واملكان والبيئـة      التصرفات تب  وخيتلف الفقهاء يف حكمهم على    
ر الفقه والتـاريخ معـا إىل       يتطو. االضطرار واحلرية واإلكراه  وحاالت االختيار و  

احلضيض،  على قدر عالقتهما بالشريعة اإلسـالمية ،          ، أو يرتكسان معا إىل    األمام
أحدمها مـن   فهما فرسا رهـان احلياة الدنيا ، ال بد لفهم          . ومفاهيمها احلضارية   

ولئن خفي هذا االرتباط املوضوعي بينهما يف بعض ااالت ، فهو يف            . فهم اآلخر   
  .    اال السياسي أشد وضوحا 
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العرب وعاء اإلسالم األول ، نزل القرآن بلسام ، وبعثت النبوة يف أشـرف              
بيوم ؛ وكانت التطبيقات األوىل عقيدة وسلوكا وتضحية ، واجتماعا واقتـصادا            

صلى اهللا  وسياسة يف جمتمعهم ؛ وانبثق االجتهاد الفقهي األول ، بعد وفاة الرسول             
، تنـزيال للنصوص واألحكام على ما يستجد من حوادث وأحـداث             وسلم عليه

  .على يد كرام صحابتهم 
وال ريب أن هلذا التفاعل تأثريا على التطور الفقهي املتعلق جبميع جماالت احلياة             

إذ نادرا ما يتخلف تأثري الوعـاء يف  . عامة ، وبالفقه السياسي على وجه اخلصوص     
أثري تغيريا يف اإلسالم كتابا وسنة ، فهما حمفوظان من لـدن            وال نقصد بالت  . حمتواه  

حكيم خبري ؛ ولكن التأثري قاصر على فقه الرجال ، ومستوى فهمهم للنـصوص ،               
ودقة التزامهم بتعاليمها ، وكيفية تنـزيلهم لألحكام األصلية واملستنبطة على نشاط           

  .الفرد واجلماعة وتصرفاما 
ني العرب واإلسالم واسع متشعب ، مساحة اخلوض فيه         إن جمال التأثري والتأثر ب    

إال أن ما يعنينا يف الدراسـة هـو اجلانـب           . تسع مجيع مناشط احلياة ومكارهها      
وهو ما ينبغي أن نستكشف ما تسرب إليه        . السياسي ، أو فقه األحكام السلطانية       

و عـادات   من رواسب اجلاهلية العربية األوىل ، دينية كانت أو عرفية أو فكريـة أ             
  .وتقاليد ؛ ومدى تأثريها يف الفقه السياسي ونظم احلكم لدى املسلمني 

إن البحث يف هذا االجتاه وهلذا اهلدف حساس ومثري ؛ ألن النفـوس تـأنف               
اخلوض فيه بسبب نفورها الفطري من اجلاهلية ، ورفضها االعتراف بإمكانية بقـاء        

مـع أن   . المي وإنتاجه الفكـري     رواسب هلا يف نفوس األفراد ونظام اتمع اإلس       
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إنـك  : " خاطب أبا ذر ـ رضي اهللا عنه ـ قائال     صلى اهللا عليه وسلمالرسول 
  ".امرؤ فيك جاهلية

كما أن إيغال اجلنس العريب يف عمق التـاريخ ، ونـدرة الوثـائق املدونـة ،                 
وبة واحلفريات املتعلقة بتارخيهم ، وإغفال األخباريني لكثري من أيامهم ، ميثل صـع            

لذلك ال يسعنا إال أن حناول جتـاوز تلـك          . أخرى يف طريق البحث واالستنتاج      
احلساسيات ، وتذليل هذه الصعوبات ، واستقراء ما بلغنا عن عرب اجلاهلية علـى              

  .قلته ، لعله يأخذ بيدنا إىل الطريق ويقودنا إىل اهلدف 
جـذور تارخييـة    ولعل ما ينبغي مالحظته يف هذا اال أن األمة العربية ذات            

عميقة ، تكونت عرب حلقات تطور اجتماعي وعقدي وفكري طويـل ، أسـس              
مفاهيم وتقاليد وأعرافاً ، وكون تصورات ميتافيزيقية نظمت عالقات األفراد فيمـا            

متأثرين يف ذلك   . بينهم ، وعالقام باحلكام والقادة ، وعالقام بالطبيعة واجلوار          
  .  العربية وجنوا وشرقها وغربـهال اجلزيرةكله باحلضارات األوىل يف مشا

لقد كانت نقطة البدء لديهم األمة الكلدانية اليت تعترب األصل ، وما تفرع عنها              
من شعوب آشورية وبابلية وآرامية وعربية ؛ استوطنت اليمن والـشام والعـراق             

  .واحلجاز وجنداً 
عا جغرافيا ، وبيئـة     كما ساهم يف تكوين هذه األمة عامل الطبيعة  مناخا وموق          

قاسية أضفت على األخالق واملعامالت طابعا متماثال ، يغلب عليه اجلفاء والتقشف            
السيما عندما  . والعنفوانية املزاجية اهلوجاء ، وعفوية التصرف وبساطته وخشونته         

يتعلق األمر مبا هو حيوي كاملاء والكأل ، فيتقاتل بنـو األب الواحـد بـشراسة                
 تتحكم يف العواطف أعاصري الفاقة واجلوع وزوابع األحقاد القبلية          وضراوة، أوعندما 

 ونسوق جمتمعة ، فتنطلق غرائز االنتقام من عقاهلا إىل حد قد يصل أكل حلم البشر ؛     
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أن األحدب بن عمرو الباهلي أخذ عفاق       من   1  ابن حزم  هذكرمثاال على ذلك ما     
  : جز بن مري ـ من ربيعة ـ فشواه وأكله ، فقال فيه الرا

  إن عفاقا أكلته باهلة     متششوا عظامه وكاهله     وتركوا أم عفاق ثاكلة
أوهلمـا  . أما تفاصيل حيام ونظم اجتماعهم فليس لدينا عنها إال مـصدران            

املراجع التارخيية واألدبية اليت تعود إىل العهود اإلسالمية ، وهي لذلك غري حمايدة أو              
ليلة املدونة قبل اإلسالم يف التراث اليوناين والالتـيين         وثانيهما اإلشارات الق  . موثقة  

والسرياين واآلشوري والثمودي ، وما تضمنته نصوص التوراة ، ومـا ورد حـول     
مواجهات آشورية ، يف بادية الشام والفرات والعقبة ودومـة اجلنـدل وتيمـاء ،               

بني القرن  وذلك ما   . ،  أي أرض العرب      " عربايا  " جلماعات عربية تدعى أرضهم     
وفيها ذكر لثمود وسـبأ وملـوك دومـة         . التاسع واية القرن السابع قبل امليالد       

  . اجلندل،  وبعض الكيانات التجارية اليت تتصارع حول طرق التجارة 
ولئن كان األخباريون املسلمون يكادون جيمعون على تقسيم العرب من حيث           

عرب مـستعربة ؛ فـإن هـذا    عرب بائدة ، وعرب عاربة ، و  : القدم إىل طبقات    
له ذكرا يف املصادر التارخيية القدمية ، يهودية كانت أو يونانيـة أو              التقسيم ال جند  

  .التينية أو سريانية ، مما يشري إىل أنه تقسيم عريب حمض من العصر اإلسالمي 
فالعرب البائدة هم عاد ومثود وطسم وجديس ، وأُميم وجاسم ، وعبيل وعبد             

وقد بينت الكتابات الثمودية والنقوش     . ىل ، والعمالقة وحضور   ضخم وجرهم األو  
إال . املكتشفة وجود أكثر هؤالء األقوام ، على رغم تشكك املستشرقني يف ذلـك              

كما أظهرت هـذه  . أم مل يكونوا موغلني يف القدم كما زعمت الروايات العربية  
 ، زالزل وخـسفا      اآلثار أن هالك العرب البائدة كان بسبب الكوارث الطبيعيـة         

وانزالق تربة وهيجان براكني ، وعواصف واحنباس مطر ؛ وهو ما ذكره القـرآن              
  . الكرمي وفصل أسبابه ونتائجه
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أما العرب العاربة ، العرباء ، فهم اخلُلَّص ؛ ألن أول من تكلم بالعربية كـان                
 سـفر   (يف التوراة   " يقطان  " منهم وهو يعرب ، من أبناء قحطان الذي ورد امسه           

  .، من ذرية نوح عليه السالم ) التكوين 
جاسم بعمان والبحرين ، وبنو هيف وهـزال األوىل         : ومن قبائل هذه الطبقة     

  .وبنو مطر وبنو األزرق وبنو بديل ، وراجل وغفار وتيماء 
وأول من توىل املُلك منهم بعد قحطان هو يعرب ؛ كان ملكه باليمن ، حيث               

حـضر  " زع إخوته على أقطار اجلزيرة ؛ فجعل أخـاه          وو. تغلب على بقايا عاد     
على أرض عمان ، وأخاه     " عمان  " على األرض اليت عرفت بامسه ، وأخاه        " موت  

  .جرهم على احلجاز 
أما الطبقة الثالثة وهي العرب املستعربة ، فجدهم إمساعيـل عليـه الـسالم ؛               

نـسبة إىل نـزار ،      " يني  النــزار " نسبة إىل عـدنان ، و     " العدنانيني  "ويدعون  
  .نسبة إىل معد ، وكلهم من ذرية إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم " املعديني"و

مث اندمج العرب العاربة من بقايا القحطانيني بالعرب املستعربة من العدنانيني ،            
وتكون منهم مجيعا عرب اجلاهلية الذين أدركوا اإلسالم واستوعبوا شعوب العرب           

  . تهم اليت نزل ا القرآن الكرمي كلها بلغ
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  55   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
òîÜçb§a@l‹ÈÛ@òîbîÛa@áÄäÛa@ @

             
انتظم العرب ـ كما هي سنة االجتماع البـشري ـ يف مراتـب ، أعالهـا      
الشعب ، مث القبيلة ، مث البطن ، مث الفصيلة ؛ فالشعب األبعد مثل عدنان وقحطان ،                 

بيعة ، والبطن مثل بين عبد مناف ، والفصيلة مثل بين           والقبيلة مثل مضر وقريش ور    
  .عبد املطلب وبين العباس 

مث تكونت من هذه اموعات دول وشبه دول يف خمتلف منـاطق اجلزيـرة ؛               
فكانت يف اجلوف ـ ما بني جنران وحضر موت ـ الدولة املعينية اليت ازدهرت ما   

 حلت حملها مملكة سبأ ، مث ممالك        وملا انقرضت .  قبل امليالد    630 و 1300بني سنيت   
  . كمنة وقتبان وديدان وحليان وجنران وحضر موت 

ويف الشمال قامت مملكة الغساسنة بالشام ، ومملكة النبط اليت ضمت دمـشق             
وسهل البقاع وفلسطني وحوران ومدين وسواحل البحر األمحر ، ومملكة تـدمر ،             

 ، ومملكة احلرية بالعراق قريبا من       ومملكة كندة من كهالن بن سبأ يف بادية احلجاز        
  .النجف والكوفة ، وملوكها من آل خلم وآل نصر ، والنعامنة واملناذرة وآل حمرق 

كما ظهرت جتمعات سياسية أقرب إىل نظام حكومات املدن اليونانية ، كمـا             
هو حال مكة والطائف ويثرب ، وبعض القرى الغربية اليت ليس هلا ملك ، بل أسر                

دار "  املأل من الوجوه واألشراف وكبار التجار واحملاربني ؛ جيتمعون يف            جتارية هم 
للتشاور يف شؤون السلم واحلرب ، جتارة ومقايضة وعالقات وحتالفـات           " الندوة  

  .وفض نزاعات
ومهما كان شكل النظام السياسي لتجمعام ، فإن األصل عندهم ظل دائمـا             

األرض ، وتتدرج فيها الـسيادة مـن رب         هو القبيلة اليت تقوم على رابطيت الدم و       
األسرة إىل رب القبيلة إىل رب العرب ، الذي هو الرئيس واحلاكم وامللك الـذي               
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باإلهلام املستمد من األصـنام     " مستنريا  " يفعل ما يشاء ، مستعينا بشيوخ القبائل ،         
  . اليت يعبدوا 

 الدينيـة لـديهم ،      كما كونت األعراف والتقاليد والبدائية واخلرافة واألوهام      
شروطا للسيادة جعلتهم طبقات ومراتب ، أشـرافا وعامـة ، أحـرارا وعبيـدا               
ومواِلـي؛ على رغم مظاهر املساواة اخلادعة اليت موهت ا البداوة يف معـامالم             

فدم الشريف لديهم ال يكافئه إال دم شريف مثله ، وال كفاية            . وعادام وتقاليدهم   
ج إال بغري العربية ، ودم الرئيس عندهم مقدس ويشفي من عضة            لغري العريب يف الزوا   

وقمة الشرف  . الكلب، وشرف املال جعلهم أتباعا ومتبوعني ، مادحني وممدوحني          
لديهم املَِلك وأهله ، مث األعيان والوجهاء واملقاتلون ، مث األسر اليت تنجب الذكور              

  . اخلدم والعبيد أكثر من غريها، مث األجراء واحلرفيون واملزارعون و
والتفوق يف السيادة عندهم لكل من فاق غريه باملال والعقل ، والدفع والنفع ،              
والفحولة وكثرة األبناء من الذكور ، والقوة اجلسدية والنسب والسجايا والعادات            

  1 إال أن لكل قبيلة ترتيبها ألولويات هذه املزايا كما ذكر صاحب خزانـة األدب             
  :روءة للجاحظ ، قال نقال عن شرائع امل

العرب تسود على أشياء ؛ أما مضر فتسود ذا رأيها ، وأما ربيعة فمن               كانت( 
وكان أهل اجلاهلية ال يسودون إال مـن        . أطعم الطعام ، وأما اليمن فعلى النسب        

. ع والبيان   السخاء والنجدة ، والصرب واحللم ، والتواض      : تكاملت فيه ست خصال     
ببذل النـدى وكـف األذى      : " ، قال "مب سدت قومك ؟    :"وقيل لقيس بن عاصم   

ذكر أبو عمرو بـن العـالء       : ( وقال األصمعي  ). "ونصرة املوىل وتعجيل الِقرى     
ما رأيـت   : " عيوب مجيع السادة وما كان فيهم من اخلالل املذمومة ، إىل أن قال              

لسؤدد وساد أبـو    شيئا مينع من السؤدد إال قد رأيناه يف سيد ؛ وجدنا احلداثة متنع ا             
ووجـدنا  . جهل بن هشام وما طَر شاربه، ودخل دار الندوة وما استوت حليتـه              

بن الطفيـل خبـيال     البخل مينع السؤدد وكان أبو سفيان خبيال عاهرا ، وكان عامر            
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والظلم مينع السؤدد وكان كُليب بن وائل ظاملا وكـان سـيد            . عاهرا وكان سيدا  
وقلة العدد  . كان عيينة بن حصن أمحق وكان سيدا        واحلمق مينع السؤدد و   . غطفان  

. متنع السؤدد وكان السيل بن معبد سيدا ومل يكن بالبصرة من عـشريته رجـالن       
  " ) .والفقر مينع السؤدد وكان عتبة بن ربيعة مملقا وكان سيدا 

كما كانت هلم مقاييس للسؤدد والرئاسة مغرقة يف البدائية والتخلف ، متعلقـة             
قيـل   : ( 1خبار أليب مسلم الدينوري   ففي عيون األ  . نية بيولوجية   بصفات جسما 

ن سائل الغـرة طويـل      إذا كا : " ، فقال "مب تعرفون سؤدد الغالم فيكم؟    :" ألعرايب
أي :" وقيل آلخر ". فيه لوثة، فلسنا نشك يف سؤدده     ، وكانت   الغرلَِة، ملْتاث اإلزار  

" ). دق أمحق فأقِْرب به مـن الـسؤدد       أشإذا رأيته أعنق    " :، قال "الغلمان أسود ؟  
الصلع واندحاق البطن وتـرك     : وعرف معاوية بن أيب سفيان السؤدد بثالث هن         

  . اإلفراط يف الغرية 
إال أن هذه الصفات والشروط اخلاصة بالسؤدد عنـد العـرب ـ بيولوجيـة     

. وسلوكية ـ ،كان يطغى عليها توفر شرط واحد ، هو الغلبة بأي وسيلة كانت  
فالذي يغلب قومه ويروضهم مباله أو سالحه أو أنصاره هو السيد فيهم بال منازع ؛               

وهذا شأن الشعوب البدائية عادة ، التـابع        . وهو امللك املُطاع الذي يفعل ما يشاء        
فيهم مملوك واجبه الطاعة وتنفيذ األوامر يف  النفس واألهل والولد واملال ؛ وامللـك   

ا طمع يف مال صودر ، أو أمر بقتل امرئ قُتل ، أو هم              عليهم مالك لكل شيء ، إذ     
بفاحشة مهد له سبيلها وأُضفيت على ممارسته الشرعية ، واعترب ذلك منه فحولـة              

 كيف أفرط مِلك طسم على جديس ،        2وقد ذكر صاحب خزانة األدب      . ورجولة  
وسارت هذه  . وجهاحىت أمر بأن ال تزف امرأة من جديس إال إذا أُيت ا إليه قبل ز              

  :السنة فيهم إىل أن هجتهم عروس منهم بقوهلا 
  ال أحـد أذل مـن جديـس           أهكــذا يفعـل بالعــروس
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  .فغضبت جديس ودبرت مكيدة لقتل امللك 
من األلفاظ العربية القدمية وردت يف مجيع هلجـات العـرب ،         " مِلك  " ولفظ  

 كما كانوا يطلقون على امللك أيضا لقب        .وتلقب ا ملوك احلرية وغسان وكندة       
، عن ثعلب عن ابـن      1" فقه اللغة   " وقد روى الثعاليب يف     . ، أي النار    "الوحى  " 

:" فقلت". هو امللك   : " ، فقال   "  سألت ابن األعرايب عن الوحى      : " األعرايب قال   
مثل النار يـضر    النار ؛ فكان امللك     : الوحى  : " ، فقال   " ومل مسي امللك وحى ؟      

  " .وينفع 
. والسنة عندهم أن املُلك وراثي ينتقل من األب إىل االبن األكرب ، إال ما شـذَّ          

والنخبة من عشرية امللك والوجهاء وشيوخ القبائل ورجال الدين هم أهـل احلـل              
وهم املستشارون الذين يعينونه علـى      . والعقد الذين يشرفون على تنصيب امللك       

ويطلـق علـيهم األذواء   . يه ، وعلى إشباع رغباتـه وأهوائـه    التخلص من مناوئ  
  .واألقيال

أما الطبقات الضعيفة فهم السوقة ألن امللك يسوقهم ، وهم مبرتلة املاشية مـن              
الراعي ، والرعاع من العصا ، والغوغاء السفلة حتت السوط ، إذا فزعـوا طـاروا               

  .و مشورةليس هلم مطلقا رأي يف أمر أو كفاءة إلبداء نصيحة أ
أما القوة العسكرية لدى ملوك العرب فقد كانت ضعيفة ؛ ال تكفي إال لكـبح    

وذلك نظرا لضعف املنطقة اقتصاديا     . مجاح التمرد الداخلي أو عدوان عرب اجلوار        
وفقرها دميوغرافيا ، بسبب طبيعة الصحراء وكثافة اهلجرة منها إىل أماكن اخلصب            

 أغلب احلقب إىل اخلـضوع للفـرس والـروم          مما اضطر به ملوكهم يف    . والرخاء  
واألحباش ، والتأثر ببعض عادام وتقاليدهم يف امللك ، واالسـتعانة ـم ضـد               

فظهر بذلك ما أُطلق عليـه يف التـصانيف الالتينيـة           . منافسيهم من عرب اجلوار     
" . عرب األحبـاش  " ، و " عرب الفرس   " ، و " عرب الروم   : " واليونانية القدمية   
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عرب االحتاد  " ، و   " عرب أمريكا   " هو احلال يف العصر احلديث الذي عرف        كما  
  " .عرب الصني " ، و " السوفيايت 

والنـاطق  . أما الدين الغالب فيهم فكان عبادة األوثان مث اليهودية والنـصرانية      
وبامسها كانت تفتح املراسيم امللكيـة      . الرمسي باسم األوثان كان لديهم هو امللك        

وكانت األوثان يف أول األمـر حتـت        . ر والقوانني قبل نشرها على العامة       واألوام
رعاية امللك مباشرة ، مث رئي أن يعني امللك هلا سدنة يقومون ا ويسخروا لصاحل               

  .السلطة، ومن أجل ترويض العامة 
أما الدخل املايل ، فكان من الضرائب وواردات األرض اليت تستثمرها الدولـة             

ويتعهد الكرباء وسادة القبائل جبمـع      . و تؤجرها للعامة جبعٍل يتفق عليه       مباشرة ، أ  
  .ريعها من األتباع ودفع حصة احلكومة إىل خزانة امللك 

وزبدة القول أن عرب اجلاهلية كانوا يشترطون للملـك والـسيادة شـروطا             
الذكورة والفحولة والغلبة ، والقدرة على الـبطش وضـرب          : وصفات من أمهها    

باإلضافة إىل شروط سـلوكية     . عناق ، والسن وروابط الدم والنسب والوراثة        األ
. أخرى كالعدل والعقل والنجدة والكرم ومستوى من العلـم بالديانـة الرمسيـة              

، ملعتـوهني قُصر والبخالء واحلمقـى وا    ولكنهم مع ذلك ولَّوا النساء والغلمان وال      
كما عرفـوا سـلطة     . ا وروميا وحبشيا    والظلمة والعهر ، والعمالء لألجنيب فارسي     

امللك املطلقة يف أموال الرعية وأنفسها وأعراضها ودمائها ؛ واستغالله للدين ونيابته            
عن األوثان املعبودة ونطقه بامسها، ومتييزه بني أفراد الرعية مبقياس الكفاءة باملـال             

 ووجوه األغنيـاء    والنسب والقوة ، وتعيينه املستشارين والبطانة من األسرة املالكة        
  .واملقاتلني ورجال الدين واملستفيدين الذين يعدون أهل احلل والعقد 

هذه الشروط اليت اشترطها عرب اجلاهلية يف سادم ، وتلك الصفات اليت حتلى             
ا أو افتقدها ملوكهم ، والنظم اإلدارية والعالقات السياسية اليت متيزت ا دوهلم ،              

   نة يف نظم املسلمني السياسية بعد االنقالب علـى اخلالفـة           جتلت كلها واضحة بي
الراشدة وقيام امللوكية العاضة اجلربية ؛ تطبيقا عمليا ، وتشريعا فقهيـا ، وتربيـرا               
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أصوليا على يد كثري من فقهاء األحكام السلطانية يف فتاواهم ومصنفام ؛ مما ساهم 
قيقية يف الكتاب والسنة ، وعطـل       يف إبعاد الفقه السياسي اإلسالمي عن أصوله احل       

تطوره وعاق مواكبته للحياة كما سيبدو إن شاء اهللا تعاىل فيما يأيت من فصول هذه               
  .الدراسة 
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الراشدي ، وجتربة املسلمني السياسية األوىل ، موضـوع شـديد           دراسة العهد   

احلساسية ، زلت فيه أقدام ، وضلت فيه عقول وأفئدة ؛ ذلك ألن دراسة تصرفات               
اجليل األول ضرورة ميليها واجب استنباط األحكام الـشرعية واالسـتفادة مـن             

لى أعراض هذا   التجربة، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، لكن مع احملافظة ع             
وإن كـان   . الرعيل القرآين وحرمته ، اليت هي عند اهللا أعظم من حرمة الكعبـة              

الصراع السياسي الذي أُقحموا فيه ، قد فتح أبوابا للتأويل وتوظيف النـصوص ،              
لنصرة فريق على فريق وطائفة على طائفة  ، مث تطور ذلك إىل الكذب على رسول                

  . ، وعلى األئمة األطهار والصحابة األبرار أنفسهم نفسه  صلى اهللا عليه وسلماهللا 
إننا باستيعاب الفترة الراشدية فقهيا وتارخييا ، واختزاهلا يف نظرة مشولية تارخيية،            
وتنـزيل حكم الشرع على تصرفات الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ يف موضوع   

خلليفـة  سياسة احلكم ، يتضح لنا بدون أي لبس أو غموض ، أن طرق اختيارهم ا              
  .عزمية ورخصة : دارت بني حكمني شرعيني 
مني عليه ، وما فعله عثمـان       املسل   صلى اهللا عليه وسلم    العزمية ما ترك الرسول   
  .؛ إذ مل يستخلفا أحدا بعدمها وعلي رضي اهللا عنهما

؛ إذ استخلفا بإشارة من عامة      والرخصة ما فعله أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما        
  .لفتنة اليت تتبعها الردة املسلمني ، خمافة ا

الف ـ ، فقد أمجع عليه الصحابة رضـي اهللا   أما حكم العزمية ـ عدم االستخ 
مباشرة ، عندما اختاروا أبا بكر ،         صلى اهللا عليه وسلم   ، عقب وفاة الرسول     عنهم
؛ ومل يدِع أحد وصية من النيب       ندما اختاروا عمر وعثمان وعليا رضي اهللا عنهم       مث ع 
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ملصلحة العامة  ، وتصرفوا يف إطار الشورى ، حمكمني العقل وا          ليه وسلم صلى اهللا ع  
  .، اخلاضعني هلا املؤطرين بالشريعة

ولئن كان أبو بكر وعمر قد ترخصا يف أمر االستخالف ، للضرورة القـصوى              
اليت قدراها حق قدرها ، خارج إطار اهلوى واملصاحل اخلاصة ، فإما قـد أكـدا                

 حكم العزمية الذي ترك اختيـار القيـادة الـسياسية ، لعامـة              بأقواهلما وأعماهلما 
  .املسلمني، يبثون فيه شورويا بكل حرية 

وددت أين كنت سألت رسـول اهللا       : ( 1يقول أبو بكر عندما حضرته الوفاة       
: ملن هذا األمر ، فال ينازعه أحد ، وددت أين كنت سـألته                صلى اهللا عليه وسلم   

  ) .صيب ؟ هل لألنصار يف هذا األمر ن
وددت أين يوم سقيفة بين ساعدة ، كنت قذفت األمر يف عنق            : ( 2ويقول أيضا 

  ) .أحد الرجلني ـ يريد عمر وأبا عبيدة ـ فكان أحدمها أمريا وكنت وزيرا 
: 3ويقول عمر يف اليوم الثاين لبيعة أيب بكر ، دفاعا عن موقفه يـوم الـسقيفة                 

، تـاب اهللا  ة ما كانت ، وما وجدا يف ك       أيها الناس ، إين قلت لكم باألمس مقال       (
   ) .…   صلى اهللا عليه وسلموال كانت عهدا عهده إيلَّ رسول اهللا
فقد كانت  . إن بيعة أيب بكر كانت فلتة        : ( 4ويقول عن طريقة بيعة أيب بكر       

 وإنـا واهللا ما وجدنا أمرا هو أقوى من مبايعة          …كذلك ، غري أن اهللا وقى شرها        
ينا إن فارقنا القوم ومل تكن بيعة أن حيدثوا بعدنا بيعـة ؛ فإمـا أن                خش. أيب  بكر    

  ) .نتابعهم على ما ال نرضى ، أو خنالفهم ، فيكون فساد 
إن  : ( 5ه النـاس يف أن يـستخلف قـال          يوعندما حضرته الوفاة ، وأحل عل     

وإن أترك فقد تـرك  . أستخلف فقد استخلف من هو خري مين ـ يعين أبا بكر ـ   
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: " ؛ فقال ولده عبد اهللا        - صلى اهللا عليه وسلم   يعين رسول اهللا     -ري مين   من هو خ  
  ") .أنه غري مستخلف   صلى اهللا عليه وسلمفعرفت حني ذكر رسول اهللا 

مث حيذر وهو على فراش املوت ، كال من علي وعثمان ـ رضي اهللا عنهما ـ   
لعل هـؤالء القـوم      (  :1من أن يستخلفا أقارما إن اختريا لألمر ؛ فيقول لعلي           

وما آتاك    صلى اهللا عليه وسلم   يعرفون لك حقك وشرفك وقرابتك من رسول اهللا         
فإن وليت هذا األمر فاتق اهللا يا علـي         . اهللا من العلم والفقه والدين ، فيستخلفوك        

  ) .فيه ، وال حتمل أحدا من بين هاشم على رقاب الناس 
، لعل هؤالء القوم يعرفون لك صهرك      يا عثمان ( :2مث يلتفت إىل عثمان فيخاطبه    

؛ فـإن    وسنك وشرفك وسابقتك فيستخلفوك     صلى اهللا عليه وسلم   من رسول اهللا    
  ) .أحدا من بين أمية على رقاب الناسوليت هذا األمر فال حتمل 

أنشدك اهللا يا سعد ، إنْ وليت مـن أمـر            : ( 3كما قال لسعد بن أيب وقاص       
  ) . رقاب الناس الناس شيئا أن حتمل أقاربك على 

وعندما نصحه بعضهم باستخالف ولده عبد اهللا ، أىب ذلك وحذر ابنـه مـن               
  ) .يا عبد اهللا، إياك مث إياك أن تتلبس ا  : ( 4قبوله قائال 

متسك بالعزمية ، فلم يوص ألحد ، بـرغم         وعندما أُحيط بعثمان رضي اهللا عنه       
لـسيطرة  ل ةللخالفة ، وحماول سعياوف أهله مناورات البيت األموي الذي ورمت أن     

على عثمان رضي اهللا    معاوية   عرض    لقد حىت.  الدفاع عن اخلليفة   عليها ، بدعوى    
 وطلحـة   يأن يضرب رقاب عل   : ك احلصار عليه   االختيار بني أربعة أمور لف     5عنه  

 على املدينة والـدفاع  والزبري ، أو أن يستقدم أربعة آالف فارس من الشام للسيطرة    
، أو أن   صلى اهللا عليه وسـلم    أو أن ينفي إىل اآلفاق مجيع صحابة النيب         ،  عن اخلليفة 
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 على أن يسأل  أحد من البت األموي     مل جيرؤ   إال أنه   . مان الطلب بدمه    جيعل له عث  
،  لألمر، ورفض كرام الصحابة ذلك     م عدم أهليته  ون يعلم م استخالفه ؛ أل   عثمان  

الناس بالترخص ، وقد رأى الفنت      ومتسك عثمان بالعزمية ؛ على رغم أنه كان أوىل          
اليت تأججت نارها بني املسلمني ، واملخاطر اليت هددت مؤسسة اخلالفة نفـسها ؛              

  . فلم يوص ألحد وخرج من الدنيا متحلال من كل التبعات 
على أن  يسأهلا    فقد حرضه العباس رضي اهللا عنه        أما اإلمام علي رضي اهللا عنه     

1اء احتضاره ؛ فأىب بشدة وقال أثن صلى اهللا عليه وسلمالرسول 
واهللا ال أسـأهلا  ( : 

  ) .رسول اهللا أبدا 
قبيل بيعة السقيفة ، عرض عليه العباس ثانية          صلى اهللا عليه وسلم   وعقب وفاته   

بايع   صلى اهللا عليه وسلم   عم رسول اهللا    :   فيقولون   2أن يبايعه على مأل من الناس       
  .لك أيضا فرفض ذ. ابن عمه ؛ فال خيتلف عليه أحد 

يا أيها   : ( 3وعندما تويف عمر  رضي اهللا عنه قال اإلمام علي  كرم اهللا وجهه                 
مل يعهد إلينا يف هذه اإلمارة شيئا، حـىت           صلى اهللا عليه وسلم   الناس إن رسول اهللا     

 مث إن أبـا   . رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حىت مضى لسبيله             
  .)ىت مضى لسبيله، فأقام واستقام ح يستخلف عمربكر رأى من الرأي أن

ـ    اجتمع طلحة والزبري واملهاجرون 4وعندما استشهد عثمان ـ رضي اهللا عنه 
أكون وزيرا لكم خري من أن    : ( واألنصار وأتوا عليا يبايعونه ؛ فأىب بشدة وقال هلم          

أحق منك ، وال    ال نعلم   : ( ، فأحلوا عليه وقالوا     ) أكون أمريا ، ومن اخترمت رضيته       
 فيه وأخرجوه إىل املسجد     وما زالوا يلحون عليه يف األمر حىت غلبوه       ). خنتار غريك   
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مـا  : ( ، قـال    ) أال تستخلف علينا ؟      : ( 1وعندما قيل له وهو خليفة      . فبايعوه
ولكن إن يرد اهللا بالناس خريا      .  فأستخلف  صلى اهللا عليه وسلم   استخلف رسول اهللا    
  ) . خريهم كما مجعهم بعد نبيهم على خريهم فسيجمعهم بعدي على

 بإسناد صحيح عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعـد           2وروى أمحد يف مسنده     
لتخضنب هذه من هـذا ، فمـا        : " مسعت عليا يقول    : ( عن عبد اهللا بن سبع قال       

ذا إ:"قـال " . يا أمري املؤمنني فأخربنا به نبري عترته : " قالوا " . ينتظر يب األشقى ؟    
ال ، ولكـن    : " قـال   " . فاستخلف علينا   : " ، قالوا   " تاهللا تقتلون يب غري قاتلي      

فما تقول  :" قالوا  " .   صلى اهللا عليه وسلم   أترككم إىل ما ترككم إليه رسول اهللا          
اللهم تركتين : أقول : " قال . إذا لقيته ـ  : ـ وقال وكيع مرة " لربك إذا أتيته ؟

تين إليك وأنت فيهم ، فإن شئت أصـلحتهم وإن شـئت            فيهم ما بدا لك مث قبض     
  " ) .أفسدم 

ومن غرائب التقديرات اإلهلية يف أمر اخلالفة الراشدة ، أا بدأت بالسنة النبوية             
أحدا ، وتـرك األمـر        صلى اهللا عليه وسلم   اليت هي العزمية ، إذ مل يستخلف النيب         

وقد أخرج  . ا يظنونه مصلحة هلم     للمسلمني كافة ، يرون فيه رأيهم ويقررون فيه م        
حدثنا عبد اهللا   : ( كل من البغوي يف مصابيح السنة عن حذيفة ، والترمذي ، قال             

بن عبد الرمحن ، قال أخربنا إسحاق بن عيسى عن شريك عن أيب اليقظـان عـن                 
قالوا يا رسول اهللا لو اسـتخلفت ؟  : زادان عن حذيفة ـ رضي اهللا عنه  ـ قال   

تخلف عليكم فعصيتموه عذِّبتم ، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه ،           ِإنْ اس :" قال  
مث انتهت بالسنة النبوية اليت هي العزمية أيضا ،         " ) .  وما أقرأكم  عبد اهللا فاقرؤوه       

  صلى اهللا عليه وسـلم    لدى كل من عثمان وعلي ، إذ تركاها كما تركها الرسول            
سية اليت ال تسمح ألحد بأن يتطاول       مما يرسخ القاعدة األسا   . شورى بني املسلمني    

ويبقى ما فعله أبو    . على أمر األمة  أو حيتكره يف نفسه أو أسرته أو قبيلته أو حزبه               
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  حكم الضرورة اليت تبيح احملظورة وتفتح باب الترخص والتيـسري          بكر وعمر ضمن  
   .دةسيما إذا خيفت فتنة تعقبها ر، ال ا الضرر األخف دفعا للضرر األكربويرتكب هل

إال أن ما جيب توضيحه يف هذا األمر والتركيز عليه ، هو أن ما فعله أبو بكـر                  
، إذ البون شاسع بني االستخالف    . ث  وعمر يعد رخصة استخالف ال رخصة توري      

الذي قد تدعو إليه الضرورة القصوى ، املقدرة بقدرها  املنضبطة بشروطها ؛ وبني              
  .ل عزمية التوريث الذي ليس إلباحته رخصة أو أص

يار اخللفاء بـني الرخـصة      رضي اهللا عنهم، تصرفوا يف أمر اخت      وأن الصحابة   
، ويقدرون مـا    م ؛ يقررون فيه ما يرون من مصلحة       ، على أنه أمرهم وشأ    والعزمية

فلم يضيقوا علـى    . حييط به من ضرورة ، ضمن سلوكيات فقهية  تدينية  بدهية             
أو ومل تقطع باختالفهم وشيجة رحـم       أنفسهم واسعا، ومل يكفر بعضهم بعضا ،        

  .، ومل يسقطوا فيما انزلق إليه فقهاء األحكام السلطانية بعدهم رابطة إميان
فما هي الظروف واملسوغات اليت جعلت أبا بكر وعمر يلجآن إىل هذه القاعدة             

  األمر إذا ضاق اتسع؟: ، أو كما يقول الفقهاء قهية ، قاعدة الرخصة بدل العزميةالف
  : وقفهما هذا ينظر إليه من أربع زوايا إن م

  .ملا بعد وفاته   صلى اهللا عليه وسلم زاوية الترتيبات اليت وضعها النيب - 1
  . زاوية فنت النفاق والردة والتمزق القبلي - 2
  . زاوية مداوالت سقيفة بين ساعدة ومقاييس االختيار فيها - 3
  .ى احلكم واالنقضاض على السلطة  زاوية مناورات البيت األموي للسيطرة عل- 4
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مل يوص ألحد باخلالفة ، وما ورد  عـن            صلى اهللا عليه وسلم   تأكد لدينا أنه    

استخالفه أبا بكر أو عليا أو غريمها ال يثبت عند النقد والسرب ، باستثناء ما أخرب به                 
وما أخرب به من مغيبات املستقبل ، بعـضه         . بويةيكون بعده ، مما يعد معجزة ن      مما  

تكـون  : ( 1من ذلك احلديث الصحيح     . أقره ورضيه، وبعضه استنكره وتربأ منه       
مث تكـون   . النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون ، مث يرفعها اهللا إذا شاء أن يرفعهـا                 

  ) .خالفة على منهاج النبوة 
  :يف أواخر أيامه الشريفة ، فمن أمهها  صلى اهللا عليه وسلمه أما توجيهات

بعثا إىل الشام ، وأمريهم أسامة بـن زيـد ،             صلى اهللا عليه وسلم    2 بعثه   - 1
وأمره على فضالء   . وأمره أن يوطئ اخليل ختوم البلقاء والداروم من أرض فلسطني           

أبا بكر وعمـر علـى      الصحابة ، وكبار املهاجرين واألنصار ، وجعل من جنوده          
أمر غالما على جلة املهـاجرين      :" حداثة سنه ؛ فتكلم املنافقون يف إمارته ، وقالوا          

إن تطعنوا يف إمارتـه فقـد       : "   صلى اهللا عليه وسلم   فقال رسول اهللا    "  واألنصار  
ولكن " . طعنتم يف إمارة أبيه من قبل ، وإنه خلليق باإلمارة ، وكان أبوه خليقا هلا                

وملا أعـاد   . فتأخر مسري جيش أسامة       صلى اهللا عليه وسلم   ض ابتدأ برسول اهللا     املر
األمر بإنفاذ اجليش وأحل فيه، خرج أسامة، فضرب العـسكر            صلى اهللا عليه وسلم   

، انتظارا ملا يكون من أمر مـرض        ريق الشام على مسرية ثالثة أميال     ، يف ط  باجلوف
صـلى اهللا   ش كما رسم له رسول اهللا       ولو سار اجلي  . صلى اهللا عليه وسلم   الرسول  

ولسار أمر اخلالفة على غري ما سار عليه        . ، ملا حضر أبو بكر وعمر وفاته      عليه وسلم 
  .يوم السقيفة 
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بالصالة بالناس ،    رضي اهللا عنه     1إىل أيب بكر    صلى اهللا عليه وسلم    أوصى   - 2
  .عندما اشتد به املرض 

  .2ه مسجدا أال يتخذ قرب  صلى اهللا عليه وسلم أمر - 3
ذمته من حقوق اخللق ؛ إذ خـرج يف مرضـه             صلى اهللا عليه وسلم    أبرأ   - 4

متكئا على الفضل بن العباس وعلي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنـهم ـ ، حـىت     
أما بعد أيها الناس ، إنه قد دنـا مـين            : ( 3جلس على املنرب ، وكان مما خطب        

 فمن كنت جلدت له     …قام فيكم   خلوف من بني أظهركم ، ولن تروين يف هذا امل         
ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد              
منه ، ومن أخذت له ماال ، فهذا مايل فليأخذ منه ، وال خيش الشحناء من قبلـي ،                   

   ).      …فإا ليست من شأين 
ائتوين بـدواة   : " 4املرض ، قال      صلى اهللا عليه وسلم    ملا اشتد برسول اهللا      - 5

،  فتنازعوا وال ينبغي عند نـيب        " وبيضاء ، أكتب لكم كتابا ال تضلون بعدي أبدا          
إن رسـول اهللا  : " تنازع ، ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب ، فقال عمـر            

" . قد غلبه الوجع ، وعندكم القرآن ، حـسبنا كتـاب اهللا               صلى اهللا عليه وسلم   
صلى يكتب لكم رسول اهللا     : " تصموا ، فمنهم من يقول      واختلف أهل البيت  فاخ    

، " صلى اهللا عليه وسلم   قربوا يكتب لكم رسول اهللا      : " ، أو قال    "   اهللا عليه وسلم  
، وغُم على رسول اهللا     فلما أكثروا اللغط واالختالف   . ر  ومنهم من يقول ما قال عم     

ندموا ورجعوا إليه يطلبـون     فلما  " . قوموا عين   : " ، قال هلم    صلى اهللا عليه وسلم   
ن أ: مث أوصى بثالث  ".  أنا فيه خري مما تدعونين إليه        دعوين فما : " ، قال هلم  الوصية

 جيازى الوفد بنحو ما كـان جييـزهم،         ، وأن يخرج املشركون من جزيرة العرب    
  .، أو نسيها الراوي وسكت عن الثالثة

                                                           
  2/439 ،تاريخ الطربي 2/215 الكامل يف التاريخ - 1
  72-62-48 البخاري ،جنائز - 2
   .191 / 2 ، الطربي 231 / 5 ابن كثري   ،216 / 2 الكامل يف التاريخ - 3
  2/217 ، الكامل 5/45-4/235- 283/ 3 مسند أمحد - 4



  
  
  
  
  
  
  
  

  71   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

 الرزية ما حـال بـني    إن الرزية كل  : " 1 س رضي اهللا عنهما   ولئن قال ابن عبا   
، وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب  من اخـتالفهم            صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
؛ وليس لرسول    يف واقع األمر وحكمة اهللا تعاىل، مل يكن رزية         ؛ فإن ذلك  " ولغطهم

وليس موقف عمر رضي اهللا     . أن يكتم، أو ميتنع عن التبليغ       صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  
، أو شـكا     صلى اهللا عليه وسلم   ، أو اعتراضا على توجيهاته      ة النبوية عنه رفضا للسن  

صلى اهللا عليه   ؛ ألن ما دعاه إىل ذلك إال الشفقة واحلنو عليه           يف عصمته وهو يوجع   
، ا اختتام مشهود للرسالة احملمدية    كما أن الواقعة كله   . واحلرص على راحته    وسلم

ق، واستـشهاد    الدعوة ومواصلة الطري   واختبار نبوي كرمي للصحابة املوكلني مبتابعة     
هل أنـتم   : " يسأهلم بلسان احلال    صلى اهللا عليه وسلم   وكأنه  . هلم على متام التبليغ   

، وكأم جييبونه ضمنيا بـأم      " بعدي حمتاجون إىل مزيد إرشاد وتوجيه وتوصية ؟       
، وتـشبعت   رآن الكرمي حباجة دنيـاهم وأخـراهم      تلقوا كفايتهم وتزودوا من الق    

اليت بلغت الرسالة كاملة، وأدت األمانة تامة، مث اختارت لقاء          احهم بنور النبوة    أرو
؛ فلتترك الستعدادها ومعاناة شوقها     ء الرب عز وجل مهمة ليست باهلينة      ولقا. را
  " . دعوين فما أنا فيه خري مما تدعونين إليه  " …

،  عليه وسلم صلى اهللا   ، عند احتضار الرسول     هكذا حتمل املسلمون مسؤوليتهم   
. وشهدوا على أنفسهم عندما سِئلوا تعريضا وتورية ، فأجابوا تـصرحيا وحـسما              

، إذ  عرضت األمانـة علـى        من ضمري املاضي وعمق الغيب يتجدد     وكأمنا مشهد   
ه فَأَبين أَنْ يحِملْنها وأَشفَقْن ِمنها وحملَها الِْإنسانُ ِإن        السماوات واألرض واجلبال    

    .72 األحزاب  كَانَ ظَلُوما جهولًا
، خرج عليه الـسالم يف       صلى اهللا عليه وسلم    يف يوم االثنني ، يوم وفاته        - 6

  صلى اهللا عليه وسلم   ، فتبسم   كاد الناس يفتنون يف صالم فرحا     ف . 2صالة الصبح   
 قـد   مث رجع وانصرف الناس وهم يظنون أنه      . فرحا ملا رأى من هيئتهم يف الصالة      
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، فجعـل    نزل به املوت    صلى اهللا عليه وسلم   وعند عودته إىل بيته     .  من وجعه  أفاق
، فتقول فاطمـة     " وا كرباه   : " يأخذ املاء بيده الشريفة وجيعله على وجهه ويقول       

ال :"    صلى اهللا عليه وسلم    ، فيقول " وا كريب لكربك يا أبت      : " رضي اهللا عنها    
  " .كرب على أبيك بعد اليوم 

فراس الشعيب عن مـسروق     د ثبت يف الصحيحني من حديث أيب عوانة عن          وق
  صلى اهللا عليه وسلم   اجتمع نساء رسول اهللا     : ( ، قالت   عن عائشة رضي اهللا عنها      

 متشي ال ختطئ مشيتها مشية أبيهـا،        عنده ، مل يغادر منهن امرأة ، فجاءت فاطمة        
، مث سـارها    له، مث سارها فبكت   ، فأقعدها عن ميينه أو مشا     "   مرحبا بابنيت : " فقال

بالسرار وأنـت     صلى اهللا عليه وسلم   خصك رسول اهللا    : " فقلت هلا   . فضحكت
ما كنـت   : " ، فقالت   "ِك ؟   أخربيين ما سار  : " فلما أن قامت قلت     " . تبكني ؟   

قلت   صلى اهللا عليه وسلم   فلما تويف   ".   صلى اهللا عليه وسلم   ألفشي سر رسول اهللا     
، " أمـا اآلن فـنعم      : " قالت  ،  " أسألك ملا يل عليك من احلق ملا أخربتين          : " هلا

، ان يعارضين يف القرآن كل سنة مرة      إن جربيل ك  ":سارين يف األول قال يل    :" قالت
فـاتقي اهللا   . ني وال أرى ذلك إال القتـراب أجلـي        وقد عارضين يف هذا العام مرت     

ضني أن تكوين   أما تر : " مث سارين فقال    . ، فبكيت "واصربي، فنعم السلف أنا لك      
  ).  فضحكت " ، أو سيدة نساء هذه األمة سيدة نساء املؤمنني

ملا مرض عرضت     صلى اهللا عليه وسلم    أنه   1 ويف رواية لعائشة رضي اهللا عنها       
الـصديِقني  مع الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم ِمـن النِبـيني و          : له بحةٌ ، فسمعته يقول      

فظننا أنه  : " قالت عائشة   . 69النساء    والشهداِء والصاِلِحني وحسن أُولَِئك رِفيقًا    
  " .كان يخري 

، فلما دنا   نا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر     نعى إلينا نبي  :  قال   2وعن ابن مسعود    
مرحبـا  : "، وقـال  عت عينهة فنظر إلينا وشدد فدم    الفراق مجعنا يف بيت أمنا عائش     
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بكم  رمحكم اهللا ، آواكم اهللا ، حفظكم اهللا ، رفعكم اهللا ، نفعكم اهللا ، وفقكـم                   
اهللا ، نصركم اهللا ، سلمكم اهللا ، قبلكم اهللا ، أوصيكم بتقوى اهللا وأوصي اهللا بكم                  

 تعلـوا علـى اهللا يف       إين لكم نذير وبشري ، ال     . وأستخلفه عليكم ، وأؤديكم إليه      
ِتلْك الدار الْآِخرةُ نجعلُها ِللَِّذين لَا يِريـدونَ         : ، فإنه قال يل ولكم      ده وبالده عبا

    ِقنيتةُ ِللْماِقبالْعا وادلَا فَسِض وا ِفي الْأَرلُوع   وقال 83القصص ،  :   ِفـي سأَلَـي
  ِرينكَبتى ِللْمثْوم منهج    قد دنـا   : " ، قال   " مىت أجلك ؟  : " فقلنا   ." 60 الزمر

"  فمن يغسلك يا نيب اهللا ؟       : " قلنا  " . ، واملنقلب إىل اهللا وإىل سدرة املنتهى        الفراق
يف : " ، قال   " ففيم نكفنك يا نيب اهللا ؟       : " ، قلنا   " أهلي ، األدىن فاألدىن     : " قال  
فمن يصلي عليـك  "  : ، قلنا" ، أو حلة ميانية يايب هذه إن شئتم أو يف بياض مصر ث

فبكينا وبكى  "  مهال غفر اهللا لكم وجزاكم عن نبيكم خريا         : " ، قال   "يا نيب اهللا ؟     
إذا غسلتموين وكفنتموين فضعوين على سريري      : " وقال   صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

                   يف بييت هذا ، على شفري قربي ، مث اخرجوا عين ساعة ؛ فإن أول من يصلي علـي
 جربيل  مث ميكائيل ، مث إسرافيل ، مث ملك املوت مع جنود كثرية               جليسي وخليلي 
؛ وال  عها ، مث ادخلوا علي فوجا فوجاً، فصلوا علي وسلموا تسليماً          من املالئكة بأمج  

 أهل بييت مث نساؤهم     ، وليبدأ بالصالة علي رجال    تؤذوين بتزكية وال برنة وال صيحة     
 فإين أشهدكم أين قد سلمت علـى مـن          ،أقرئوا أنفسكم مين السالم   . مث أنتم بعد  

أقرئوا أنفسكم مين السالم     " ويف رواية   . "ديين من اليوم إىل يوم القيامة       بايعين على   
م على ديين فـأقرئوه مـين       ، ومن تابعك  اب من أصحايب فأقرئوه مين السالم     ومن غ 
  .  ة التامة العامة يا خري خلق اهللا، وعليك الصالفعليك السالم والرمحة". السالم 

أحسنوا الظن  : " 1، أن كان يقول   بالدنيا  صلى اهللا عليه وسلم   وكان آخر عهده    
عل يغرغر ا وما    ، وكررها حىت ج   "الصالة وما ملكت أميانكم     : " ، ويوصي " باهللا  

ال إله إال   : " ح ماء مث ميسح وجهه باملاء ويقول      ، ويدخل يده يف قد    يفصح ا لسانه  
  ".يف الرفيق األعلى: " ينصب سبابته ويقول ، و" ، إن للموت لسكرات اهللا
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بة اخللق ، ليواجـه اللحظـة       عن خماط   صلى اهللا عليه وسلم   ويصمت الرسول   
، يف صعود روحه الطاهرة إىل السماء ، خماطبا نفسه وهي مقبلة على رـا،       احلرجة

يا نفس ما لـك     :" ، وخشية العبد املطيع   جل الوهلان حبياء املؤمن وشوق احملب وخ    
اللـهم  :"  عن نفسه مناجيا ربه     صلى اهللا عليه وسلم   مث يعِرض   "  ؟ين كل مالذ  تلوذ

ـ          ". اغفر يل، واجعلين يف الرفيق األعلى      د وكان آخر ما ناجى به ربه ، وكأن ربه ق
مث فاضـت روحـه     . 1" ، قد بلغت    جالل ريب الرفيع  :" سأله ، فأجاب مبرئاً ذمته    

 اهللا  رضيوبقيت ريح املسك يف يد أم سلمة        ،  الطاهرة إىل را وبقيت سنته العطرة       
بعد أن وضعت يدها على صدره الكرمي ، جمعاً ومجعاً ، تتوضأ وتأكل ومـا               عنها  

 يا طيب الذكر يف الـدنيا       ،فصلى اهللا عليك يا رسول اهللا     . ايذهب ريح املسك منه   
  .  ، يا نبينا وفخرنا ورمحة ربنا املهداة إلينا  واآلخرة
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بوجعه لليلتني بقيتا من شـهر صـفر ،           صلى اهللا عليه وسلم   بدئ رسول اهللا    

وسرعان ما شاع اخلرب فتنمرت معسكرات النفاق والردة يف جمتمع املدينة ومكـة             
  .وأطراف اجلزيرة كلها ، واشرأبت أعناق اليهود والنصارى لإلجهاز على اإلسالم 

وِممـن   : فاق فقد أثبت القرآن الكرمي وجوده يف املدينة فقال تعـاىل            أما الن 
              ـنحن مهلَمعفَاِق لَا تلَى النوا عدرِة مِدينِل الْمأَه ِمناِفقُونَ وناِب مرالْأَع ِمن لَكُموح

لَِئن  :  ، وقال    101 التوبة    اٍب عِظيمٍ نعلَمهم سنعذِّبهم مرتيِن ثُم يردونَ ِإلَى عذَ      
             ثُم ِبِهم كنِريغِة لَنِدينِجفُونَ ِفي الْمرالْمو ضرم ِفي قُلُوِبِهم الَِّذيناِفقُونَ ونِه الْمتني لَم

         ا ثُِقفُوا أُِخذُوا ومنأَي وِننيلْعا ِإلَّا قَِليلًا مِفيه كوناِورجقِْتيلًا لَا يلُوا تقُت    60 األحزاب،  
ثالمثائـة منـافق ميثلـون ثلـث اجلـيش          حـوايل   ويوم أحد تراجع عن القتال      

وِليعلَم الَِّذين نافَقُوا وِقيلَ لَهم تعالَوا قَاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَو ادفَعوا قَـالُوا              اإلسالمي
كُم هم ِللْكُفِْر يومِئٍذ أَقْرب ِمنهم ِللِْإمياِن يقُولُونَ ِبأَفْواِهِهم ما لَيس           لَو نعلَم ِقتالًا لَاتبعنا   

    .167 آل عمران  ِفي قُلُوِبِهم واللَّه أَعلَم ِبما يكْتمونَ
، اإلجهـاز    صلى اهللا عليه وسلم   وقد حاول معسكر النفاق عقب وفاة الرسول        

وكان أول الناشطني إلثارة الفتنة وإيقاد نار التقاتـل بـني           . يةعلى الدعوة اإلسالم  
 " 1:ب؛ إذ قال عقب مبايعة أيب بكر رضي اهللا عنـه          املسلمني ، أبو سفيان بن حر     

، يا آل عبد مناف فيما أبـو بكـر مـن             إين ألرى عجاجة ال يطفئها إال دم      واهللا  
مث أقبل على اإلمام    ". ؟  أين األذالن ؟ ، علي والعباس       أموركم ؟، أين املستضعفان؟     

، فأىب اإلمام علي    " عك  يا أبا احلسن أبسط يدك أباي     : " وخاطبه   اهللا عنه    رضي علي
  :؛ فجعل يستفزه بشعر املتلمس عليه ذلك
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       إن اهلوان محار احلي يعرفـــه          واحلـر ينكره والرسلة األجــد 
  األذالن محار احلي والوتـــد     ولن يقيم على خسف يراد بـه           إال 

       هذا على اخلسف معكوس برمته          وذا يشج فال يبكي لـه أحـــد
، وإنك واهللا طال ما     ك واهللا ما أردت ذا إال الفتنة      إن: " ل له فزجره اإلمام علي وقا   

  " .ال حاجة لنا يف نصيحتك . بغيت اإلسالم شرا 
 أن جاء إياس بن عبد اهللا بن        1هذه الفترة   وكان من أخطر مؤامرات املنافقني يف       

عبد ياليل من بين سليم إىل اخلليفة أيب بكر ـ رضي اهللا عنه ـ ، وسأله أن جيهز له   
فلما سار جعل ال مير     . دة ؛ ففرح أبو بكر وجهز معه جيشا       جيشا يقاتل به أهل الر    

اءه جيـشا   فلما مسع أبو بكر بذلك بعث ور      . لم و ال مرتد إال قتله وأخذ ماله       مبس
  . آخر فرده مث قتله 

، وعاِملُه  2 إليها صلى اهللا عليه وسلم   ويف مكة نفسها ملا وصل خرب وفاة الرسول         
ارجتت املدينة وكاد   ، استخفى عتاب و   اب بن أسيد بن أيب العاص بن أمية       عليها عت 

، وصاح فيهم فـاجتمعوا      قام سهيل بن عمرو على باب الكعبة      ف.  أهلها يرتدون 
واهللا ليتمن اهللا هـذا     . ر من أسلم وأول من ارتد      أهل مكة ال تكونوا آخ     يا: "فقال  

: فلقد رأيته قائما مقامي وهو يقول؛  صلى اهللا عليه وسلم   األمر كما ذكر رسول اهللا      
لتنفقن ، واهللا كم العرب وتؤدي لكم العجم اجلزية، تدين لقولوا معي ال إله إال اهللا    " 

واهللا .  مستهزئ ومصدق ، فكان ما رأيـتم       ، فمن بني  "كنوز كسرى يف سبيل اهللا      
  .فامتنع الناس عن الردة " ليكونن الباقي 

أما الردة فقد طالت العرب ما خال أهل املسجدين مكة واملدينـة ، ومل يبـق                
  . لصالة اجلمعة مقام إال يف احلرمني 
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صـلى اهللا عليـه     ، آخر حياة رسول اهللا      1وكانت أول ردة يف اإلسالم باليمن       
ن كعـب يف عامـة مـدحج،        ، فقد ارتد األسود عبهلة ب     عد حجة الوداع   ب وسلم

ت فتنتـه   مث اجنل . ، وانضمت إليه مراد ، واستوىل على صنعاء         وتعصبت معه جنران  
صلى اهللا عليه   ، آخر ربيع األول مباشرة بعد وفاة الرسول         بقتله وأتت البشارة بذلك   

   .وسلم
ليمامة والبحرين ، واسـتعانوا      ارتد أهل ا   2 صلى اهللا عليه وسلم   وعقب وفاته   

، واجتمعت غطفان   وحنيفة وسليم وبنو متيم وحضر موت     بالفرس ، وارتدت ربيعة     
 وعلـى رأس    ،س بين أسد طلحة بن خويلد املتنيب      وكان على رأ  . وأسد على الردة    

، وعلى رأس بين حنيفة مسيلمة الكذاب ، وعلـى كنـدة            بين متيم الكاهنة سجاح   
  .األشعث بن قيس 

ن ارتد وادعى النبوة، ومنهم من ارتد       ؛ منهم م  ارتدت العرب على أعقاا   هكذا  
 من استوعبت الردة قبيلتهم مجيعا، ومنهم من استوعبت بعض          ، ومنهم ومنع الزكاة 

وأصبح املسلمون كالغنم يف الليلة املمطرة لقلتهم وكثرة عدوهم وإظـالم           . القبيلة
  .اجلو بفقد نبيهم 

فان  ، فقد بعثت غط    3ر من ذلك بعد بيعة الصديق       وتطور األمر إىل ما هو أخط     
 يقيموا الصالة وال يؤتـوا الزكـاة؛ فلـم          ، على أن  وأسد وطيء وفودا إىل املدينة    

ائرهم وأخربوهم بقلة أهل املدينة، وطمعوهم      ، فرجعوا إىل عش   يستجب هلم أبو بكر   
، وقال  سجددينة، وألزم أهلها حبضور امل    فجعل أبو بكر احلرس على أنقاب امل      . فيهم
كم ال تدرون ليال يأتون     ، وإن ن األرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة       إ" :هلم  

فما لبثوا ثالث ليال حىت " .  فاستعدوا وأعدوا   …، وأدناهم منكم على بريد      أم ارا 
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طرق املرتدون من أسد وطيء وغطفان املدينة املنورة غارة ، فقاد أبو بكر املعركـة         
  . ا ضدهم بنفسه فازمو

 ، يكتـشف    صلى اهللا عليه وسلم   إن املتأمل لتطورات الفتنة عند وفاة الرسول        
وكأمنا خطـة  . حتالفا ضمنيا ـ على أقل تقدير ـ ، انعقد بني املنافقني واملرتدين   

إياس بن عبد اهللا كانت تدور بشكل آخر يف ذهن أيب سفيان الذي عـرض علـى                 
 ؛ إذ ال    1أيب بكـر خـيال وِرجـالً        اإلمام علي أن ينصره جبيش ميأل األرض على         

يستطيع أن جيند هذا العدد اهلائل إال بتحالف بني املنافقني واملرتدين ، واملـسلمون              
  .قلة مستضعفة وال قدر أليب سفيان عندهم ألنه من الطلقاء 

أما الصف املسلم  الذي ال يشكو نفاقا وال ردة ، فقد كـان يعـاين آفـتني                  
،  واحتكارهـا  ائلية والقبلية ، وآفة التشوف إىل الـسلطة       مزمنتني، آفة العصبية الع   

  .وكالمها قاتلتان
كان اتمع العريب املسلم يومئذ ، موزعا بني عديد من مراكـز االسـتقطاب              

  .العائلي والقبلي ، كما هو شأن اتمعات البدائية ذات العصبية 
، وفيهم قال الرسول    ةمتة والسيادة الدينية قبل البعث    بنو هاشم ، وفيهم النبوة اخلا     

إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل واصطفى قريـشا          : " 2 صلى اهللا عليه وسلم   
  " .من  كنانة ، واصطفى من قريش بين هاشم ، واصطفاين من بين هاشم 

وكان غرة جبينهم اإلمام علي ـ كرم اهللا وجهه ـ ، مبا فضله اهللا تعاىل مـن    
 ، وما حباه به مـن علـم وفـضل           ليه وسلم صلى اهللا ع  قرابة ومصاهرة للرسول    

أنا مدينة العلم   : " 3 صلى اهللا عليه وسلم   وشجاعة وفصاحة وحكمة ، وقد قال عنه        
وكان حريا ببين هاشم ِإنْ ويل اخلالفة أن يتخذوه جسرا الحتكارها           " . وعلي باا   
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م لعل هـؤالء القـو     :"1 ولذلك أوصاه عمر رضي اهللا عنه بقوله      يف البيت اهلامشي    
 وما آتاك    صلى اهللا عليه وسلم   يعرفون لك حقك وشرفك وقرابتك من رسول اهللا         

فإن وليت هذا األمر فاتق اهللا يا علـي         . اهللا من العلم والفقه والدين ، فيستخلفوك        
   ."حدا من بين هاشم على رقاب الناس فيه ، وال حتمل أ

، ذو النـورين  وعصبية بين أمية ورائدهم عثمان بن عفان ـ رضي اهللا عنه ـ   
ولئن كان أغلب بين أمية مبا فيهم زعيمهم يف اجلاهلية          . الذي تستحيي منه املالئكة     

أبو سفيان ، من الطلقاء الذين ال مطمع هلم يف اخلالفة ، فإم مل يكونوا قد نـسوا                  
صلى اهللا  ولو ويل عثمان اخلالفة بعد رسول اهللا        . سيادةً يف اجلاهلية ذاقوا عسيلتها      

 ، الختذوه جسرا لالستيالء عليها واحتكارها ، وألعملـوا الـسيف يف             لمعليه وس 
، وهو ما حذر منه عمر رضي اهللا عنه عنـدما           ما بعد يحابة كما فعلوا ف   رقاب الص 

  .حضرته الوفاة أيضا
وعصبية قريش جمتمعة ، ببطاحها وظواهرها ؛ وقد كانت العرب قاطبة تدين هلا             

    ا مقر الكعبة ومهد النبـوة  وأوسـط العـرب دارا         بالوالء والريادة الدينية ، لكو
  .  ونسبا

وعصبية األنصار ، األوس واخلزرج جمتمعني ، لكوم أبناء عمومة ومن العرب            
 ، وملا نزل من القـرآن       صلى اهللا عليه وسلم   القحطانية من اليمن ، ولنصرم النيب       

ب املدينة املنورة   الكرمي يشيد جبهادهم وبالئهم يف نصرة اإلسالم ، ولكوم أصحا         
عاصمة الدولة، وسكاا األصليني ، واألكثرية العددية إذا قيـسوا باملهـاجرين ،             

  .وليقينهم بأم أحق من حيكم ويستأثر باألمر 
مث عصبية األوس وحدهم واخلزرج وحدهم ، مما ميثل صراعا تنافـسيا كامنـا              

  .ينتظر فرصة الظهور بني أبناء العم 
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سيد بن احلضري وسعد بن معاذ ، األشـهليان العقبيـان           فمن األوس زعيماهم أُ   
  .النقيبان البدريان 

صلى ومن اخلزرج بنو النجار ، وسعد بن عبادة ، وأبو قتادة فارس رسول اهللا               
 ، وثابت بن قيس خطيبه ، وقيس بن السكن الذي مجع القـرآن يف               اهللا عليه وسلم  

 زوج أم بردة مرضعة إبراهيم ، ابن  ، والرباء بن أوسصلى اهللا عليه وسلم حياة النيب   
   .صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

وكال القبيلتني تتنافسان جمتمعتني مع قريش على السلطة ، كما تتنافسان فيمـا             
وكان تنافسهما فيما بينهما سببا لترجيح كفة قـريش علـى           . بينهما عليها أيضا    

وملـا رأت    : " 1ال بن األثري    ق. األنصار يوم السقيفة ، واختيار أيب بكر للخالفة         
األوس ما صنع بشري بن سعد وما تطلب اخلزرج من تأمري سعد بن عبادة ، قـال                 

واهللا لئن وليتها اخلـزرج     : " بعضهم لبعض ، وفيهم أسيد بن احلضري ، وكان نقيبا           
مرة ، ال زالت هلم عليكم بذلك الفضيلة ، وال جعلوا لكم فيها نصيبا أبدا ، فقوموا                 

، فقاموا إليه فبايعوه ، فانكسر على سعد بن عبادة واخلزرج مـا             " ا أبا بكر    فبايعو
  " .أمجعوا عليه ، وأقبل الناس يبايعون أبا بكر من كل جانب  

هذه املخاطر املتعلقة حبركات النفاق والردة ، والتمزق القبلي والصراع علـى            
ذين كـانوا يلعقـون     السلطة وحماولة احتكارها ، إذا أضيف إليها خماطر اليهود ال         

جراحهم يف أطراف اجلزيرة ، ويتحينون فرص االنقضاض على  اإلسالم وأهلـه ،              
وحالة االستنفار لدى الوثنية الفارسية واملسيحية البيزنطية ، رعباً من الدين اجلديـد       
املنتصر وعنفوانية أهله ، وصدق قتاليتهم وصالبة عودهم ، تكون صورة اتمـع             

  .يرة ، والتهديدات اليت حتاصره أشد وضوحا وأكثر قتامة اإلسالمي يف اجلز
هذه الظروف مبا فيها من خماطر ، استوعبها ثالثة أقطاب من كبار الصحابة هم              
أبو بكر وعمر وعلي ـ رضي اهللا عنهم ـ ؛ إذ فهموا جوهر نظـام احلكـم يف     

ذا ومراقبة، اإلسالم وشكله ، وأنه أمر للمسلمني عامة مبين على الشورى قرارا وتنفي       
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واستوعبوا واقع الفنت واملشاكل اليت تواجه املسلمني ، فتعاونوا على جتـاوز احملنـة              
وتثبيت أمر اإلسالم يف القلوب واألمن والوحدة يف اتمع ، مبا مت إجنازه يف سقيفة               
بين ساعدة ، حتت مسوغات شرعية سليمة ومربرات سياسـية كافيـة ، عزميـة               

  .فا وتدبريا ورخصة، اختيارا واستخال
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: سقيفة بين ساعدة بني ثالثـة أطـراف  كان التنافس السياسي على السلطة يف  

، ولكل منهم سابقة السيادة      واألوس مث اخلزرج   ؛قريش وهم عمدة العرب وعمادهم    
 أنصارهمبين هاشم و  ن هوى   إال أ . يف اجلاهلية والحقة النصرة واجلهاد يف اإلسالم        

. ، الذي ختلف عن حضور اجتمـاع الـسقيفة          كان مع اإلمام علي رضي اهللا عنه      
وعندما فاخر عبد الرمحن بن عوف األنصار بفضل أيب بكر وعثمان وأيب عبيدة بن              

 عوف ، إننا ال ننكر فضل       يا ابن  : " 1اجلراح عقب البيعة ، قال له زيد بن األرقم          
ولوال أن عليا بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه  … لسيد اخلزرج ، وإن منامن ذكرت

 ، وحبزم عليـه     صلى اهللا عليه وسلم   ـ وغريه من بين هاشم ، اشتغلوا بدفن النيب          
فجلسوا يف منازهلم ما طمع فيها من طمع ، فانصرف وال ِج على أصحابك مـا                

  " .التقوم به 
، ويت من حكمة وبعـد نظـر  ا أوالواقع أن اإلمام عليا ـ كرم اهللا وجهه ـ مب  

صلى اهللا عليه ، وأن ميتثل لتوجيهات الرسول ضل أال ينغمر يف صراع حول السلطة    ف
، وتقبل التعـازي    ى غسله وكفنه والصالة عليه ودفنه     ، اخلاصة باإلشراف عل   وسلم
فلم حيضر اجتماع السقيفة ومل جيار أحـدا يف    . ية األسرة النبوية يف فترة احلزن     ورعا
غفله دعاة الفتنة والكيد لإلسالم، أبو سفيان ومن على         ، ومل يست   عن اخلالفة  ثاحلدي
راثية الـيت   وبذلك فسح اال واسعا لقيام مؤسسة اخلالفة الراشدة غري الو         . شاكلته

  .، واليت هي احملجة السياسية البيضاء يف الكتاب والسنة هي أمر للمسلمني كافة
رضي اهللا عنه ـ مضطرب وغري صحيح ،  وما قيل عن إبائه مبايعة أيب بكر ـ  

بل إنه كان أحرص الناس على سـالمة أيب بكـر           . وال يثبت عند الفحص الدقيق      
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وعندما عزم أبو بكر على قيادة حرب املرتدين بنفسه،         . وجناحه يف القيام مبا نيط به       
ِشم  : " 1وخرج شاهرا سيفه ، اعترض اإلمام علي سبيله وثناه عن عزمه قائال له              

  " .يفك وال تفجعنا بنفسك ، فواهللا لئن أُصبنا بك ال يكون لإلسالم نظام س
وعندما بويع عمر كان اإلمام علي وزيره وعونه وبطانته الـصادقة املخلـصة             

عوذ من معضلة لـيس     تيو  ،"لوال علي هللك عمر   :"2 يقول األمينة حىت إن عمر كان    
ال عبد اهللا بن عبـاس      نه، ق وعندما بايع الناس عثمان رضي اهللا ع       .3 هلا أبو حسن  
إم مل  " :، فقال اإلمام علي   " رضيت خبالفة عثمان   قد خدعوك حىت  " :4لإلمام علي 

خيدعوين ، بل إين رأيت اجلميع راضون به فلم أحب خمالفة املـسلمني ، حـىت ال                 
  ."تكون فتنة بني األمة 

: " 5 قال وعندما عرضت عليه اخلالفة بعد مقتل عثمان وأحلوا عليه يف األمـر ،           
  " .ال حاجة يل يف البيعة ، دعوين والتمسوا غريي 

ذه الروح العالية والنفس األبية ، واحلكمة الراجحة والتقوى العميقة ، والنظرة            
السياسية البعيدة والفهم الدقيق جلوهر احلكم يف اإلسالم ، نظر اإلمام علي إىل أمر              

مع املسلم واإلسالم نفسه بالفناء     اخلالفة فجنب املسلمني كوارث وفتنا هددت ات      
وكان ختلفه عن ندوة سقيفة بين ساعدة من أهم ما يسر أمر الوفاق             . واالضمحالل  

  .فيها على بيعة أيب بكر ، وجنب األمة بداية وراثية للحكم 
لقد انقدحت شرارة السقيفة من منطلق غري سليم ، إذ تنادت كل مـن األوس               

 ، على أساس قبلي عرقـي إقليمـي حمـض ،            واخلزرج من وراء ظهر املهاجرين    
وأغلبيـة   ،ومن العـرب القحطانيـة     ،ا أصحاب املدينة  ، وأبناء عمومة      باعتبارمه
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طردهم أهلهم أصحاب السيادة     ،ملهاجرين قلة من العرب العدنانية    الساكنة؛ وأن  ا   
  .والقوة والنفوذ من موطنهم األصلي مكة 

، من تعاليم إسالمية قيمة صهرم      ئلما تشربته نفوس املسلمني األوا    وعلى رغم   
مجيعا يف أمة واحدة ، فإن رواسب مـن املاضـي وعاداتـه وأعرافـه وتقاليـده                 

صلى اهللا عليـه    وحساسياته كان يذر قرا بني الفينة والفينة ؛ يف عهد رسول اهللا             
أمـا  .  باحلكمة واملوعظة احلسنة والوحي      صلى اهللا عليه وسلم   ،   فيعاجلها      وسلم

 فقد انفسح اال النفالق نواة هذه الرواسـب يف          صلى اهللا عليه وسلم   اته  بعد وف 
سقيفة بين ساعدة ، باتفاق بني األوس واخلزرج على احتكار الـسلطة ، تـداوال               

  " .منا أمري ومنكم أمري " بينهما يف إطار 
إن فكرة التداول على السلطة اليت ابتدعها األنصار يف غاية النضج الـسياسي             

وال أدري هل كـان     .  لعصرها ؛ إذْ هي أساس النظم الدميوقراطية املعاصرة          بالنسبة
إال أن الفكـرة يف  . هذا املفهوم التداويل للسلطة معروفا يف ذلك العصر وقبله أم ال            

ولكن التداول حيتاج إىل مؤسسات سياسـية       . حد ذاا متقدمة على عصرها كثريا       
لذلك كان مـآل  . هذا مل يكن متوفرا آنئذ  متينة حتميه من االحتكار واالستئثار ، و      

ما اتفق عليه األوس واخلزرج أن ينقض ، مهما حسنت النيات ورسخ الوفـاء يف               
، روعهم أن اخلزرج إن مت هلم األمر      وهو ما انتبه له األوس عندما أُلقي يف         . النفوس  

جرين  سوف لن يتركوا لألوس نصيبا فيه ؛ فنقضوا اتفاقهم مع اخلزرج وآزروا املها            
فتمت البيعة أليب بكر ـ رضي اهللا عنه ـ ؛ ذلك أن خرب اجتماع األوس واخلزرج   

 إليهم صحبة أيب عبيدة بن      يف السقيفة وما عزموا عليه ورد أبا بكر وعمر ؛ فانطلقا          
وكان . ، وكان احلوار الشهري املدون يف كل كتب السري والتاريخ اإلسالمي            اجلراح

  :من أهم حجج القرشيني فيه 
ـ فضل أيب بكر وسنه ، واحترام كافة املسلمني له ، السيما وقد قدمه الرسول               

  . إلمامة الصالة يف فترة مرضه األخري صلى اهللا عليه وسلم
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ـ قريش أصلح جلمع شتات العرب يف تلك الظروف العصيبة ، لكوا أوسط             
ؤ من غريهـا    فإن ويل اخلالفة امر   . دارا ونسبا ومقرا للكعبة ومنبتا للوحي والنبوة        

إال أن أحدا مل يستشهد يوم السقيفة بنص من قرآن أو سـنة             . كانت الفتنة والردة    
على فضل أيب بكر أو غري أيب بكر ، أو فضل قريش أو غري قريش ، أو وصية لفرد                   

صلى اهللا عليه   وهذا يضعف ما روي من نصوص منسوبة للرسول         . أو بيت أو قبيلة     
ا كان املقياس الوحيد للترشـيح واالختيـار هـو          وإمن.  يف أمر االستخالف     وسلم

  . مصلحة املسلمني وما فيه وحدم وأمنهم االجتماعي والتفافهم حول عقيدم 
كما أن النقاش الذي دار بينهم يوم السقيفة ، وإن ختللته حـدة معهـودة يف                

؛  نضج  سياسي متقدم جدا على عصرهم       اتمعات البدوية الفطرية ، قد أسفر عن      
  . اخلالف بينهم كان بني نظريتني كالمها يف عمق السياسة واحلكمة إذ

ـ أوالمها تراعي املصلحة العاجلة ، وحتاول تاليف املخاطر املاحقة اليت ـدد             
وهي اليت رفع لواءها أبو بكر وعمر وأبـو         . تمع املسلم والدين اإلسالمي نفسه    ا

  .عبيدة بن اجلراح 
 احتكـار   ، وأمن األمة ومساواا وعـدم     جلة وثانيتهما تراعي املصلحة اآل    ـ

؛ وهو ما كان يـراه      نب األغلبية واألقلية يف الساكنة    ، وجا السلطة واملسؤولية فيها  
 وأخرى فإنكم قـد     … : " 1إذ قال    بر عنه قيس بن مشاس األنصاري     األنصار مما ع  

 خرج من    فينا من الفضائل الشريفة ، وقد      صلى اهللا عليه وسلم   علمتم ما ذكره النيب     
عز وجل عـن    ، وإمنا وكل الناس ، وإمنا وكل اهللا         جال بعينه الدنيا ومل يستخلف ر   
واهللا تبارك وتعاىل ال جيمع هذه األمة على الضالل ، فنحن           . الكتاب والسنة اجلامعة  

  " .والسالم . فهاتوا ما عندكم يا معشر املهاجرين . نصار اهللا ولنا اإلمامة يف الناسأ
ر األنصار ونضجهم السياسي يف حوار خباب بـن املنـذر           كما ظهر بعد نظ   

خباب لألنصار بعد أن بايعوا     2األنصاري مع أيب بكر عقب البيعة مباشرة ؛ إذ قال           
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أَتسكِّنوين وقد فعلتم ما فعلتم ، وكأين بأبنائكم وقد وقفوا على أبوام            : " أبا بكر   
  " .يسألون الناس املاء فال يسقون 

  " .ومىت ختاف ذلك يا خباب " : فقال أبو بكر 
  " .إين لست أخاف منك ، ولكن أخاف من يأيت بعدك : " قال خباب 

  " فإذا كان ذلك ورأيت ما ال حتب فاألمر يف ذلك الوقت إليك: " قال أبو بكر 
هيهات يا أبا بكر ، من أين يكون ذلك إذا مضيت أنا وأنت ،              : " قال خباب   

  " .ناءنا سوء العذاب ، واهللا املستعان وجاءنا قوم من بعد يسومون أب
وما خشيه خباب وفكَّر فيه ، هو عني ما وقع فيما بعد إذ استباح بنـو أميـة                  
املدينة املنورة ثالثة أيام ، قتلوا فيها أبناء األنصار وذحبوا رجاهلم وانتهكوا أعـراض              

  .نسائهم 
الفةَ رجلٌ قادر لقد كان أبو بكر ـ رضي اهللا عنه ـ حريصا على أن يولَّى اخل  

على أال جيعل ألسرته أو قبيله طريقا إىل وراثتها أو احتكارها ؛ ولذلك رشح هلا يوم     
  :السقيفة أحد رجلني 

أوهلما صلب العود ، قوي الشكيمة ، يفرق منه الشيطان كما أخـرب بـذلك               
فرعه يف قريش أقل عددا وأضعف ناصرا ، هو          . 1  صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 

بن اخلطاب، من بين عدي بن كعب بن لؤي بن غالب ، الـذين ال يرفعـون          عمر  
  .رؤوسهم أمام عنجهية بين أمية وشرف بين هاشم 

وثانيهما رجل دفعه صدقه وجترده ووالؤه لربه إىل أن يقتل أباه يف سبيل اهللا يوم               
والْيوِم الْآِخِر يوادونَ   لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه       : بدر ، رجل نزل فيه قوله تعاىل        

              لَِئكأُو مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نم
ـ            ن تحِتهـا   كَتب ِفي قُلُوِبِهم الِْإميانَ وأَيدهم ِبروٍح ِمنه ويدِخلُهم جناٍت تجِري ِم

الْأَنهار خاِلِدين ِفيها رِضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه               
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هذا أمني  : " 1 صلى اهللا عليه وسلم ـ ، وقال فيه  22 ـ اادلة   هم الْمفِْلحونَ
ة بن اجلراح الذي قطع الصلة بأقرب النـاس         هذا الرجل هو أبو عبيد    " . هذه األمة   

  .وذلك أكرب ضمان  حيول دون توارث اخلالفة إن ولِّيها . يه مواالة لربهإل
إال أمـا   .  وأيب عبيدة ورشحهما يوم السقيفة     لذلك أخذ أبو بكر بيدي عمر     

 ؛يعة األنصار واملهاجرين أليب بكـر     فتتابعت ب . ا أن يتقدما عليه مث أقحماه فيها      رفض
،  يف أنفته مع بعض أنصاره وأقاربـه       ومل يتخلف إال سعد بن عبادة الذي أنف وجلَّ        

  .، ورفض أن يقر اخلالفة يف قريش يبايع أبا بكر وال عمر يف خالفتهفلم 
جاً، والقرشيني أمويني   لقد كان أبو بكر وعمر يعرفان عزة األنصار أوساً وخزر         

على ؛ لذلك حرصا    كارها وتوارثها ة وطموحهم إىل احت   ، وتعلقهم بالرئاس  وهامشيني
، وأعاما على ذلك ختلف اإلمام علي عن حـضور          أن ال يكون األمر لرجل منهم     

  .اجتماع السقيفة 
وبقي أبو بكر وعمر  برغم ترخصهما يف أمر االستخالف خمافة الفتنة ـ وهو  

از اهلاجس الذي ظل ينغص حياما ـ ، وِفييِن ملبدأ العزمية الذي هو عـدم جـو   
  .التوارث واحتكار أمر املسلمني يف أسرة أو قبيلة أو فئة 

ين تيم رهطه ، من     فعندما احتضر أبو بكر ، كان له من بني أسرته وأصهاره وب           
ومع ذلك أعرض عنهم واستخلف عمر من بطن آخر مستضعف          . هم أهل لإلمامة  

  .يف قريش هم بنو عدي 
هللا عنها ـ ، شهد اليمامة وقتل  ه ابنه عبد الرمحن شقيق عائشة ـ رضي ا ـلن  كا
، منهم محكَّم اليمامة الذي كان يف ثلمة من احلصن، فرماه           ة من أكابر املرتدين   سبع

وهو الذي وقف . عبد الرمحن بسهم فأصاب مقتله ودخل املسلمون من تلك الثلمة          
أهرقلية ؟ كلما مـات       : " 2له   يف وجه معاوية عندما أراد أخذ البيعة لولده فقال        

  " .قيصر كان قيصر مكانه ، ال نفعل واهللا أبدا 
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صلى اهللا عليه   وكان له الزبري بن العوام ، زوج ابنته أمساء وحواري رسول اهللا             
  . وابن عمته، وأحد العشرة املبشرين باجلنة ، وقاتله يف النار وسلم

 أحد العشرة املبشرين باجلنة ، من رهطه بين تيم          1وكان له طلحة بن عبيد اهللا       
بن مرة بن غالب بن فهر ، جيتمع مع أيب بكر يف عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ،                    

  .يف مرة بن كعب  صلى اهللا عليه وسلموجيتمعان مع رسول اهللا 
ومع ذلك مل خيتر للخالفة إال عمر ، وفاء منه ملبدئه وجتردا لعقيدته ، ومعرفـة                

توارية حتـت الرمـاد ،      دقيقة ملا جيري يف جمتمعه ، وحرصا منه على قمع الفنت امل           
وتثبيت أمر اإلسالم يف النفوس وعلى أرض الواقع ، واستمرار مسرية الفتح والدعوة             

  .يف اآلفاق 
ولئن كان بعض املهاجرين واألنصار كرهوا استخالف عمر ، وقالوا أليب بكر            

نراك استخلفت علينا عمر وقد عرفته ، وعلمت بوائقه فينـا            : " 2يف مرض موته    
 أظهرنا ؛ فكيف إذا وليت عنا وأنت الق اهللا عز وجل فسائلك ، فمـا                وأنت بني 
إين وليـت أمـركم     : " ؛ فإن رد أيب بكر عليهم كان حامسا حازمـا           "أنت قائل؟ 

خريكم يف نفسي ، فكلكم ورم أنفه إرادة أن يكون هذا األمر له ؛ وذلك ملا رأيتم                 
تور احلرير ، ولتأملن النوم على      أما واهللا لتتخذن نضائد الديباج وس     . الدنيا قد أقبلت    

الصفوف األذريب ـ نسبة إىل أذربيجان ـ كما يأمل أحدكم النوم على حـسك     
  " .السعدان 

، زجره أبـو    "ال حاجة يل ا     : " وعندما رفض عمر ترشيح أيب بكر له وقال         
  " .لكن ا إليك حاجة ، واهللا ما حبوتك ا ، ولكن حبوا بك : " بكر قائال 
ا احتضر عمر ، كان يستطيع إذ ترخص باالستخالف ، أن خيتار أحـد              وعندم

أقاربه، وعلى رأسهم ابنه عبد اهللا الذي رشحه للخالفة بعض األنصار واملهاجرين ،             
  .ولكنه رفض ذلك بشدة ، وحذر ابنه من قبوهلا 
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كذلك عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ ، كان له من األقارب واألصهار ، ومن بين   
ة اجليوش وأمراء الشام ومصر ، من هم قادرون على السيطرة واالستئثار            أمية من قاد  

  .بالسلطة واملغالبة عليها ، ومع ذلك متسك بالعزمية ومل يستخلف 
. واألمر نفسه لزمه اإلمام علي ؛ إذ مل يستخلف برغم إحلاح أصـحابه عليـه                

  عليه وسـلم   صلى اهللا فكانت بذلك العزمية هي األصل ، وهي السنة اليت ترك النيب            
وكانت الرخصة هي التيسري تالفيا    . املسلمني عليها ، وهي ما التزم به عثمان وعلي          

لفتنة تعقبها ردة وهي ما فعله أبو بكر وعمر بتجرد دقيق تام ، ال شبهة فيه هلوى أو              
  .غرض أو آفة حماباة أهل أو أقارب 

سس واضحة بينة   لقد كانت مقاييس االختيار طيلة العهد الراشدي مبنية على أ         
  :ثابتة ، من أمهها 

 املساواة املطلقة بني املسلمني ، ال فضل لعريب على عجمي وال ألبيض على        - 1
وما ذُكر من اشتراط القرشية ليس له أصل يف الشرع ،           . أمحر أو أسود إال بالتقوى      

  .إال ما رئي من مصلحة مجع مشل أو وحدة صف يف ظروف عصيبة 
للمرحلة واحلالة ، وهو ما اختري له أبو بكر مث عمر من            " ح  األصل"  مقياس   - 2
ودفـع  . ذلك أن التصرفات عند العقالء تكون جللب منفعة أو دفع مضرة            . بعده  

ودفع الضرر املظنون واجب ، فما بالك بالـضرر         . املضار مقدم على جلب املنافع      
 وقد حلـف أبـو      .املستيقن ؛ وهو ما كان احلال عليه عند اختيار أيب بكر وعمر             

وأكد عمر مرارا   ) . لوال أن أبا بكر استخلف ما عِبد اهللا         (  على أنه     1هريرة ثالثا   
 أمـا   …: " 2أن بيعة أيب بكر كانت فلتة وقى اهللا شرها ، وأا كانت دفعا للفنت               

وعندما سئل أبـو    " . واهللا ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أوفق من مبايعة أيب بكر           
ود أبو بكر  : " 3، قال "  ألحد ؟ صلى اهللا عليه وسلم وصى الرسول   هل أ : " بكر  
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وعنـدما  " .  فخرم أنفه خبرامة     صلى اهللا عليه وسلم   أنه وجد عهدا من رسول اهللا       
: ، قال  " ما محلك على أن تلي أمر الناس وقد يتين أن أتأمر على اثنني ؟               : " سئل  

" .  الفرقـة    صلى اهللا عليه وسـلم     مل أجد من ذلك بدا ، خشيت على أمة حممد         " 
، "  فبايعوين وقبلتها منهم وختوفت أن تكون فتنـة بعـدها ردة             …: " وقال أيضا   
وما كنت حريصا على اإلمارة يوما وال ليلة وال سألتها يف سـر وال              : " وقال مرة   

  " .  عالنية 
 اخليال ،    الواقعية يف التعامل مع األحداث ، فلم جينحوا حنو املثالية وسراب           - 3

ومل ينهاروا لثقل املسؤولية وإظالم اجلو عليهم بفقد نبيهم ، وتألب أرتال النفـاق              
بل مجعوا أمرهم ووحدوا قرارهم وأقاموا دولتهم       . والردة واليهود والنصارى عليهم     

الراشدة، مقدمني دفع املضار على جلب املنافع ؛ حىت إذا اندفعت األضرار انطلقوا             
وبذلك كان عهدهم حقا    .  فتحا مبينا ونشرا لدعوة احلق والعدل        إىل جلب املنافع ،   

  . عهد خالفة رشيدة 
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كانت القيادة يف اجلاهلية لبين هاشم وبين أمية ، وكال احليني مـن قـريش ،                

 لؤي بن غالب بن     ينتميان إىل عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن            
  .فهر بن مالك من العدنانية ، ذرية إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم 

، واملطلـب ، وعبـد مشـس ،     ) عمرو( هاشم  : وكان لعبد مناف من الولد      
ومل يبق هلاشم عقب إال عبد املطلب جد        . وكان هاشم وعبد مشس توأمني      . ونوفل

و هاشم قلة بالنسبة لبين      وكان بن  1 اهللا ،   من أبيه عبد   صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
يف والغلبة يف البداوة تكون بكثرة عدد الـذكور         . عبد مشس، خاصة من ولده أمية     

؛ لذلك كان التنافس شـديدا      العائلة الواحدة داخل القبيلة، ويف القبيلة داخل القوم       
 بالسيادة  وإذ احتفظ بنو هاشم يف اجلاهلية     .  بني فرعي بين هاشم وأمية     على الرئاسة 

صـلى اهللا   ، فحاربوا رسول اهللا     أمية غلبوا على السيادة العسكرية    الدينية؛ فإن بين    
، عفـا عنـهم     مث عندما ازموا يف فتح مكة     .  بقيادة أيب سفيان ورهطه    عليه وسلم 

  " .اذهبوا فأنتم الطلقاء : " قائالصلى اهللا عليه وسلمالرسول 
، حىت إنه    شيء من النفاق والريبة    سالمه على أبو سفيان يف أول إ    وظل زعيمهم   

 حـسده، وقـال يف      صلى اهللا عليه وسلم   ملا رأى الناس يطؤون عقب رسول اهللا        
  يف صلى اهللا عليه وسلم   فضرب رسول اهللا    . "لو عاودت اجلمع هلذا الرجل    :" نفسه

  " .إذن خيزيك اهللا : " صدره، مث قال له
أن املسلمني لـن يرضـوا       كان موقنا ب   صلى اهللا عليه وسلم   وبعد وفاة الرسول    

، فحـاول    لركوب موجة التنافس على اخلالفـة      برئاسته وزعامته ؛ ولذلك خطط    
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، إال أن كيده  عنهما ـ على رفض بيعة أيب بكر  ـ رضي اهللا يحتريض العباس وعل
  .حر فشل واند

 الوالء والتقرب ملـن بيـده       ، موجة ء الراشدين ركب وقومه   وطيلة عهد اخللفا  
 أن يعني ولده    صلى اهللا عليه وسلم   نذ أسلم وطلب من الرسول      ، وهو جه م   السلطة

، واستعان علـى ذلـك       بنته الثانية عزة بنت أيب سفيان      معاوية كاتبا له وأن يتزوج    
بأختها أم حبيبة؛ فأجابه لألوىل ومل جيبه للثانية مبينا له أن اجلمع بـني األخـتني ال                 

عم لعثمان بن عفان ، هـو       ويف نفس الوقت كان رجل آخر من بين أمية ،           . 1حيل
صلى اهللا عليـه    احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس، يتنقص من رسول اهللا              

؛ كما  ابه فيفشيه إىل املشركني من قريش      ويغتابه، ويتسمع ما يِسره إىل أصح      وسلم
فنفاه الرسـول   . عض حركاته بشكل ينطوي على التهكم     كان يقلده يف مشيته وب    

با للوحي هو عبد اهللا بـن       وكان أموي ثالث كات   .  إىل الطائف  لمصلى اهللا عليه وس   
، فشفع له عثمان يوم      دمه صلى اهللا عليه وسلم   ؛ فأهدر النيب    أيب سرح، ولكنه ارتد   

    .2الفتح فقبل توبته وعفا عنه 
، كان عامله على مكة عتـاب بـن         صلى اهللا عليه وسلم   وعندما تويف الرسول    

، لوال  أ عن القوم وتركهم للردة تأكلهم     فخنس واختب ،  بن أمية اأسيد بن أيب العاص     
  .ى باب الكعبة فثبتوا على اإلسالمأن سهيل بن عمرو وعظهم عل

؛ ولذلك كان حياول االسـتفادة      األموية مل تكن خفية على أيب بكر      هذه احلالة   
يد بـن أيب    وعندما بعث يز  . هم وخربم احلربية بأقل األضرار    لإلسالم من شجاعت  

، وقد روى احلاكم     أبرز نصائحه له أال يويل أقاربه      ، كان من  الشام واليا سفيان إىل   
 قال يل أبو بكـر الـصديق      : (  قال   ، بن أيب سفيان وقال صحيح اإلسناد      عن يزيد 
ك قرابة عـسيت أن تـؤثرهم       يا يزيد إن ل   : " حني بعثين إىل الشام     اهللا عنه  رضي

صـلى اهللا عليـه      اهللا   ، بعدما قال رسـول    باإلمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك     
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ال . يهم أحدا حماباة فعليه لعنـة اهللا      من ويل من أمور املسلمني شيئا فأمر عل       :"وسلم
  " ).  يقبل اهللا منه صرفا وال عدال حىت يدخله جهنم 
، واستخلف أخاه معاوية على     1واسوملا مات يزيد بن أيب سفيان يف طاعون عم        

ن زوجته هند مبوت    أخرب أبو سفيا  وعندما  . دمشق، أمضى عمر بن اخلطاب له ذلك      
معاوية مكانـه كفكفـت دموعهـا       ، وحني أخربها بتولية أخيه      ابنها يزيد بكت  

وكان هذا أول الطريق الذي مكَّن بين أمية من االنقالب على اخلالفـة             . وفرحت
  .الراشدة وإقامة ملكهم يف اإلسالم 

صلى اهللا   اهللا   مث عندما ويل عثمان بن عفان واستكتب مروان ابن طريد رسول          
يعيثون فيها   احلكم بن أيب العاص، متكن بنو أمية من دار اخلالفة وأخذوا             عليه وسلم 

  .من وراء ظهر عثمان رضي اهللا عنه
 عاص عن مصر  ، عندما عزل عثمان عمرو بن ال      مث يف سنة سبع وعشرين للهجرة     

 بيد بـين     السلطة كلها عمليا   ، صارت 2ا أخاه ألمه عبد اهللا بن أيب سرح       ووىل عليه 
 الـوالء   ، وضعف افة السكانية وكثرة اجلند واملال    ؛ معاوية يف الشام حيث الكث     أمية

  . ، وكثرة أهل الذمة احلاقدين على منبت الوحي وأهله لإلسالم حلداثة الناس به
وعبد اهللا بن أيب سرح يف مصر حيث الكثافة السكانية والوفرة املالية وحداثـة              

  .لذمة من القبط كما هو احلال يف الشام الناس باإلسالم وكثرة أهل ا
 ، ومستبدا بأمر اخلالفة     مركز احلكم كاتبا خاصا للخليفة     ومروان بن احلكم يف   

  .بيده خامتها وأوامر حلها وربطها
هذا الثالثي األموي ، كان ينسق خططه اخلاصة بالسيطرة على احلكـم بدقـة        

 دعحابة قـد   ، ويوقن أن كرام الـص      عثمان جمرد مرحلة ينبغي جتاوزها     متناهية، وي
، ومل يبق هلم أي قدرة على استرجاع املبادرة والعودة إىل           جتاوزم األحداث سياسيا  
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، فإن  ما ترى ":1لذلك عندما قال عثمان ملعاوية    . النهج الذي يرضونه لدينهم وأمتهم    
" :، قال له معاويـة    "الء املهاجرين قد استعجلوا القدر، ال بد هلم مما يف أنفسهم          هؤ

، قـال   " مـن ؟    :" قال عثمان   ". ذن يل فأضرب أعناق هؤالء القوم       الرأي أن تأ  
سبحان اهللا ، أقتل أصحاب رسول      : " ، قال عثمان  "علي وطلحة والزبري    : " معاوية

فإن مل تقتلـهم فـإم      : " قال معاوية   ". اهللا بال حدث أحدثوه وال ذنب ركبوه ؟       
 من خلف رسول اهللا يف أمته بـإهراق         ال أكون أول  : " ، قال عثمان    " سيقتلونك  

ومـا  "  :ثمان  ، قال ع  "فاختر مين إحدى ثالث خصال      : " ، قال معاوية  " الدماء  
 ربعة آالف فارس من خيل أهـل الـشام        أرتب لك هاهنا أ   " :، قال معاوية  "هن ؟ 

  أبو سفيان  والده اقترحه   وهذا عني ما  . "  اخل   …يكونون لك ردءا وبني يديك يدا       
، فرفض ذلك علي    ما حرضه على معارضة بيعة أيب بكر      اإلمام علي عند  على  من قبل   

  .كما رفضه عثمان 
كان منهج بين أمية يف التخطيط لالنقضاض على احلكم ، ال يرعوي عن اختاذ              
كل السبل مهما كانت دنيئة ؛ كاالغتيال السياسي والتسميم والـدس ، وتفـريخ              

زمن عثمان، ويف جيش علـي أثنـاء    عامة ويف بيت اخلالفة  الفنت يف الصف املسلم   
ط اخلالفة  ، إال أن نؤكد أن التخطيط األموي إلسقا       وال يسعنا يف هذا اال    . خالفته

مل ينل حظه من الدراسة التارخييـة والتنقيـب املوضـوعي،            الراشدة وإقامة امللك  
 وصبت كلها يف صاحل البيت      ،جلرائم السياسية اليت وقعت آنذاك    لكشف كثري من ا   

كم باسم عثمان لوفـد مـصر       بدءا من الرسالة اليت زورها مروان بن احل       . األموي
مد بـن أيب  ، يأمره فيها بقتل حم مصر األموي عبد اهللا بن أيب سرح ، إىل وايل  املتظلم

على يد مروان بن احلكم يـوم       ؛ ومرورا بقتل طلحة غيلة      بكر الصديق واملتظلمني  
وباغتيال الزبري بن   .  اهللا عنها  ، ومها معا يف معسكر واحد خلف عائشة رضي        اجلمل

وباغتيال اإلمام علي   . العوام وقد غادر جيش اخلارجني على اإلمام علي نادما تائبا           
الذي أُدرج يف قصة متهافتة عن حماولة الغتيال ثالثة ، هم علي ومعاوية وعمرو بن               
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مـع  . ، فقُتل واحد فقط هو علي ، وجنا اآلخران معاوية وعمرو بن العاص              العاص
قتل عليا وطلحة والزبري فـرفض      العلم بأن معاوية كان قد عرض على عثمان أن ي         

  .وقُتل الثالثة فعال غيلة يف ظروف غامضة. ذلك
 إن سعي معاوية للملك وحماربته بين هاشم من أجلـه لـيس ظنـا وختمينـا                

ومعاوية نفـسه إذْ    . ة أكدا أفعال آل أمية وأقواهلم     واستنتاجا، بل هو حقيقة واقعي    
، لن  ألخربنكم عين يا بين أمية    : " 1خذ البيعة لولده يزيد من أهل املدينة قال لقومه        أ

ـ       .  هذا األمر فيكم ما عظمتم ملوككم      يربح و فإذا متناها كل امرئ لنفسه وثب بن
، فكانت اخلالفة فيهم    آل الرسول : وقال الناس   ،  عبد املطلب بن هاشم يف أقطارها     

  " .ع وراءه كحجر املنجنيق يذهب أمامه وال يرج
ن صخر بـن    ، بيت أيب سفيا   ين أمية على إسقاط اخلالفة بيتان     لقد تعاون من ب   

بن أيب العاص بن أمية بن عبد       ، وبيت مروان بن احلكم      حرب بن أمية بن عبد مشس     
 سفيان وأبناؤه  نيفا     مث بعد أن مت هلما ذلك استأثر بامللك أوال معاوية بن أيب           . مشس

والبيتان كالمهـا جعـال   . هم ابن عمهم مروان وأبناؤهلب عليمث انق. وعشرين سنة 
  .  السلطة وراثية دموية ال تراعي يف مؤمن إال وال ذمة 
العترة النبوية وشردوهم ،    نبالء  ومن غرائب التقديرات اإلهلية أم بعد أن قتلوا         

 ،  ؛ سلِّط عليهم يف آخر أيامهم بنو العبـاس        ا نساءهم وأطفاهلم يف سبيل امللك     وأذلو
ومل . فقتلوا منهم األحفاد باألجداد، والنساء واألطفال بالرجال، واستأصلوا شأفتهم        

   .يثبت أبدا أن آل البيت قد سلِّطوا على بين أمية أو أخذوا بثأرهم منهم
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تقـدم ، مـن     اتضحت راشدية اخلالفة األوىل بدون أي لُبس أو غموض فيما           

وهو اجلانب الشكلي من النظام السياسي ، الذي ختتار         . حيث طريقة اختيار القادة     
فيه األمة بواسطة الشورى وحتت حاكمية الشريعة مث املصلحة العامة ، ومـا هـو               

  .منطقي من تصرفات العقالء ، رجال التنفيذ والتدبري والقيادة 
فطريقـة اختيـار    .  وجوهره   شكله: إال أن للنظام السياسي ركنني أساسني       

الرجال من عناصر الشكل ، أما اجلوهر فهو ممارسة السلطة الفعلية قرارا وتنفيـذا              
  .وتسيريا للمرافق ومراقبة وحماسبة للمسؤولني 

فكيف كانت املمارسة السياسية للسلطة يف هذا العهد حىت استحق صفة الرشد            
  والراشدية ؟ 

الراشدين كان ركنا ركينـا يف البنـاء        لعل أهم ركائز جوهر احلكم يف عهد        
السياسي، هو الشورى اجلماعية املنضبطة بالعقيدة والشريعة ، على أسـاس قولـه             

  .، وما بينته السنة النبوية املطهرة 38الشورى   وأَمرهم شورى بينهم : تعاىل
وكانت مقومات الشورى عندهم عرض القضايا وأوجه حلوهلا علـى عامـة            

، ال جتهاد وإبداء الرأي بكل خلـق كـرمي  لمني يف املسجد ، وضمان حرية اال     املس
تعريض، وال جماملة على حساب احلق، وال تغليب هـوى أو مـصلحة             قذف وال   
 امللزم للخليفـة    وبعد التداول املفتوح وسرب اآلراء ونقدها ، يتم اختاذ القرار         . خاصة
عي ورد  ألغلبية كما نعلم مقياس شـر     وا. ا بانعقاد إمجاع أو اتفاق أغلبية     ، إم واألمة

 الرأي املخالف لرأيه يف صلى اهللا عليه وسلم ؛ إذ نفذ الرسول     يف السنة النبوية العملية   
ن أبيه عن أيب ذر ـ رضي  وفيما رواه البختري بن عبيد بن سليمان ع. غزوة أحد 
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ثالث اثنان خري من واحد ، و      : " 1 قال صلى اهللا عليه وسلم   ـ عن الرسول     اهللا عنه 
خري من اثنني ، وأربعة خري من ثالثة ، فعليكم باجلماعة ، فإن اهللا عز وجـل لـن                   

ولئن . واجلماعة يف هذا احلديث وردت مبعىن األغلبية        " . جيمع أميت إال على هدى      
وصفوا رواية البختري عن أبيه بالضعف ، فإن حديثه هذا تقويه السنة العمليـة ،               

ديث اجلماعة ولزومها ، اليت وردت بعدة روايات        وعمل الراشدين مبقتضاه ، وأحا    
  .تبلغ درجة التواتر املعنوي 

هكذا كان ينشأ القرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي واحلريب باإلمجاع أو          
األغلبية ، يف القضايا الدنيوية اليت مل يرد فيها نص ؛ مث ينفذ حتت مراقبة مجيع أفراد                 

  .األمة ونصحهم وتعاوم 
 حني انتقل هذا املقياس ـ مقياس اإلمجاع واألغلبيـة ـ مـن اـال      مث بعد

السياسي إىل اال الفقهي ؛ عندما اضطر املسلمون إىل استنباط أحكام شرعية من             
فعرف بذلك يف علوم الفقه     . نصوص الكتاب والسنة ملا جيد من حوادث وأحداث         

 هـو رأي أغلبيـة      الذي" قول اجلمهور "، ومصطلح   " اإلمجاع"وأصوله مصطلح   
  .اتهدين أو املذاهب 

. هذا يف القضايا العامة واخلطط اليت متس املصاحل الكلية وسياسة الدولة واتمع           
أما القضايا اجلزئية والتنفيذية واإلجرائية ، فقد كانت موكولة إىل اجلهاز التنفيـذي             

  .برجاله ومرافقه 
ملبنية على الشورى ، بعالقتـها      ولقد كان منتظرا أن تتطور هذه التجربة الفذة ا        

العضوية مع االجتهاد السياسي وحرية الرأي ، ومفهومي اإلمجاع واألغلبية يف إطار            
إال أن . اإلميان واخللق الكرمي ؛ لترقى إىل نظام مل تعرفه البشرية من قبل وال من بعد          
األعراف الصراع القبلي على السلطة والتنافس عليها ، ورواسب التقاليد السياسية و          

االجتماعية والثقافة البدائية املوروثة من عهد اجلاهلية ، وتأثري النظم السياسية لدى            
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دول اجلوار فرساً وروماً وأحباشا ، وما كان كامنا يف اتمع اإلسالمي حينئذ من              
مجاعات أسلمت نفاقا أو انتهازية ، وعدم قيام مؤسسات إدارية وتنظيمية للشورى            

 اغتال هذه التجربة الوليدة والفريدة والراشدة ، الـيت بـشر ـا              …والتدبري العام   
حدثنا علي بن عبد العزيـز      " : قال 1 فيما رواه الطرباين   صلى اهللا عليه وسلم   الرسول  

، عن  اض عن ليث عن عبد الرمحن بن سابط       ثنا أمحد بن يونس، ثنا الفضيل بن عي       
صـلى اهللا   قال رسول اهللا     ( :أيب ثعلبة اخلشين عن معاذ بن جبل وأيب عبيدة قالوا           

  " ) . احلديث ..إن هذا األمر بدأ رمحة ونبوة ، مث يكون رمحة وخالفة:"عليه وسلم
كن لدى اخللفاء الراشدين ادعاء أو      تإن ممارسة الشورى على النهج القرآين مل        

كن ـ كما زعم بعضهم ـ جمرد فطرة عفويـة    تشعارا لالستهالك اإلعالمي ، ومل 
 مندوب إليه ؛ وإمنا كانت تطبيقا حرفيا لواجب شـرعي وعزميـة             وخلق غري ملزم  

  .حتمية مها أساس استحقاق نظامهم السياسي صفة الرشد والراشدية 
ولعل حادثة غزو الروم ومشورة املسلمني حوهلا يف عهد أيب بكر ، تقدم لنـا               

ذلك أن أبا بكر حينما فكر يف غـزو          . 2صورة واضحة ملنهجهم يف تدبري أمرهم       
لروم ، دعا عليا وعمر وعثمان وعبد الرمحن بن عوف ، وسعد بـن أيب وقـاص                 ا

وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن اجلراح ، وعامة األنصار واملهاجرين من أهـل بـدر                
إن اهللا عز وجل ال حتصى نعماؤه ، وال تبلـغ           : " وغريهم ؛ فدخلوا عليه فقال هلم       

كم ، وأصلح ذات بينكم ، وهداكم       جزاءها األعمال ، فله احلمد قد مجع اهللا كلمت        
؛ وقد رأيت أن أستنفر املسلمني إىل جهـاد         …إىل اإلسالم ، ونفى عنكم الشيطان       

مع أن للمـسلمني يف     . الروم بالشام ، ليؤيد اهللا املسلمني وجيعل كلمته هي العليا           
. ذلك احلظ األوفر ؛ ألن من هلك منهم هلك شهيدا ، وما عند اهللا خري لألبـرار                  

وهذا رأيـي   . عاش عاش مدافعا عن الدين مستوجبا على اهللا ثواب ااهدين           ومن  
: " فقام عمر ـ رضي اهللا عنـه ـ فقـال     " . الذي رأيته فليشر امرؤ علي برأيه 
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احلمد هللا الذي خيص باخلري من شاء من خلقه  واهللا ما استبقنا إىل شيء من اخلـري                  
قـد  .  من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم        قط إال سبقتنا إليه ، وذلك فضل اهللا يؤتيه        

فقـد  . واهللا أردت لقاءك ذا الرأي الذي رأيت فما قضى أن يكون حىت ذكرته              
سرب إليهم اخليل يف إثر اخليل وابعث الرجال        . أصبت أصاب اهللا بك سبل الرشاد       

   ."بعد الرجال واجلنود تتبعها اجلنود ، فإن اهللا ناصر دينه ومعز اإلسالم بأهله 
يا خليفة رسول اهللا إـا الـروم وبنـو          :" وتكلم عبد الرمحن بن عوف فقال       

األصفر ، حد حديد وركن شديد ، ما أرى أن تقتحم عليهم اقتحامـا ، ولكـن                 
وإذا فعلوا ذلك م مـرارا      . تبعث اخليل فتغري يف قواصي أرضهم ، مث ترجع إليك           
مث تبعـث إىل    . عن عـدوهم    أضروا م وغنموا من أداين أرضهم ، فقعدوا بذلك          

أرض اليمن وأقاصي ربيعة ومضر ، مث جتمعهم مجيعا إليك ؛ فإن شئت بعد ذلـك                
، قـال   " مـا تـرون ؟      : " ، قال أبو بكر     " غزوم بنفسك وإن شئت أغزيتهم      

إين أرى أنك ناصح ألهل هذا الدين شفيق عليهم ، فإذا رأيت رأيا تـراه               :" عثمان
، فقال طلحة والزبري وأبو     " ى إمضائه فإنك غري ضنني      لعامتهم صالحا ، فاعزم عل    

،      "صدق عثمان ما رأيت من رأي فأمضه        : "عبيدة وسعيد بن زيد وكل احلاضرين       
:" ، قال علي  " ما ترى يا أبا احلسن      :" وعلي بن أيب طالب ساكت ، فقال أبو بكر          

قال أبو  " .   أرى إن سرت إليهم بنفسك أو بعثت إليهم نصرت عليهم إن شاء اهللا            
مسعت رسـول   :" ، قال علي    " بشرك اهللا باخلري ، ومن أين علمت ذلك ؟          :" بكر  
ال يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه حىت          : "  يقول   صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  

  " . يقوم الدين وأهله ظاهرون 
، "   سبحان اهللا ما أحسن هذا احلديث ، لقد سررتين سرك اهللا          :" قال أبو بكر    

أيها الناس إن اهللا قد أنعم عليكم باإلسـالم ، وأكـرمكم            :" مث قام يف الناس قائال      
باجلهاد وفضلكم ذا الدين على كل دين ؛ فتجهزوا عبـاد اهللا إىل غـزو الـروم                 
بالشام، فإين مؤمر عليكم أمراء وعاقد لكم ألوية ، فـأطيعوا ربكـم وال ختـالفوا                

  " . م وأطعمتكم  لتحسن نيتكم وأشربتك. أمراءكم 
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:" وعندما أمت أبو بكر جتهيز اجليش مجع املسلمني مرة أخرى واستشارهم قائال             
ما أرضى :" فقال عمر " . ما ترون يف هؤالء إن أرسلتهم إىل الشام يف هذه العدة ؟ 

مـا  :" فالتفت أبو بكر لعامة املسلمني وقال هلم        " . هذه العدة جلموع بين األصفر      
أال أكتب كتابـا    :" قال أبو بكر    " .حنن نرى ما رأى عمر      :" قالوا  " . ترون أنتم؟ 

 ، فوافق اجلميع ومت تنفيذ ما" إىل أهل اليمن ندعوهم إىل اجلهاد ونرغبهم يف ثوابه ؟      
  . فق عليهات

وعندما أقطع أبو بكر رجلني من املؤلفة قلوم ، مها عيينة بن حصن واألقـرع               
 وال منفعة ، بعد أن استشار بعض الصحابة         بن حابس ، أرضا سبخة ليس فيها كأل       

أخربين عن هذه   :" الذين كانوا جيالسونه ، اعترض عمر على ذلك وقال أليب بكر            
، "األرض اليت أقطعتها هذين الرجلني ، أرض هي لك خاصة أم هي بني املسلمني ؟        

 فما محلك أن ختـص    : " قال عمر   " . بل هي بني املسلمني عامة      : " قال أبو بكر    
استشرت هؤالء الذين حـويل  :" ، قال أبو بكر    " ا هذين دون مجاعة املسلمني ؟       

فإذا استشرت هؤالء حولك ، أَوكُلَّ املسلمني       : " قال عمر   " . فأشاروا علي بذلك  
قد كنت قلت لك إنك أقوى على هـذا         : " قال أبو بكر    " . أوسعتهم مشورة ؟    

 " . األمر مين 
القرارات الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة       على هذا النهج كانت تنشأ      

والعسكرية  وتنفذ وتراقب ،  يف عهد اخللفاء الراشدين ؛ مما حفلت بنماذج فـذة                
  .منه خمتلف كتب التاريخ اإلسالمي 

إن الشورى اجلماعية امللزمة ، املفتوحة على اتمع كله يف املسجد ، كانـت              
القرار ؛ سواء منه ما تعلق باختيار الرجال ، أو          األداة الفعالة والسبيل القاصد الختاذ      

ما تعلق منه بتسيري دواليب الدولة ومصاحلها ووضع حلول ما يستجد من قضاياها،             
وبذلك كانـت   . أو ما تعلق مبراقبة املسؤولني وحماسبتهم وأطرهم على احلق أطرا           

  .             خالفة راشدة ورمحة على منهاج النبوة 
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  :     يقول اهللا تعاىل 
ِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاِء ِذي الْقُربى وينهى عـن الْفَحـشاِء              ـ  

    .90 النحل والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
ماَء رفَعها ووضع الِْميزانَ أَلَّا تطْغوا ِفي الِْميـزاِن وأَِقيمـوا الْـوزنَ             والس ـ  

    .8 -  7الرمحن  .  ِبالِْقسِط ولَا تخِسروا الِْميزانَ
كُم ِبـِه   وِإذَا قُلْتم فَاعِدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وِبعهِد اللَِّه أَوفُوا ذَِلكُم وصا            ـ  

   .152 األنعام  لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
ياأَيها الَِّذين آمنوا كُونوا قَواِمني ِللَِّه شهداَء ِبالِْقسِط ولَا يجِرمنكُم شنآنُ   ـ 

   .8 املائدة   قَوٍم علَى أَلَّا تعِدلُوا اعِدلُوا هو أَقْرب ِللتقْوى
نصوص القرآن الكرمي عن العدالة ، ونـصوص الـسنة النبويـة يف             هذه بعض   

املوضوع أكثر من أن حتصى يف هذه الدراسة ، وكلها تؤسس العدالـة اإلسـالمية         
  :على أربعة أركان 

ـ ركن املساواة يف التكاليف الشرعية والواجبات االجتماعية والوطنيـة ، ويف            
  .القانونية احلقوق االجتماعية والسياسية واالقتصادية و

ـ  ركن حفظ ضرورات الفرد واتمع حياةً وعقالً ونـسالً ومـاالً ودينـاً               
وعرضاً ضمن مصلحة اجلماعة اليت هي األمة بصفتها جمموعة مواطنني يكونون دولة            

  .على أرض  هي هلم مجيعا 
ـ ركن التجرد التام عن اهلوى حمبة وبغضا ، مواالة وعداوة ، وإن اختلفـت               

  .لوان واألديان واملصاحل واملراتب يف سلم اجلاه والسلطة والثروة األجناس واأل
ـ ركن اإلحسان ، وما  يستنبط فيه من قواعد التسامح والتغـافر واإليثـار               
والتعاون ، وقواعد الضرر الذي يرفع ، ومنع الضرر ابتداء والضرار جزاًء واملـشقة              
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 مما خيفف وطأة العدالة وشدا      اليت جتلب التيسري ، والتيسري الذي جيلب التكليف ؛        
  .وحيببها إىل اخللق ظاملني ومظلومني 

أما العدالة لدى الوضعيني فتظل مفهوما غائما يف عامل العقل ، غري قابل للتطبيق              
إال ضمن مقوالت متضاربة حول حقوق اجتماعية وسياسية واقتصادية ، وضـعت            

ن أهوائهم ومصاحلهم ، مث     يف ظروف خاصة بواضعيها ، وأهداف هلم آنية ناشئة ع         
وهي يف كل األحوال ال خترج عن ثـالث         . عملوا على صياغتها يف قوانني ملزمة       

النظرية الوضعية ، والنظريـة الطبيعيـة ،        : نظريات لكل واحدة منها دعاة وأتباع       
  .والنظرية النفعية الربامجاتية 

 حلفـظ نظامهـا   أما الوضعية ، فهي املتعلقة بأحقية الدولة يف استعمال القـوة      
، وأن القانون دائما عادل مـا       ) القوي دائما على حق     ( وقوانينها على قاعدة أن     
  .دامت الدولة قد أقرته

وأما الطبيعية ، فتعترب اإلنسان حيوانا بشريا غايته التمتع واللذة والرفاه ، وتعتمد             
. ة أم مل توجد     على إقرار املبادئ األخالقية القائمة فعال يف اتمع سواء وجدت دول          
وكـل مـا    . والقيمة السلوكية السائدة يف اتمع ، هي عني العدالة لديه دائمـا             

يتعارض مع تسيب اهلوى ـ إن كان التسيب هو العرف ـ يعد مرفوضا ومتعارضا   
والقوانني املنظمة لدواليب الدولة وتـصرفات      . مع حق اإلنسان يف الرفاهية واملتعة       

سب انسجامها مع هذه النظرية الطبيعية اليت تعـد لـدى           مواطنيها تأخذ قيمتها حب   
  .مريديها إهلا نافذ الكلمة والسطوة 

وأما النفعية الربامجاتية ، فأساسها أن األفكار والقوانني والـنظم والتـصرفات            
وأن عدالة قواعـد الدولـة      . تقاس عدالتها مبقدار ما حتقق من مكاسب ومصاحل         

ففي ميدان االقتصاد   . ها وإجنازاا وتطبيقها للقوانني     وتصرفاا تتجلى يف نتائج نظم    
مثال ، يعد كل ما جيلب العملة الصعبة إىل البالد عدالة ، حىت لو كان بيعا ألعراض                 

  . األمة أو انتهاكا لشرفها أو انتقاصا من سيادا 
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هذا يف اال النظري ، أما يف نطاق التطبيق العملي على أرض الواقع ، فقـد                
ت النظرية الطبيعية لتوفري أوجه الرفاه واملتع احلسية وإشباع الغرائز واألهـواء            سخر

وعِمل بالنظرية النفعية يف ميدان تسيري الدولة ، والكـسب          . السائبة داخل اتمع    
فصار كل ما يرجى نفعه من أساليب ومعامالت وتصرفات عـني           . فرديا ومجاعيا   

  .العدالة وجوهرها 
الثة ، الوضعية ، اليت تعطي احلق لألقوى ، فقد استخدمت حلماية            أما النظرية الث  

أي حلماية األهواء   . التطبيق الفعلي يف اتمع والدولة للنظريتني ، الطبيعية والنفعية          
والتسيب الفكري والسلوكي واالقتصادي بدعوى حق احلصول على  الـسعادة ،            

  " .نون ال حيمي املغفلني القا" ، و " الغاية تربر الوسيلة " ضمن قاعديت 
هذه هي العدالة املمارسة يف اتمعات البشرية منذ انعتاقها من ربقة اإلسالم ؛             
سواء منه اإلسالم املوسوي قبل حتريفه ونسخه ، أو اإلسالم العيسوي قبل حتريفـه              

  .ونسخه ، مث اإلسالم اخلامت احملمدي الناسخ ، الباقي إىل يوم القيامة 
  .ة اخلالفة الراشدة يف ظل هذه املفاهيم  ؟ فما مدى عدال

إن العدالة الوضعية اليت تعطي احلق لألقوى تعد يف مفهوم العـدل اإلسـالمي              
مرفوضة بكل املقاييس ؛ ألن القوة هللا وحده والبشر كلهم متساوون يف احلقـوق              

  صلى اهللا عليه وسـلم     والرسول. والواجبات ، وهم إزاء الشريعة كأسنان املشط        
سبحانَ الَِّذي أَسـرى     و سيد ولد آدم خياطبه ربه عز وجل بوصف العبودية           وه

              ِمـن هِريِلن لَهوا حكْنارى الَِّذي بِجِد الْأَقْصساِم ِإلَى الْمرِجِد الْحسالْم لًا ِمنِدِه لَيبِبع
ِصريالْب ِميعالس وه ها ِإناِتنآي  1 اإلسراء.   

قمة انتصاراته العسكرية وأدائه التبليغي وكثرة املؤمنني برسالته ، ووفـرة           ويف  
من كنت جلدت له    : " املال يف دولته ، خيرج إىل الناس يف مرضه األخري وخياطبهم            

ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد              
 ، وال خيش الشحناء من قبلي فإا        منه ، ومن أخذت له ماال فهذا مايل فليأخذ منه         

  " .ليست من شأين 
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 املدينة ، وأقطع الدور ، وأقطع ابن مـسعود          صلى اهللا عليه وسلم   وعندما قدم   
فلم بعثين اهللا   :" 1فقال  " . يا رسول اهللا نكبه عنا      : " فيمن أقطع ، قال له أصحابه       

  " . ه إذا ؟ إن اهللا عز وجل ال يقدس أمة ال يعطون الضعيف منهم حق
أما عن النظرية الطبيعية ، فإن العدالة اإلسالمية تربأ باإلنسان عن أن ينـزل إىل              

كما ال تعرف للطبيعة معىن     . مستوى احليوان السائب الذي ال ضابط له إال شهوته          
إال كوا من خملوقات اهللا اخلاضعة لسننه ، وليس هلا أي حاكمية أو تـصرف يف                

  .اإلنسان 
ة هي الفطرة ، فالفطرة هي السواء الذي يولد عليه اإلنسان ،            فإن كانت الطبيع  

والسواء بذلك هو األصل يف مفهـوم       . وإمنا أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه        
  . واالحنراف والشذوذ طارئان على الفطرة . العدالة اإلسالمية 

ة ، فقـد    وإن كانت الطبيعة هي السنن الكونية وخمتلف الطاقات املادية واملعنوي         
أَلَم تروا أَنَّ    جعل اهللا هلا ضوابط ونظما وقوانني تسخر من خالهلا لصاحل اإلنسان            

 اللَّه سخر لَكُم ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض وأَسبغَ علَيكُم ِنعمه ظَاِهرةً وباِطنةً             
 20  لقمان    ،      ا ِفي السم لَكُم رخسِإنَّ ِفي        و ها ِمنِميعِض جا ِفي الْأَرماِت واوم

  . ـ 13 ـ اجلاثية   ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ
إن العدالة اإلسالمية تضع الطبيعة يف إطارها احلقيقـي وحجمهـا األصـلي ،      
مسخرة لإلنسان ، وعليه أن يكتشف سننها وقوانينها كي يستطيع القيام بواجـب             

وهي يف ذلك تراعي طبيعة الكون كلـه ،         . ستخالف واإلعمار الذي خلق له      اال
وطبيعة عالقته باخلالق سبحانه ، وباإلنسان يف مهمته األرضية ، ضمن توازن دقيق             

 ٍرِبقَد اهلَقْنٍء خيا كُلَّ شِإن   كما تراعي فاعليـة اإلنـسان   .  ـ  49 ـ القمر
، ومدى قوته وضعفه وطموحه ونوازعـه ، وطاقاتـه          اإلجيابية والسلبية يف احلياة     

  .واستعداداته وعالقاته ، وفضائله ونقائصه وصوابه وخطئه 
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إن العدالة اإلسالمية تتعامل مع واقع احلياة وجمتمع النـاس ، ال مـع فـروض                
مستمدة من التجريد احملض ، أو اخلياالت واألوهام انحة ؛ وتعمل مـن خـالل               

وما عدا ذلك من مفاهيم فلسفية . ات الوجود الواقعي املستيقن احلقائق املوضوعية ذ 
له يف سـاحة العدالـة اإلسـالمية         ضبابية وتفكري غائم وتصور أغبش ، فال جمال       

  .املستمدة من مشكاة الوحي 
وبالنسبة للنظرية النفعية نالحظ أن العدالة اإلسالمية تضع للنفع مقاييس إهليـة            

وى والشهوات وخمتلف اإلشباعات احليوانية السائبة      غري تلك اخلاضعة للحواس واهل    
  .اليت جعلوها مقياسا لسعادة اإلنسان 

إن النفع اإلسالمي يتخذ الدنيا مطية حلياة أخرى أبدية فيها حماسبة وجـزاء ،              
ويسعد الناس بصفتهم بشرا سويا متوازنا يف فكره وعواطفـه وسـلوكه وكـسبه     

نطاقه أوسع وفائدته أكثر دوامـا ؛ ألنـه         وهو بذلك نفع جماله أرحب و     . وعالقاته
وبذلك تتميز نفعية العدالة اإلسالمية عن العدالة الربامجاتيـة  . يشمل الدنيا واآلخرة    

  .متيزا تاما يف املبادئ واملنطلقات ، ويف اال واملمارسة والنتائج 
؛ فهي  إن مما مييز الربامجاتية أا ختتلف عن العدالة اإلسالمية يف أهم خصائصها             

وهي بذلك انبثـاق ذايت مـن       . تعد الكينونة البشرية دنيوية فقط ، غايتها السعادة         
أما العدالة اإلسـالمية فنفعيتـها      . الفكر اليوناين الوثين الذي ال يؤمن باليوم اآلخر         

ختاطب الكينونة البشرية يف بعديها الدنيوي واألخروي ، والنتائج الـيت يتوخاهـا             
وأكرب خسارة لديه هي خـسران      . الدنيا هي رضى اهللا تعاىل      املؤمن جبانب سعادة    

   كَلَّا ِإنهم عن ربِهم يومِئٍذ لَمحجوبونَ ثُم ِإنهـم لَـصالُوا الْجِحـيمِ             اآلخرة  
ومن استطاع أن يتالعب بالعدالة يف الدنيا ويفلت مـن العقوبـة ،             . 15املطففني  

لودهم مبـا   ـلهم وج ـد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرج    فاآلخرة تنتظره ؛ يوم تشه    
وعِرضوا علَى ربك صفًّا لَقَد ِجئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مـرٍة بـلْ              ِ  :  عملوا

صلى اهللا عليه يقول الرسول .  ـ  48 ـ الكهف   زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موِعدا
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لذرة من  اجلماء من القرناء ، وحىت      الق بعضهم من بعض حىت      يقتص اخل : " 1وسلم
؛ وعدالته سبحانه وتعاىل حينئذ ، قضاء فصل ال إمهال فيه وال إبطاء ، وال                "ةالذر

الْيوم تجزى كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت لَا ظُلْم الْيوم ِإنَّ اللَّـه سـِريع               حماباة وال ظلم  
  . ـ 17 ـ غافر  الِْحساِب

ذا الوضوح واملوضوعية واحلسم املتوج باإلحسان والرمحة ، تتعامل العدالـة           
اإلسالمية مع الكينونة البشرية يف وجودها الكلي بـسائر مقوماتـه وخصائـصه             

  .     وحاالته
إن العدالة اإلسالمية مصدرها الكتاب والسنة ومها وحي من اهللا تعاىل ال يـد              

دولة سلطة تشريعية إال فيما فُوض لألمـة مـن حـق            ولذلك ليس لل  . للدولة فيه   
وفيما عدا ذلك فهي خادم مطيع ال حول هلا وال قـوة إال مـا دامـت                 . االجتهاد

  .خاضعة للشريعة ، منفذة إلرادة األمة 
هذا االنضباط التام لنصوص الوحي أنشأ مقررات سليمة ترشد التـصرفات ،            

 الدنيا طوعا واختيارا ، وعدالته يف اآلخـرة         وجتعل اجلميع سواء أمام عدالة اهللا يف      
  .كرها واضطرارا 

أمـا  : " ، عندما قال للصحابة يوما      2وهذا ما استوعبه عمر فيما رواه الطرباين        
فلـن  . واهللا لوددت أين وإياكم يف سفينة يف جلة البحر ، تذهب بنا شرقا وغربـا                

فقـال  "  ن جنف قتلـوه   يعجز الناس أن يولوا رجال منهم ، فإن استقام اتبعوه وإ          
ال ، القتل أنكى    : " ، فقال عمر    " وما عليك لو قلت إن اعوج عزلوه ؟         : " طلحة

  ".ملن بعده 
إنْ . إن العدالة اإلسالمية انبثاق ذايت من طبيعة التصور االعتقادي لدى املؤمن            

اختل تصوره اختلت عقيدته وفقدت بذلك العدالة لديه توازـا وخـسر الـدنيا              
وِإذْ أَخذْنا ِميثَاق بِني ِإسراِئيلَ لَا تعبدونَ ِإلَّا اللَّه وِبالْواِلديِن ِإحسانا وِذي             واآلخرة  
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             كَـاةَ ثُـموا الزآتلَاةَ ووا الصأَِقيما ونساِس حقُولُوا ِللناِكِني وسالْمى وامتالْيى وبالْقُر
يلًا ِمنكُم وأَنتم معِرضونَ وِإذْ أَخذْنا ِميثَاقَكُم لَا تسِفكُونَ ِدماَءكُم ولَـا            تولَّيتم ِإلَّا قَلِ  

تخِرجونَ أَنفُسكُم ِمن ِدياِركُم ثُم أَقْررتم وأَنتم تشهدونَ ثُم أَنتم هؤلَـاء تقْتلُـونَ              
نكُم ِمن ِدياِرِهم تتظَاهرونَ علَيِهم ِبالِْإثِْم والْعـدواِن وِإنْ         أَنفُسكُم وتخِرجونَ فَِريقًا مِ   

يأْتوكُم أُسارى تفَادوهم وهو محرم علَيكُم ِإخراجهم أَفَتؤِمنونَ ِبـبعِض الِْكتـاِب            
  .  84-83  البقرة  وتكْفُرونَ ِببعٍض

 اإلسالمية حتررها من اهلوى والغرض واحملاباة والظلـم ؛ ألن           إن ربانية العدالة  
واضع سننها ـ عز وجل ـ ال يضره تظاملنا وال ينفعه تناصفنا ، وال تفيده عبادتنا   
وال يؤذيه عصياننا ؛ فهي بذلك صمام األمان لسعادة اإلنسان ، وهي بذلك أيـضا               

 ، عندما جعل احلـاكم      ختتلف عن عدالة االستبداد الوضعية اليت كرسها أفالطون       
العقل الفعال املتـصل    " خملوقا فوق البشر ، مستمدا مسو فكره ومطلقية قدراته من           

ولئن حاول أرسطو أن ينقذ البشرية من االستبداد األفالطـوين          ". بواجب الوجود 
، فإن كل الدساتري اليت عرفتها      " دستورا  " ليبين جمتمعا ودولة حتت حاكمية ما مساه        

تأخذ قط طابعا مستقرا وال خصائص ثابتة يف أي بلد أو جمتمع أو نظام              البشرية مل   
إا دائمة التغري ، ينقلب ا الناس على بعضهم ، وينقلب عليها الناس فيما              . حكم  

.      بينهم ، ويصوغها كل حاكم على مقاسه ، وكل خنبة متسلطة حـسب هواهـا                
فَـأَِقم وجهـك     ن لدن حكيم خبري     أما العدالة اإلسالمية فثابتة مستقرة ؛ ألا م       

                مالْقَـي ينالد لِْق اللَِّه ذَِلكِديلَ ِلخبا لَا تهلَيع اسالن ةَ اللَِّه الَِّتي فَطَرِنيفًا ِفطْريِن حِللد
  . ـ 30 ـ الروم  ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ

      ا الراشـدون أنفـسهم وأهلـيهم وقـومهم         إن العدالة اإلسالمية اليت أخذ
. واإلنسانية، ليست من جنس عدالة الفالسفة الوضعيني أو الطبيعيني أو النفعـيني             

إا العدالة اإلهلية اليت بنوا ا جمتمعا حرا قويا أبياً رأوا منوذجه حيا متحركا ، ساعيا                
صـفة الرشـد    ، وبذلك استحقوا    صلى اهللا عليه وسلم   فوق األرض يف حياة نبيهم      

  .والراشدية 
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عرف الفكر السياسي البشري اجتهادات كثرية ، هلا من املثالب والنقـائص ،             
واالضطراب والتناقض ما حال بينها وبني حتقيق سعادة اإلنسان ؛ سواء يف ذلـك              

  .لديين مساويا حمرفا كان أو وثنيا أو فلسفيا الفكر الوضعي ، أو الفكر ا
فلدى األمم اهلندية   . وما بلغنا من تراث يف هذا اال يوضح هذه احلقيقة جبالء            

 مسؤوال عن محاية رعاياه وتكريس نظامهم االجتماعي ، ضمن عقد            يعد كان املَِلك 
ـ              ين يقـسم   غري مكتوب ، متشيا مع حالة أسطورية ملخلوقات شبه إهلية ، ونظام دي

البشر إىل طوائف متفاوتة القدر ، تتوارث مقامات خاصة من قمة هرم السلطة إىل              
  .حضيض الفاقة والسخرة 

أما الفكر السياسي الصيين فقد اتسم ببعض التطور ، ولكن احلكم فيه بقي بيد              
  .، من أجل حتقيق رفاهية الشعب " اإلقناع والتهديد " مِلك ميلك وحده بوسيليت 

أعلن أن فرعون هـو     " املَِلك اإلله   " ن مذهب الفكر الفرعوين يف عقيدة       كما أ 
، الذي احتدت فيه    " اإلله حورس إله املساحات الشاسعة وإله السماء مثل الصقر          "

وأتباعه وحدهم هـم    . شخصيتان أسطوريتان متثالن الوجه البحري والوجه القبلي        
  وال حرمة  ال حقوق  اه حيوانات البشر ، وما عداهم من األجانب والعبيد جمرد أشب        

  .هلم 
، الـذي ميلـك     " املَِلك الفيلسوف   " ويف الفكر اإلغريقي رفع أفالطون شعار       

احلقيقة املستمدة من العقل الفعال املنبثق من واجب الوجود ، ويرفه األحرار مـن              
  .أما األجانب والعبيد فليس هلم إال واجب خدمتهم لألحرار . شعبه
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 الروماين ، فقد تبىن القانون الطبيعي الذي يعد نشأة الدولة           أما الفكر السياسي  
ولئن كانت سـلطة الدولـة وشـرعيتها        . جمرد نتيجة لغريزة اإلنسان االجتماعية      

مستمدتني نظريا من الشعب ، مرتكزتني على إرادته ، فإنه يف واقع األمر أقام نظاما               
 الشعب ـ يف نظره ـ تنازل له   ألن ؛نسياسيا يعطي إلرادة اإلمرباطور قوة القانو

عن مجيع احلقوق واالختصاصات ووضعها يف يده ، كما ورد يف قانون جوستنيان             
  .الروماين

م كذلك الفكر السياسي املسيحي يف القرون الوسطى ، رفع شعار طاعة احلاك           
إن الطاعة  : " الذي قال ، طبقا لتوجيهات بولس     مهما فسق أو كفر أو ظلم أو طغى       

  " .اهللا على املسيحيني واجب فرضه 
وما بلغنا من تراث عهد اإلقطاع ، حيث طبقة النبالء تلتزم بالطاعـة التامـة               

مث طبقة املالكني الصغار الذين خيدمون النـبالء        . للملك يف مقابل محاية أمالكهم      
مث طبقة الفالحني والعبيد اليت تتحمل وحدها عـبء اإلنتـاج           . نظري محاية حيام  

  .والسخرة 
عرفه العصر احلديث من توجهات قومية واشتراكية ورأمساليـة ، مجاعيـة            وما  
  .وكلها تنتحل الدميوقراطية وتتبىن شعاراا ومصطلحاا . وفردية

هذا الركام الفكري السياسي منذ فجر البشرية ، أوجد النظم احلاكمة اليوم يف             
ـ     . خمتلف الدول ، املتقدمة منها والنامية        ر بـربوز عناصـر     ولئن متيز نظام عن آخ

مدرسة فكرية معينة فيه أكثر من غريه ، فإن يف كل األنظمة احلالية رواسب مـن                
  .مجيع اجتاهات التراث السياسي البشري 

هذا يف اال النظري ، أما اجلانب التطبيقي العملي فإن ما عرفته البشرية مـن               
  :أنظمة سياسية ال يكاد خيرج عن ثالثة أصناف 

مِلكاً أو أمريا أو إمرباطورا أو رئيسا ، بيده كل السلطات ،             حكم الفرد ،     - 1
فإن توفرت فيه الثقافة أحيانا خففت من غلواء اسـتبداده          . مسته اجلهل والشراسة    
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وأحرجته يف بعض املواقف ؛ فيضطر للمداورة واملناورة والتمويـه يف الظـروف             
قة ، أو ضـجت مـن       وإن اشتدت به ضائ   . العادية، بوضع قوانني أو اختاذ دستور       

مظامله الرعية ، أو استفزته االحتجاجات ، ضرب بالدستور والقوانني عرض احلائط             
  .وتناول البالد وأهلها بأنيابه وأظفاره 

وسواء " . أفضل الناس   " ، أي حكومة    " األرستقراطية  "  حكومة النخبة    - 2
ء ـ ، فإن فضائلها  كانت األفضلية وراثية أم عسكرية أم أوليغارشية ـ خنبة األغنيا 

مهما تبجح ا أنصارها ال ترقى إىل مستوى التخريب االجتمـاعي واالقتـصادي             
  .والسياسي والثقايف الذي حتدثه باتمع 

 حكومة الدميوقراطية أو احلكومة الشعبية ، وتدعي أا تعطي الشعب حق            - 3
   األفراد والطبقات    اختيار حكامه ، ومتكنه من  ممارسة السلطة يف إطار املساواة بني

ولئن ظهرت الدميوقراطية املباشرة على شكل حكومة املدينة بأثينا ، مث يف حماولة             
تطبيقها حاليا بسويسرا ضمن نظم وجلان شعبية على كافة الصعد ، فإن شـكلها              

  :الثاين ـ الدميوقراطية غري املباشرة ـ له يف جمال التطبيق ثالثة أصناف 
ملانية اليت قد تتعايش مع احلكم الفردي وقد تنفرد بالسلطة          احلكومة الرب : أوهلا  

  .دونه 
احلكومة الرئاسية ، اليت يكون فيها رئيس الدولة هو رئيس احلكومة ،            : ثانيها  

  .وينتخب من قبل الشعب ملدة معينة كما هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكية 
ـ   : ثالثها   سلطة التـشريعية والتنفيذيـة ،   حكومة الس الوطين الذي حيتكر ال

بواسطة جلان يعينها الس من بني أعضائه وحتت إشرافه ، بصفته ممثال إلرادة األمة              
  .مثلما كان مطبقا يف االحتاد السوفيايت 

إال أن القول الفصل يف هذا املوضوع ، أنه ليس خارج النظـام اإلسـالمي إال       
 أيـا كانـت تـسمياته ، والنـهج          النهج الدميوقراطي ،  : أسلوبان للحكم ، مها     

واملمارسة وحدها هي اليت حتـدد منـط احلكـم          . االستبدادي أيا كانت تسمياته     
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وليس علينا من ضري إذا أكدنا أن مجيع األنظمة الدميوقراطية فـشلت يف             . وطبيعته  
بناء جمتمع سوي متوازن ، ويف إقامة نظم تتيح للشعوب أن حتكم نفسها بنفـسها               

رأيها ملن حيكمها ، وأن تقرر يف قضاياها بدل أن تستفىت فيها ، وأن              بدل أن تديل ب   
تكون هلا على أمرها السلطة الكاملة والسيادة االعتبارية والفعلية ، سياسيا وقانونيا،            

بل إن أشد املتحمسني للدميوقراطيـة واملنتقـدين        . تقريرا وتنفيذا ، مراقبة وحماسبة      
 ـ قرر استحالة مباشرة الشعب للحكم ، ورأى للنظم الربملانية ـ جان جاك روسو

  .أن يكتفي بتويل مهمة التشريع فقط 
أما االستبداد ، صرحيا أو مغلفا بشكليات الدميوقراطية ، أياً كـان مـصدره ،               
حزبا أو طبقة أو خنبة أو فردا ، فإن أنظمته كلها تلتقي يف صفاته األساسـية الـيت                  

وحتتكر األرزاق ، ويتحول ا اإلنسان إىل عبـد         تنعدم ا احلريات وتكمم األفواه      
حاجته الضرورية اليت ال تدع جماال للتفكري يف أمة أو وطن أو كرامة أو حـال أو                 

وال عربة مبا تلجأ إليه هذه األنظمة بني الفينة واألخرى ، مـن اسـتفتاءات               . مآل  
رات األمـن   تأكيدية للوالء ، أو انتخابات هليئات نيابيـة تطـبخ نتائجهـا يف إدا             

ألن ذلك كله جمرد متويه على واقع بئيس ، ودعاية كاذبة لنظم تنتهك             . والداخلية  
وألن القرارات السلطوية احلقة بيد القـابعني خلـف         . فيها أبسط املعاين اإلنسانية     

االس واملؤسسات الدستورية اليت تمرر منها هذه القرارات مبختلـف ضـروب            
ة ، إذ املال بيد احلكام والفقر يف حياة الشعب ، والوفرة            التحايل والشيطنة واملقايض  

لدى النخبة واحلاجة لدى العامة ، سالحان رئيسيان للكذب والتـدجيل وتزويـر             
  .اإلرادات 

هذه أشكال النظم السياسية الوضعية اليت عرفتها البشرية ، فما مدى تطابقها أو             
لصديق وبناها عمـر الفـاروق      تعارضها مع اخلالفة الراشدة اليت أسسها أبو بكر ا        

  .وانقلب عليها بنو أمية ؟ 
بادئ ذي بدء ، ينبغي أن نبني خطأ الزعم بأن اخلالفة الراشدة والدميوقراطيـة              

  :املباشرة يف أثينا سواء ؛ ألن بني النموذجني فوارق شاسعة من أمهها 
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 أن اخلالفة الراشدة طبقت الشورى اجلماعية ضمن اتمع كلـه جبميـع             - 1
واطنيه ، أصليني وأجانب ، أحرارا وعبيدا ، نساء ورجاال ، أغنياء وفقراء ، بيضا               م

وتشريع الشورى كـان    . ومحرا وسودا، من كافة املراتب االجتماعية واملستويات        
وهذا األمر مل تعرفه دميوقراطية     . يسري يف األمة كما يسري الدم يف اجلسد الواحد          

 األجانب والعبيد والنساء والطبقات الدنيا ، بـل         أثينا املباشرة ، اليت كانت تستثين     
حىت يف التطبيق املعاصر للدميوقراطية املباشرة تستثين قوانني سويسرا حاليا األجانب           

وهـذا  . املقيمني ولو كان هلم فروع أو أصول تتمتع باجلنسية السويسرية الكاملة            
  .شعاراا ومقتضياا االستثناء يعد هدما لروح الدميوقراطية املباشرة وتنكرا ل

2 -            داخلالفة الراشدة طبقت الشورى ضمن تعاليم إهلية تنظم حياة الناس وترش 
تصرفام ، دون قسوة عليهم أو متلق ألهوائهم ؛ فنشأ بذلك  جمتمع نظيف راق ،                
متوازن ومتطور ، قضى على فنت املؤامرات الداخلية واخلارجية ، ووحد اجلزيـرة             

دولة احلرية والكرامة ، وحطم أكرب إمرباطوريتني ، الفرس والـروم ،     العربية ، وبىن    
وطرد البيزنطيني من مصر ومشال أفريقيا ، ووحد البالد املفتوحة كلها حتت رايـة              

  .اإلسالم شكال ومضمونا ، يف مدة قياسية مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ 
          ا مليئ مواطنيها إال للرفاهية املادية     أما دولة الدميوقراطية املباشرة يف أثينا ، فإ

السائبة ، واستغالل العبيد واألجانب ، وضعفة املواطنني الـذين ميثلـون أغلبيـة              
الساكنة، مما أوهن دولة أثينا عسكريا واجتماعيا واقتصاديا وأدى إىل هزميتها املنكرة            

  . ، اليت كان نظام احلكم فيها فرديا عسكريا صارما " إسبارطة"أمام  
 اخلالفة الراشدة طبقت الشورى اجلماعية ضمن نظام اقتصادي ، ـيمن            - 3

عليه العقيدة ، حرر الناس من احلاجة ، وسواهم يف ملكية األرض والثروة ، ورسخ               
يف نفوسهم األمن والطمأنينة وعدم اخلوف من السلطة ؛ فقويت بذلك شـوكتهم             

اإلميان ورايـة احلريـة     ومتاسك صفهم ، وانطلقوا يف ربوع األرض حاملني مشعل          
  .وشعار الكرامة
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أما دولة أثينا فكرست نظاما اقتصاديا استغالليا تتمتع فيه طبقة األحرار وحدها            
. باخلريات ، وجيتر فيه األجانب والعبيد واملُستغلون مرارة احلرمان واحلقد والغـيظ             

ىل طـابور   فما إنْ هومجت أثينا من قبل إسبارطة حىت ثار املستضعفون وحتولـوا إ            
ملساعدة العدو ، مما ساهم يف تعجيل سقوط الدميوقراطية املباشرة حتـت سـنابك              

  .الغزاة
 اخلالفة الراشدة كانت حتت حاكمية شريعة ربانية ، وهي شريعة حمايدة ال             - 4

وهذه الصفة كرسـت يف اتمـع       . هدف هلا إال إسعاد الناس يف الدنيا واآلخرة         
ىل حد حلب فيه أبو بكر  اخلليفـة شـاة األعرابيـة ،              مفهوم املساواة املطلقة ، إ    

، ونام فيه علي اخلليفة يف ليل بـارد         " عومير  " وخاطبت عجوز عمر اخلليفة بلقب      
دون غطاء ، فلما أحس الدفء وعرف أن أحدا وضع عليه غطـاء هـو ِملْـك                 

ورفض فيه عثمان ، وهو يف أشد حـاالت         . للمسلمني ، غضب ورماه عن ظهره       
  االستعانة بالقوة اليت وفرها له معاوية ، مث خرج وخاطب املسلمني قـائال احلصار ، 

ال تتمادوا يف الباطل فـإن      " : يقول صلى اهللا عليه وسلم   وقد مسعت رسول اهللا     : (1
، ، من أساء فليتب ومن أخطأ فليتب وأنا أول من اتعظ          "الباطل يزداد من اهللا بعداً      

سب العبيد ، وألكونن كاملرقوق الذي إن مِلك        واهللا لئن ردين احلق عبدا ألنتسنب ن      
: " 2وعندما أتاه احلسن بن علي ليدافع عنـه رده قـائال            ) . صرب وإنْ عتق شكر     

وعندما جرد أبو هريرة    " . ارجع يا ابن أخي ، اجلس يف بيتك حىت يأيت اهللا بأمره             
3سيفه للدفاع عنه قال 

" . فك عزمت عليك يا أبا هريرة إال ألقيـت سـي  : " له  
هذا أمركم تولوه واصنعوا     : " 4ويرسل إىل الصحابة حويطب بن عبد العزى بقوله       

  " .فيه ما شئتم 

                                                           
 1/49 اإلمامة والسياسة - 1
 1/58 نفس املرجع - 2
    . 58 / 1نفس املرجع  - 3
    .53 / 1نفس املرجع  - 4
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     أما الدميوقراطية املباشرة فاحتكرت السلطة فيها طبقة األحرار مـن األغنيـاء            
واألشراف والقادة العسكريني ، وشغل الناس فيها بإرضاء شهوام ، وصار األعيان            

رد وسطاء بني الشعب وبني املتع احلسية ، مما خنر اتمع وعصف بعناصر             والسادة جم 
  .القوة واملنعة فيه 

 اختيار املسؤولني يف دولة الدميوقراطية املباشرة كان جيري بواسطة القرعة           - 5
أمـا يف اخلالفـة     . بني املرشحني ، مما أخل مبقياس الكفاءة والصالحية والقـدرة           

يار بواسطة الشورى اجلماعية ، على أساس الرجل الـصاحل          الراشدة فقد كان االخت   
والصالحية فيها ليست مبقياس النسب أو الشرف       . للمسؤولية اليت تناسبه ويناسبها     

 الذي رواه احلاكم     صلى اهللا عليه وسلم   أو املال أو القرابة، بل يضبطها قول الرسول         
 ِمن أمر املـسلمني شـيئاً    من ويل : " عن يزيد بن أيب سفيان وقال صحيح اإلسناد         

فأمر عليهم أحدا حماباة فعليه لعنة اهللا ، ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال حىت يدخله                 
  " .جهنم 

وبالنسبة للحكومة األرستقراطية أو حكومة أفضل الناس ، فإن مقياس التفاضل           
بـة  والتقوى ـ وإن بدت بعض عالماا يف املـرء ـ مغي   . يف اإلسالم هو التقوى 

فرب قتيل يف اجلهاد لـيس لـه        . حقيقة توفرها يف اخللق ، ال يعلمها إال اهللا تعاىل           
                 بقائم يف جنح الليل ليس له إال التعب والـسهر ، ور بنصيب من الشهادة ، ور

وليس لألمة إال نيب واحد ومعصوم واحد هـو         . صائم ليس له إال اجلوع والعطش       
ذلك فال جمال لتمييز الفاضل من املفضول ، وال جمال           ؛ ل  د صلى اهللا عليه وسلم    حمم

  .لتكوين حكومة خنبة على أساس املال أو اجلاه أو الشرف أو القوة أو األفضلية 
وما سوى ذلك من فوارق بني النظامني يف ميادين الـشورى واختـاذ القـرار               

ورى وتنفيذه وساحة املراقبة واحملاسبة ، واضح بين ؛ إذ ال يـستوي نظـام الـش               
اجلماعية  املنضبطة بالعقيدة مع نظام االستبداد الذي يهيمن عليه بـضعة أفـراد ال               

  .جيمعهم إال حب السلطة والتمسك ا 
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أما حكومة الدميوقراطية غري املباشرة ، برملانية كانت أو رئاسـية أو جمـالس              
  :وطنية، فإن من أهم ما مييز بينها وبني اخلالفة الراشدة 

 الدميوقراطية غري املباشرة استطالع للرأي ، ويف اخلالفـة           أن الشورى يف   - 1
  .الراشدة قرار ملزم مبين على حرية الرأي املفضية إىل اإلمجاع 

 السلطة يف الدميوقراطية غري املباشرة حمتكرة بيد خنبة منتقاة مـن حـزب              - 2
ـ           ل األحـوال  األغلبية الربملانية ، أو حتالف األقليات احلزبية يف الربملان ، وهي يف ك

أما اخلالفة الراشدة فالسلطة فيها لألمة ، واحلكومة جمرد جهاز          . تحكُّم فئة يف فئة     
  .تنفيذي خيتارها اجلميع على أساس الرجل الصاحل للعمل املناسب 

 احلكومة يف الدميوقراطية غري املباشرة متارس السلطة الفعليـة نيابـة عـن              - 3
أما يف اخلالفة الراشدة فاحلـاكم      " . كوم  حاكم وحم " الشعب وبامسه ، ضمن نسق      

هو األمة واحملكوم هو اجلهاز التنفيذي ـ احلكومة ـ ، الذي يعد خادما تعينه األمة   
بإرادا وحتت سلطتها ، وتقيله أو تعفيه حسب مشيئتها ، وتقره إىل أجل مـسمى               

ة اليت حفلت ا    هذا بغض النظر عن مثالب الدميوقراطية غري املباشر       . بكامل حريتها   
  .كتب الفقه السياسي املعاصر ، وال جدوى من إيراد تفاصيلها يف هذه الدراسة 

إن النظم السياسية يف الفكر البشري ، وإنْ كانت منتميـة يف جمموعهـا إىل               
التراث اليوناين الوثين ، فإا تعد امتدادا للفلسفة اإلشراقية ، هنديةً وصينيةً وفارسيةً             

بليةً ، وكلها أيضا وثنية ، وال ختطط إال لفترات حمدودة مـن احليـاة               وآشوريةً وبا 
أما النظام اإلسالمي فيستمد مبادئه ومناهجه وأهدافه من الـوحي          . املادية يف الدنيا    

الوحي املبين على العلم الـدقيق      . الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه           
ني ما يصلح للبشر ويصلحهم ، وبني ما يضر         املطلق ، واحلكمة البالغة اليت ميزت ب      

وشتان بني النهج الرشيد الشامل املتكامـل يف عـاملي الغيـب            . البشر ويفسدهم   
  .والشهود ، وبني هرطقات مبتذلة وختيالت ومهية وحماوالت قاصرة 

لقد كان هم اخلليفة الراشد إشعار نفسه بأنه خادم لألمة ؛ ينفذ قراراا ويطبق              
هـذه املمارسـات    . ويبين يف نفس الوقت مؤسسات الدولة ومرافقها        شريعتها ،   
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وعلى ضوء حماكمتها إىل القرآن     . ليت وضعت اللبنات األوىل للخالفة    الرشيدة هي ا  
فالراشدون وجدوا ضمن أمة أمية،     .  جليا أا كانت جتربة فذة رائدة      والتاريخ يتضح 

 من بقايا صراع قبلي وتـراث       اال، ورثت أثق   عهٍد بتربية نبوية شفوية وعملية     حديثِة
ومـع  . صلى اهللا عليه وسلم   ، كادت تطيح بأصل الدين عقب وفاة الرسول         جاهلي

، وتركوا  ة يف طريق بناء الدولة النموذجية     ذلك استطاعوا أن يقطعوا مسافات شاسع     
  :ييدلنا جتربة خصبة ثرية قابلة للتطوير والتجديد ، وأسسا متينة صاحلة للبناء والتش

  بوا على فنت الردة وكبحوا مجاح النفاق ، وأعادوا لألمة وحدا وهيبتها ـ تغل
ـ رسخوا مفهوم اخلالفة كمؤسسة خدمية تنفيذية ؛ واستبعدوا بذلك املفهوم           

  .     الكهنويت ـ الثيوقراطي ـ للسلطة ، الذي عرفه الغرب املسيحي والشرق الوثين
عن اهللا ؛ ألن اهللا ال يغيـب ،         ـ كرسوا مفهوم اخلالفة على أا ليست خالفة         

؛ ألن النيب مل يستخلف أحدا وال أحد  صلى اهللا عليه وسلم   وليست خالفة عن النيب     
  .يسد مسده ؛ وإمنا هي خالفة عن املسلمني يف تنفيذ قرارام وتطبيق شريعتهم 

ـ كرسوا مفهوم البيعة الشرعية ، بصفتها جمرد عقد توثيقي لقرار اتفقت عليه             
ختذته سلفا ، ال بصفتها نريا يف األعناق وغُالًّ يف األيدي وكمامـةً علـى               األمة وا 
  .األفواه 

ـ جعلوا أمر املسلمني هلم مجيعا ، ما تعلق منه باختيار اخلليفة ومدة واليتـه ،                
فلـم  . وما تعلق بالقضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعسكرية وغريهـا          

حمدودة من خنبة أو فئة أو قرابة أو جملس حل وعقد،           حيتكروه  ضمن دائرة مغلقة أو       
  .أو هيئة أويل أمر أو نواب أو شيوخ 

ـ أسسوا مفهومي اإلمجاع واألغلبية الشورويني ، وجعلومها مقياسا الختـاذ           
القرار وتنفيذه واحملاسبة عليه ، ومهدوا بذلك لنشوء الفقه وأصوله وعلوم احلـديث             

ولتأسـيس  . سند ، ضمن شروط العدالة والـضبط        رواية ودراية ، نقدا للمنت وال     
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االجتهاد مبختلف مناهجه وطرقه ، ضمن حرية الـرأي املفـضية إىل االتفـاق أو               
  . االختالف ، وما عرف باإلمجاع وقول اجلمهور ومذهب الفرد والشذوذ 

ـ كرسوا املفهوم اإلسالمي احلق للطاعة ، املرتكزة يف الشؤون الدينية علـى             
؛ ويف األمور الدنيويـة علـى       "  إمنا الطاعة يف املعروف    اعة يف معصية  ال ط "1قاعدة  

  .أساس أن الطاعة ملا تقرره اجلماعة ووافق الشريعة 
ـ وزعوا الثراء والرفاهية على مجيع أفراد األمة بالتساوي والعدل ، فاطمـأن             

  .الناس إىل أرزاقهم واجتهوا إىل ما ينفعهم يف دنياهم وآخرم 
 النبوي بالتساوي على أطراف البالد ، وأرسلوا كبـار فقهـاء         ـ وزعوا العلم  

فتم بذلك االنسجام التام بني الدين اجلديد       . الصحابة والتابعني ، إىل كافة األقطار       
وبني واقع احلياة لدى خمتلف الشعوب اليت أسلمت ؛ كما أخذوا يبنون مؤسسات             

ون األمة من العهد الشفوي إىل      دولة الشورى ، إدارةً وقضاًء واقتصاداً وقوةً ، وينقل        
  .النظام الكتايب التوثيقي بكل دقة وحزم ، وقطعوا يف ذلك أشواطا كبرية 

كل هذه اإلجنازات اليت مشلت كافة مناشط احلياة ، متت يف مـدة قياسـية مل                
ولوال مناورات البيـت    . تتجاوز ثالث عشرة سنة هي فترة خالفة أيب بكر وعمر           

 ، وخرب اخلالفة وانقلب عليها ، مستعينا مبرتزقة الـشام ،            األموي الذي فنت األمة   
وبقايا شراذم النفاق وحاقدي أهل الذمة ، لكانت مؤسسة اخلالفة الراشدة قـد مت              

  .بناؤها وأخرجت شطأها ، وورفت ظالهلا وأينعت مثارها  
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@Ý—ÐÛaÞëþa@ @
êŠbqeë@ðìjäÛa@wèäÛa@åÇ@Òa‹®üa@ @

  
كان النهج السياسي يف عهد اخللفاء الراشدين ، واضحا على صراط مـستقيم             
من كتاب وسنة ، إال أن االحنراف أخذ يذر قرنه بعد االنقالب األموي ، باستنبات               
عفوي لطفيليات من بذور جاهلية وأطماع شخصية وموروث ثقايف مما قبل البعثـة             

ة ، واختالط بعد الفتح بأمم كثرية ؛ واستنبات مقصود على يد األسرة الـيت               النبوي
  .أطاحت باخلالفة الراشدة وما تالها من أسر حاكمة 

 صلى اهللا عليه وسـلم   ولقد استأنف االستنبات هذا مسريته عقب وفاة الرسول         
 من مثَّ واصل خطواته علـى     . حني حرض أبو سفيان علياً على رفض بيعة أيب بكر           

خوف ورهبة واستحياء ، بسبب قوة اإلسالم يف النفوس وصرامة القيادة الصديقية            
هذه املسرية كان يرعاها الطلقاء واملنافقون ، واألعاجم الذين أسـلموا           . والعمرية  

  .رغبا أو رهبا ، وطالب السلطة والسيادة ، وأهل الذمة احلاقدون  
موي قد تسلل فعـال إىل  ويف عهد عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ كان البيت األ  

مروان بن احلكم . له إال إعالن ذلك  مؤسسة اخلالفة وأحكم قبضته عليها ، ومل يبق
كاتب للدولة مستبد برأيه من وراء اخلليفة عثمان ، وعبد اهللا بن أيب سرح علـى                
رأس والية مصر ذات الكثافة البشرية والعسكرية والثروة ، ومعاوية بن أيب سفيان             

كة حقيقية يف الشام ، وحوله املستشارون واجلند من مرتزقة األعراب           على رأس ممل  
وحضريي الشام وأهل الذمة ، الذين ال يعرفون لإلسالم وال لصحابة رسـول اهللا              

يا عمـار ، إن     : " 1 حرمة ، ممن هدد م معاوية عمارا بقوله          صلى اهللا عليه وسلم   
ال . ن أبنـائهم وعبـدام      بالشام مائة ألف فارس، كل يأخذ العطاء مع مثلهم م         
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يعرفون عليا وال قرابته، وال عمارا وال سابقته ، وال الزبري وال صحابته ، وال طلحة                
   " .…وال هجرته، وال يهابون ابن عوف وال ماله ، وال يتقون سعدا وال دعوته 

فلما اارت مؤسسة اخلالفة باغتيال اإلمام علي ، حتالفت مراكز القوة األموية            
ام ومصر واحلجاز ، وأقامت دولتها وملكها يف دمشق على غري النهج النبوي             يف الش 

ونال التحريف يف عهدهم وعهد من جاء بعدهم كـثريا مـن            . واخلالفة الراشدة   
املفاهيم اإلسالمية ، يف ميادين العقيدة واحلكم والسياسة واالقتـصاد واالجتمـاع            

  .صاؤه يف هذه الدراسة والعالقات الداخلية واخلارجية ، مما يتعذر استق
يف ميدان العقيدة كان البالط األموي أول مؤسسي مذهب اجلـرب ؛ مبعـىن أن      
القضاء والقدر إكراه وجرب للعبد على الفعل ، وأن اإلنسان ال يثبت له فعـل وال                 

وكان تبنيهم هلذه العقيدة الفاسدة من أجل التمويه على ما          . قدرة على الفعل أصال     
مة وآل نبوا من جرائم وآثام وسفك دماء ؛ ولتهدئة غـضب            ارتكبوه يف حق األ   

العامة وثورم على مسرية االحنراف وعملية االنقالب على ج النبـوة وشـيوخ             
  .اخلالفة الراشدة 

مث بتشجيع منهم ودعاية من أعوام انتشرت هذه البدعـة انتـشار النـار يف               
دلون ا ويدافعون عن مواقفهم     رمسية للدولة ، جيا   " إيديولوجيا  "اهلشيم، وصارت   

، 1وعندما دخل بقية آل البيت من مذحبة كربالء على عبيد اهللا بن زياد              . مبنطقها  
احلمد : " وكانت زينب بنت اإلمام علي يف أرذل ثياا ، قال هلا عبيد اهللا بن زياد                

احلمـد هللا الـذي     : " ، فقالت   " هللا الذي فضحكم وقتلكم وكذَّب أحد ورثتكم        
وإمنا يفتضح الفاسـق ويكـذب      . منا مبحمد وطهرنا تطهريا ، ال كما تقول         أكر

كُتب عليهم  : " ، قالت   " كيف رأيت صنع اهللا بأهل بيتك ؟        : " ، قال   " الفاجر  
" . القتل فربزوا إىل مضاجعهم ، وسيجمع اهللا بينك وبينهم فيحاجونـك إىل اهللا              
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" :ما امسك؟  قال   : "1، قال له    ما علي بن احلسني رضي اهللا عنه      وعندما عرض عليه  
  .، فسكت " أمل يقتل اهللا علي بن احلسني ؟ :" ، قال" علي بن احلسني 

وعندما عرض رأس اإلمام احلسني ـ رضي اهللا عنه ـ ، على يزيد بن معاوية   
يزعم أن أباه   : " ، قال   " ال  : " قالوا  " أتدرون من أين أُيت ابن فاطمة ؟         : " 2قال

خري مـن أمـي ،       صلى اهللا عليه وسلم    وأمه فاطمة بنت رسول اهللا       خري من أيب ،   
 خري من جدي ، وأنه خري مين وأحق ـذا           صلى اهللا عليه وسلم   وجده رسول اهللا    

قُلْ اللَّهم ماِلك الْملِْك تؤِتي الْملْك       ولكنه أُيت من قلة فقهه ، مل يقرأ          …األمر مين   
   الْم ِزعنتاُء وشت ناُء ب         مشت نِذلُّ متاُء وشت نم ِعزتاُء وشت نِمم لْك    آل عمران 

  ." ـ 247ـ البقرة   واللَّه يؤِتي ملْكَه من يشاُء ـ  وقوله تعاىل 26
وبعد انتشار هذه العقيدة الفاسدة ، كان رد الفعل هلا ظهور احنراف عقـدي              

لني يف القضاء والقدر إن العبد قادر خالق ألفعاله كلها          آخر ، هو عقيدة املعتزلة القائ     
خريها وشرها ، مستحق على فعله ثوابا أو عقابا يف اآلخرة ، وإن اهللا تعاىل منـزه                

وتعرضت هذه الفرقة املعارضة لـبين      . عن أن خيلق فعال هو شر أو معصية أو كفر           
اردة ، بسبب املخاطر    أمية ومذهبهم يف اجلرب ، لكل ضروب االضطهاد والقتل واملط         

  .السياسية اليت متثلها عقيدم على بين أمية 
كما كان لتآمرهم على اإلمام علي برفعهم املصاحف خديعـة ، ومطالبتـهم             
بالتحاكم إىل القرآن ، أثر مباشر يف ظهور بدعة اخلـوارج املُحكِّمـة وعقيـدم               

  .التكفريية
 احلكم من ِقبل بيت واحد ، فقـد         أما تبنيهم التقليد العريب اجلاهلي يف توارث      

أثار من النعرات القبلية والعائلية ما استنهض كل بيت قرشي للمطالبـة حبقـه يف               
فنشأت العلوية والعباسية والبكرية والعمرية ، مبربرات ومقوالت عقديـة          . السلطة  

وظهـرت ـذا    . وسياسية متهافتة ، حياول كل فريق أن يربطها بالكتاب والسنة           
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 ، ووضع األحاديث    صلى اهللا عليه وسلم   الفئوي بدع الكذب على الرسول      الصراع  
  :لتأييد فريق على فريق ، أو انتصارا الجتاه على اجتاه ، من ذلك 

ـ ما وضعه احلسني بن حيىي احلنائي ، من أنه ملا نزلت آيـة الكرسـي قـال                  
تـب لـك    أكتبها فال يقرؤها أحد إال كُ     : "  ملعاوية   صلى اهللا عليه وسلم   الرسول  
  " .أجرها 

ـ وما وضعه إبراهيم بن زكرياء الواسطي عن مالك بن أنس عن عبد اهللا بـن             
 صلى اهللا عليه وسـلم    دينار عن ابن عمر ، أن جعفر بن أيب طالب أهدى إىل النيب              

  " .تلقاين ن يف اجلنة : " سفرجل، فأعطى معاوية منها ثالثة وقال 
بد اهللا بن يوسف عن ابن عيـاش        ـ وما وضعه أمحد بن عيسى اخلشاب عن ع        

صلى اهللا عليـه    عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن وائلة بن األسقع عن النيب               
  " .األمناء عند اهللا ثالثة أنا وجربيل ومعاوية : " قال وسلم

ـ وما وضعه جعفر بن حممد األنطاكي عن زهري بن معاوية عـن أيب خالـد                
صلى اهللا  قال رسول اهللا    : بن اليمان قال    الوالدي عن طارق بن شهاب عن حذيفة        

  " .يبعث معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور  : "عليه وسلم
ـ وما وضعه أمحد بن احلسني بن القاسم يف فضل أيب بكر وعمـر وعثمـان                
وعلي ـ رضي اهللا عنهم ـ ، عن وكيع بن اجلراح عن سفيان الثوري عن ابـن    

صـلى اهللا عليـه     قال رسول اهللا    : "  عباس قال    جريج عن عمرو بن دينار عن ابن      
أال هاتوا أصحاب حممد ،     :  إذا كان يوم القيامة نادى مناد من حتت العرش            :وسلم

. فيؤتى بأيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب               
درأْ مـن  قف على باب اجلنة فأدخل من شئت برمحة اهللا وا   : فيقال أليب بكر    : قال  

قف على امليزان فثقل من شئت برمحة اهللا وخفـض          : ويقال لعمر   . شئت بعلم اهللا  
: ويعطى عثمان من الشجرة اليت غرسها اهللا يف اجلنة ويقال له            . من شئت بعلم اهللا     

البسهما فإين  : ويعطى علي بن أيب طالب حلتني ، ويقال له          . ذُِد الناس عن احلوض     
  " .خلق السماوات واألرض ادخرما لك يوم أنشأت 
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أخـذ الـنيب   : ـ وما وضعه زكرياء بن دويد الكندي عن محيد عن أنس قال       
 الـدنيا   أنتما وزيراي يف  : بني كتفي أيب بكر وعمر وقال هلما       صلى اهللا عليه وسلم   

ما مثلي ومثلكما يف اجلنة إال كمثل طري يطري يف اجلنة ،            . وأنتما وزيراي يف اآلخرة   
، وأنا وأنتما نـزور     حاي ، فأنا وأنتما نسرح يف اجلنة       وأنتما جنا  فأنا جؤجؤ الطري  

يا رسول اهللا ، ويف اجلنة      : فقاال له .  نقعد يف جمالس اجلنة    رب العاملني ، وأنا وأنتما    
 أي شئ هلو اجلنـة يـا        :فقاال له . نعم ، فيهما جمالس وهلو    : ل هلما   جمالس ؟ ، قا   
: يت أمحر ومحلها الدر الرطب، قـال من كربهلا آجام من قصب  :  قال رسول اهللا ؟  

فيخرج ريح من حتت العرش يقال له الطيبة ، فتثور تلك اآلجام فيخرج له صـوت                
  " .ينسي أهل اجلنة أيام الدنيا وما كان فيها 

ـ وما وضعه طلحة بن زيد الرقي عن عبيد بن حسان عن عطاء الكيجـاواين               
يف بيت يف نفر من       عليه وسلم  صلى اهللا بينما حنن مع رسول اهللا      : " عن جابر قال    

املهاجرين ، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وعبد الرمحن وسعد             
، "لينهض كل رجل إىل كفوه       : " صلى اهللا عليه وسلم   فقال النيب   . بن أيب وقاص    

أنت وليي يف الـدنيا     :  " إىل عثمان فاعتنقه فقال      صلى اهللا عليه وسلم   وض النيب   
  " .خرة واآل

قال : ـ وما وضعه إبراهيم بن عبد اهللا بن مهام عن عبد الرزاق عن معمر قال                
يستجيب للمتظلمني ما مل يكونوا أكثـر مـن          : " صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

  ".الظاملني ، فإذا كانوا أكثر منهم فيدعون فال يستجيب هلم 
تأويال سياسيا حسب أهواء    أما تأويل آيات القرآن الكرمي بغري معناها احلقيقي         

الفرق واملذاهب وامللل والنحل ، فقد نال كل ما يتعلق بالسلطة واحلكم والطاعـة              
ـ البقرة      ِإني جاِعلٌ ِفي الْأَرِض خِليفَةً       : له تعاىل وق:من قريب أو بعيد مثل      

  ـ الذي جعلوه دليال بتأويل خاص على شرعية حاكم مستبد ، عدوه خليفـةً  30
  .وظالً هللا ـ تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ـ 
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ياأَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلـي الْـأَمِر            : وقوله تعاىل   
كُمِمن   ـ حيث جعلوا فسقة احلكام أولياَء أمٍر للمسلمني ، طاعتـهم   59النساء 

  .هب ، ومهدر للدم يف مذاهب أخرى واجبة ، وعصيام كفر يف مذا
 ـ  58النساء    ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها  :     وقوله تعاىل 

  .وعدوا األمانة هي سلطة احلكم وأهلها هم احلكام 
  ، حيـث     13جـرات   احل    ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم      :وقوله تعاىل   

فضلوا اجلنس العريب على غريه من األجناس ، وقريشا على غريها مـن العـرب ،                
  . واملوالني هلم على غريهم من قريش والعرب والعجم 

ورفَعنا بعضهم فَوق بعٍض درجاٍت ِليتِخذَ بعـضهم بعـضا            :تعاىل    وقوله
واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعـٍض ِفـي         : وله تعاىل   ، وق  32 الزخرف     سخِريا
 ـ ، فأولوا ذلك مبا يتيح هلم استعباد خلـق اهللا ، وإذالل   71 ـ النحل   الرزِق

  .املسلمني واحتكار الثروة العامة ، وحرمان أهلها منها   
أما األحكام الشرعية فقد وظفوها أيضا بتأويل وشـيطنة لتثبيـت حكمهـم             

من ذلك أخذهم البيعة كرها حتـت بارقـة         . تكريس سلطتهم وإذالل أعدائهم     و
فكان الذي  . السيف ، وتوثيقها بيمني املبايع على الطالق والعتاق يف حالة نقضها            

يتهم بنقض البيعة تنتزع منه زوجته أم أوالده وتطلق عليه مث يعقد لرجل آخر عليها،             
  .فصل رأسه عن جسده وجيرد من أمواله وممتلكاته ، ِإنْ مل ي

ومن ذلك أيضا ، استلحاق اللقطاء ، وهو حمرم شرعا ، مثل ما فعل معاويـة                
  .باستلحاق زياد بن أبيه ، لالستفادة من دهائه وحقده ملا ناله من مهانة سفاح أمه 

حىت العبادات اليت هي من أركان اإلسالم ناهلا التحريف والعدوان ؛ فقد خطب      
لسا ، وقُدمت خطبة العيد على صالته ، وصلى الوليد بـن            معاوية خطبة اجلمعة جا   

: يزيد بالناس صالة الصبح خممورا أكثر من ركعتني ، مث التفت إليهم وقـال هلـم             
  " .أزيدكم ؟ "
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 أن معاوية قدم املدينة ، فصلى بالناس صالة يجهر فيها،           1وذكر الفخر الرازي    
 ، فلما قضى صـالته نـاداه        حيم   بسم اهللا الرمحن الر    فقرأ أم القرآن ومل يقرأ      

 حني  بسم اهللا الرمحن الرحيم   أنسيت ، أين    : املهاجرون واألنصار من كل ناحية      
    .بسم اهللا الرمحن الرحيم استفتحت القرآن ؟ ، فأعاد معاوية الصالة وقرأ 

كما كان بنو أمية أول من وظف املصاحف واملـساجد ألغـراض الـسياسة              
رفعهم املصاحف يوم صفني ، وأمرهم بشتم اإلمام علي ـ  والصراع على السلطة ب

وأول من ابتدع االغتيال السياسي باغتيال طلحـة  . كرم اهللا وجهه  ـ على املنابر  
بن عبيد اهللا على يد مروان بن احلكم ، والزبري بن العوام ، وتسميم اإلمام احلـسن    ا
  .بن علي وقتل اإلمام احلسنيا
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كان بنو أمية أول من استعان يف تسيري أمر األمة بالنصارى واليهود واوس ،              

وقد احتكر اليهود والنصارى يف عهـدهم بالـشام ،          . كتبةً ومستشارين وجنوداً    
املناصب اإلدارية الرفيعة ، فكان منصور بن سرجون الرومي كاتبا ملعاوية مث ليزيـد            

مث . ن يزيد ، ومروان بن احلكم ، وعبد امللك بـن مـروان              بن معاوية ، ومعاوية ب    
خلفه يف نفس املنصب ولده سرجون بن منصور ، مث حفيده منصور بن سرجون بن               

رسالة يف اجلدل بني    ( منصور الذي ترهب وسمي يوحنا الدمشقي ، وألف كتاب          
  .، وصف فيه اإلسالم باهلرطقة واملسلمني باهلراطقة ) مسلم ومسيحي 

 أن اوس احتكروا املناصب اإلدارية خبراسان طيلـة         1ذكر اجلهشياري   كما  
العهدين األموي والعباسي ، وأن عمر بن عبد العزيز حني كان خليفة ، أمر بعـزل            
أهل الذمة واوس من مناصبهم ، ولكن أمره مل ينفذ بدقة وبقوا يف مناصبهم إىل ما             

  .بعد ذلك 
 واملستشارين أثر كبري يف نقل تراث األمـم         وقد كان هلؤالء الكتبة واإلداريني    

فقد نقل الديوان املكتوب بالفارسية إىل اللغة العربية يف         . وثقافاا إىل العربية مبكرا     
عهد احلجاج ، كما نقل الديوان املكتوب بالرومية يف الشام إىل اللغـة العربيـة يف              

  .عهد هشام بن عبد امللك 
عهد بين أمية ، على يد خالد بن يزيد بن معاوية           كما أن التصنيف بدأ مبكرا يف       

الذي اشتغل بالصنعة ، وأحضر مجاعة من فالسفة اليونان كانوا مبصر ، وأمـرهم              
  .بنقل الصنعة من اللسانني اليوناين والقبطي إىل اللغة العربية 
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واستمرت مسرية النقل والتعريب للثقافات األجنبية تتطور ببطء ؛ فنقـل أبـو             
حنا كتاب أفالطون يف آداب الصبيان ، ونقل احلجاج بن يوسف بـن             عمرو بن يو  
يف اهلندسة نقلني ، أحدمها مساه اهلاروين نـسبة إىل هـارون            ) أقليدس(مطر كتاب   

  .الرشيد ، والثاين وهو املعول عليه مساه املأموين نسبة إىل املأمون 
بري يف إذالل   كما كان هلذا النهج يف تقريب النصارى واليهود واوس ، أثر ك           

القبائل العربية املعارضة ، وكل رموز األمة من أنصار ومهـاجرين وعلمـاء ؛ إذ               
سلطت عليهم األقليات الدينية اليت حتولت إىل مجاعات ضغط سياسي ، وأرتـال             

من ذلك استعانتهم يف هجاء األنصار      . املنافقني وعبيد الدرهم والدينار من املسلمني       
النصراين األخطل ، الذي كان الفرس الى يف بالط بين          وصفوة املسلمني بالشاعر    

أما عبد امللك بن مروان فقد أمر       . أمية ، زمن معاوية وابنه يزيد ومروان بن احلكم            
بأن يركب األخطل الكافر ظهر جرير بن عطية املسلم التقي ، وما ذلـك إال ألن                

 وشتم املعارضـني    األخطل كان قد طول لسانه يف التنقيص من األنصار وهجائهم         
مث جتاوز ذلك كله إىل الطعن يف اإلسالم نفـسه واالسـتخفاف            . لسلطة بين أمية    

   :1باملسلمني عامة ، فقال 
  ولست بصائم رمضان  طوعا          ولست بآكل حلــم األضاحـي 
  ولست بزاجر عنسا  بكـورا         إىل بطحاء مكـة   للنجـــاح

  حـي   على الفالح:        كمثل العري ولست مناديا أبدا بلـيــل  
  ولكين  سأشرا مشـــوال          وأسجد عند  منبلج   الصبــاح 

ومع ذلك مل يزدد إال قربا من بين أمية ومتكنا من بالطهم ، واحتطابا ألمـوال                
  .بيت املسلمني 

ها الفكر  هذه البيئة السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية ، اليت استنبت في         
السياسي لدى املسلمني بعد سقوط اخلالفة الراشدة ، امتدت من بداية أمر بين أمية              
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إىل ايار ملكهم ، ومن بداية دولة بين العباس إىل عهد املأمون العباسي الذي أسس               
دار احلكمة وأشرف بنفسه على تعريب الثقافات األجنبية ، وعلى رعاية املـذهب             

  .ام العلماء والفقهاء جلدا وسجنا وقتال املعتزيل الذي اضطهد كر
طيلة هذه الفترة مت تطعيم الساحة السياسية يف اال الثقايف وعلى أرض الواقع،              
مبفاهيم سربت إليها بواسطة وضع األحاديث والتأويل املبتسر املغرض لبعض آيات           

 يـشرف   القرآن الكرمي ، وانتحال األخبار ، وجتنيد الشعراء والكتاب ، فلم يكـد            
العهد األموي على ايته حىت أينعت مثار هذا الغراس ، أدبياٍت سياسيةً معتمدةً يف              

  :من ذلك . معظمها على الثقافة الوافدة وتقاليد ما قبل البعثة النبوية 
ـ 132ت  (رسائل عبد احلميد الكاتب      ، الذي اختص مبروان بـن      ) م750/ ه

راساين عندما اتسعت دعوة العباسيني ،      حممد وقُتل معه ، كرسالته إىل أيب مسلم اخل        
وما كتبه نصيحة لويل العهد عبد اهللا بن مروان بن حممد ، وما كتبـه عـن آداب                  

  " .رسالة إىل الكتاب " الكتابة والدواوين يف 
عن آداب امللك   )  م 762- 727/هـ 145 - 109(مث ما كتبه عبد اهللا بن املقفع        

  " .كليلة ودمنة " ، و"  الكبرياألدب" و" األدب الصغري" وسياسته يف 
البيـان  " يف  )  م 869 - 767/ هـ 255 - 150(وما كتبه عمرو بن حبر اجلاحظ       

ولعل اجلاحظ بذلك   " . الرسائل السياسية   " ، و " الرسائل الكالمية   " ، و " والتبيني
اسـتحقاق  " أول من حبث اإلمامة من وجهة نظر معتزلية ؛ إذ استعرض يف بـاب               

سائله الكالمية ، آراء الفرق واملـذاهب حـول اإلمامـة العظمـى             من ر " اإلمامة
  .ووجوا، وصفات اخلليفة ، ودرجاته من رسول ونيب وإمام 

- 828/ هـ 276 - 213(مث بعد حني ظهر عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري            

، حتدث  " كتاب السلطان   "بابا بعنوان   " عيون األخبار   " ، فاختذ يف كتابه     ) م889
يه عن السلطان ومكانته ، وسريته وسياسته وصحبته ، وآداب معاشرته وتغـريه              ف

وحشر فيما كتب ِحكَماً وأمثاال وشعرا وأقواال للـصحابة         . وتلونه واختيار عماله    
  .والتابعني واألدباء والفالسفة وملوك العرب والعجم 
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)  م  940 -860/ هـ 328 - 246(      وبعده مباشرة ألف أمحد بن عبد ربه القرطيب         
فـرش كتـاب اللؤلـؤة يف       " ، وخصص فيه بابا بعنـوان       " كتاب العقد الفريد    "

وبواسطة ما اختار من أمثال وشعر ونثر وحكمة مقتبسة  مـن تـراث              ". السلطان
األمم السالفة على غرار ج ابن قتيبة ، بين حاجة العمران إىل السلطان ، وحاجـة             

 ، وآداب خدمة السلطان ومصاحبته ، وكيفية        السلطان إىل النصيحة ولزوم الطاعة    
اختيار السلطان أهل عمله ، وما يلزمه حلسن السياسة وإقامة اململكة ، وصـفات              
اإلمام العادل من هيبة وتواضع وحسن سرية ، ورفق بالرعيـة ، وحـزم وعـزم                

  .ومشورة
لقد أسفر عهد بين أمية وصدر عهد بين العباس ، يف ساحة الفكر السياسي عن               

  :ربع نتائج أ
تكريس مفاهيم االستبداد املتمرد على تعاليم اإلسالم ، ومبادئ احلرية          : أوالها  

  .والكرامة واملساواة والعدل 
االجتاه إىل الثقافة األجنبية واالستقاء منها ، واختاذها مرجعا أساسيا ،           : وثانيتها  

  .بدون ترو أو متييز 
ضحة املعـامل ، متـأثرة بـالتراث        بواكري من كتابات سياسية غري وا     : ثالثتها  

  .التارخيي القومي والوافد ، مبثوثة يف كتب األدب واألخبار 
التمهيد لظهور التصنيف السياسي الصرف ، يف اـالني الفلـسفي           : رابعتها  

  .والفقهي 
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بدأ تدوين الفقه السياسي متأخرا جدا عن تدوين كثري من العلوم ، كاحلـديث              

وامتدت فترة التمهيد له مدة طويلة ، من أواخر         . والتاريخ والتفسري والفقه واألدب     
كل كما ساهم يف تكوين بنيته الفكرية       . اخلالفة الراشدة إىل عصر املأمون العباسي       

  .العناصر الثقافية احمللية والوافدة جاهلية وإسالما 
ونظرا لكون األمة العربية كانت قبل البعثة وصدر اإلسالم ، شفوية الثقافـة ،              

ومل . فقد ظل التفكري السياسي لديها شفويا تتداوله  األلسن شعرا وحكمة وأخبارا             
النسبة للعلوم املتـصلة    تكن احلاجة ماسة إىل تدوينه يف فجر اإلسالم مثلما كانت ب          

لذلك تأخر التدوين السياسي إىل أوائـل       . اتصاال واضحا مباشرا بالعقيدة والعبادة      
القرن اهلجري الثاين ، حيث ظهر ضمن مصنفات أدبية وأخبارية على هيئة مواعظ             

ومـن مث انتقـل إىل      . ونصائح وأساطري مقتبسة من جتارب اإلنسان وتقاليد األمم         
مرحلة املصنفات املستقلة اخلاصة به ؛ ولكن على غري يد الفقهـاء            مرحلة ثانية هي    

فقد ظهر أول املصنفات فيه ترديدا للفلسفة اإلشراقية ،         . ومن مرجعية غري إسالمية     
ارايب ـوكان ذلك على يد الف    . ارسية ويونانية   ـهندية وصينية وبابلية وآشورية وف    

راء السياسية ألفالطون وأرسـطو ؛  ، املتأثر باآل)  م   950 - 874/  هـ   339 - 260( 
، " رسالة حتصيل السعادة    : " حيث تناول الفلسفة السياسية يف عدة مؤلفات منها         

آراء أهل املدينة   " ،  " الفصول املدنية   " ،  " رسالة السياسة   "،    " السياسة املدنية   " 
  " .الفاضلة  

، )  م 983 / ـه 373( ويف منتصف القرن اهلجري الرابع ـ العاشر امليالدي  
، متأثرة بـنفس    " إخوان الصفا وخالن الوفا     " ظهرت الكتابات السياسية جلماعة     

: وكانت السياسة لديها متثل علما مستقال بذاته ، له مخـسة أقـسام              . املؤثرات  
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السياسة النبوية ، والسياسة امللوكية ، والسياسة العامية ، والـسياسة اخلاصـية ،              
                                         والسياسة الذاتية      

     ويف بداية القرن اهلجري اخلامس ـ احلادي عشر امليالدي ـ ، ظهرت املرحلة   
الثالثة بأول الكتابات السياسية املستقلة عن الفكـر الفلـسفي ، املتـأثرة بالفقـه               

جـه  ومن ج  ) م 1058 – 975 / هـ 450 - 364( والشريعة، على يد املاوردي  
  .وحنا حنوه 

ولقد سار الفقهاء واملتكلمون يف هذه املرحلة ، على ج تشريعي ملا ينبغي وما              
واستوفت أحبـاثهم   . جيب وما جيوز وما ال جيوز يف نظام اخلالفة وتدبري أمر الدولة             

نظم امللك والوزارة واإلدارة والقضاء ، واحلـسبة واألمـوال وتنظـيم اجليـوش              
كما بذلوا جهودا جبارة من أجـل تربيـر         . رب واملهادنة   والعالقات مع داري احل   

تصرفات امللوك وإضفاء الشرعية عليها ، وإرشادهم إىل ما حيفظ عروشهم وحيببهم            
  . إىل الرعية 

مث تدهور التصنيف يف هذه املرحلة إىل مستوى من اإلسفاف واملداهنة اخلانعة ،             
يزعج احلكام أو يضايقهم ، من      بأسلوب متودد حياول حفظ ماء وجه الفقهاء ، وال          

خالل اإلعراض عن ذكر األحكام الشرعية اخلاصة بتصرفات اخلليفة ، واالقتـصار            
على تقدمي النصائح ذات الطابع األخالقي والتعليمي اليت من شأا أن حتفظ العروش             
أطول مدة ممكنة ، والتذكري بوصايا من تـراث األمـم ، ومـأثورات الطرائـف                

ارات الشعر والنثر واحلكم واألمثـال ، وآيـات القـرآن الكـرمي           واألساطري وخمت 
" سري امللوك   " واألحاديث النبوية ما صح منها وما مل يصح ، مثلما هو حال كتاب              

سلوان املطاع يف عـدوان     "، و  ) م 1092 – 1018 / هـ 485 - 408( لنظام امللك   
ـ 565 - 497( حملمد بن ظفر الصقلي املكي      " األتباع   ، )  م   1169 - 1104 / هـ

  ) . هـ 589ت (البن نصر الشيزري " النهج املسلوك "و
مث بعد ذلك ظل التصنيف السياسي لدى املسلمني متأرجحا بني هذه املراحل ،             
ال يغادرها وال يتطور ملا هو خري منها ، إىل عصر النهضة احلديثـة الـيت حـاول                  
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. عبده ومن جاء بعدهم     استنهاض اهلمم فيها كل من الطهطاوي واألفغاين وحممد         
ولكن حماوالم ظلت حبيسة ازدواجية عقيمة ، تتخذ مرجعية يف فقه املاوردي من             
جهة ، وحتاول تطويرا بالدميوقراطية الغربية من جهة أخرى ؛ لذلك مل تثمر تأصيال              

  .حقيقيا لنظام حكم إسالمي متميز يف الكتاب والسنة  
نيف الفلسفي نظرا ألسبقية ظهوره ؛      ولئن كان من الصواب البدء بدراسة التص      

فإن بعضا من اإلسالميني قد ال يوافق على إقحام اآلراء السياسية لفالسفة املسلمني             
األوائل يف هذه الدراسة ، ألسباب عقدية تتعلق بتصورهم اإلميـاين ، أو مـربرات               

بصلة، أصولية هلا عالقة بطرق استنباطهم اليت ال متت إىل منهجية االستنباط الشرعي          
  .أو مسوغات فقهية خاصة مبرجعيتهم غري اإلسالمية استنادا واستدالال 

إال أن ذلك ال ينفي وجوب التزام املوضوعية يف دراسة نظـم احلكـم عنـد                
املسلمني بكل اجتاهام ، وكشف خمتلف املؤثرات والعوامل اليت سامهت يف تكوين            

سالمية نظرا وتطبيقا على مدار     فكرهم السياسي ؛ كي تتضح رؤيتنا ملسار الدولة اإل        
التاريخ ، وألوضاعنا املعاصرة بكل مسارا ومتاهاا ، ونقائـصها ونواقـضها ،             

  .وذبذباا املتأرجحة بني عوامل الداخل واخلارج ، األصيل والدخيل ، سلبا وإجيابا 
ولنتبني مدى قرب الفكر السياسي احلديث لدى املسلمني أو ابتعاده من التشريع    

سالمي يف الكتاب والسنة ، ونستبني أوجه االحنراف وسبل التقومي ، إذ الـتعلم              اإل
  .باكتشاف اخلطأ أبلغ يف النفس وأشد تأثريا 

وال ريب أن منهجنا الذي نلتزم به ونسري على هديه ، مرتكز علـى قاعـدة                
أساسية متينة ، هي أن النظام السياسي اإلسالمي ما كان منبثقا من مرجعية الكتاب              

وما عدا ذلك يحتمل أن يكون متأثرا باإلسـالم       . السنة ، عقيدة وأصوال وفروعا      و
أو ملتقيا به يف بعض جزئياته أو كلياته ؛ إال أنه ال ميثل النظام السياسي اإلسـالمي                 

ذلك ألن بوصلة التوجه إىل أي هدف هي التـصور اإلميـاين            .  احلق متثيال صادقا  
ى هذا التـصور يـنعكس سـلبا علـى          وكل غبش يشاغب عل   . السليم الواضح   

  .التصرفات ، عقلية كانت أو سلوكية 
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وهذا يفرض علينا أال نغفل مالحظة اهتزاز عقيدة هؤالء الفالسفة ، واضطراب            
مرجعيتهم الفكرية ؛ وإن التقت يف بعض جزئياا بالعقيدة اإلسالمية ، التقاًء عفويا             

 أو التقاء إراديا بقصد التمويه علـى        بسبب انتمائهم إىل اتمع اإلسالمي وثقافته ،      
احنرافهم  الديين باعتناقهم آراء وثنية لفالسفة من الفرس واهلند واليونان ، يف نظرم              
إىل عاملي الغيب والشهود ، وبدعوم إىل نظم للحيـاة االجتماعيـة والـسياسية              

  .والثقافية منبثقة عنها 
هذا علـى املرجعيـة الفكريـة       ولعلنا ال حنيد عن الصواب إن ركزنا يف حبثنا          

مث على تـصورهم    . والفلسفية والدينية اليت اختذها هؤالء الفالسفة مستندا ومتكأ         
السياسي املنبثق من عقيدم وموقفهم اإلمياين ؛ وأعرضنا مطلقا عما رموا به من قبل 
 العامة واخلاصة ، من انتماء باطين أو صابئي أو أصول يهودية ، مما ال يدفع عنـهم                
بشغب سوفسطائي يثريه أنصار هلم ، ألهواء مشتركة أو جذور متقاربة أو نزعات             

علما بأن فكرهم السياسي مل يتبلور قط إىل مستوى صياغة نظام للحكـم             . طاغية  
متكامل ، مبنهجه ونظمه لإلدارة واملال والتدبري العام ؛ وإمنا كان مبثوثا يف كتبـهم               

 األفالطوين شكال ومضمونا ، فوردت أفكـارهم        الفلسفية اليت التزموا فيها بالنهج    
ضمن رسائل حول قضايا الغيب والشهود ، واملادة والروح والطبيعة وما وراءها ،             
واالجتماع البشري والسعادة والشقاوة ؛ مثلما هو حال رسائل إخـوان الـصفا             

ـ               اد والفارايب ، وما صنفه ابن سينا يف القضاء والقدر والفيض اإلهلي واملبـدأ واملع
  .واألخالق واحلكمة 

أما التصنيف السياسي املباشر فقد ظهرت أوىل بواكريه على شـكل رسـائل             
مبفهومها الذي هو حسن التدبري واحلكمـة يف    " السياسة  " مستقلة تبحث موضوع    

كل من الفارايب   " رسالة يف السياسة    " التسيري ، وكان من أول مؤلفيها حتت عنوان         
  . سينا وأبو القاسم املغريب وابن

ولئن اختلفت بعض مضامني هذه الرسائل اليت تطابقت عناوينها فإا اتفقـت            
  :كلها يف ثالث هن 
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ـ أن السياسة حاجة ملحة لكل البشر رفيعهم ووضيعهم ، ولكن امللوك مث              1
  .أعوام أشد حاجة إليها 

  .ـ مل يعتمدوا يف تصانيفهم على الكتاب والسنة مرجعا أو استشهادا  2
انت منطلقام الفكرية والفلسفية معتمدة اعتمادا مطلقا على الفكـر   ـ ك 3

  .اليوناين 
مث بعد ذلك أخذت تظهر مصنفات فلسفية موجهة للملوك فقط ، ترشدهم إىل             

" سلوك املالك يف تدبري املمالك      " ما ينبغي عمله وإقامته يف سياستهم ، مثل كتاب          
  .البن أيب الربيع 
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يذهب البعض إىل أن الفلسفة اليونانية عند أفالطون وسقراط وأرسـطوطاليس           

إال . وغريهم هي األساس الذي بين عليه تفكري فالسفة املفكرين املسلمني األوائـل          
أن يف هذه الدعوى جتاوزا كبريا للحقيقة ؛ ألن الفلسفة اليونانية نفسها ليـست إال               

دادا وخالصة لألوهام امليتافيزيقية اليت كانت منبتا ألديان القارة اآلسيوية ؛ وذلك       امت
ما نقل إىل الثقافة العربية يف صدر دولة بين العباس وكـان مرجعـا ألول حركـة        

  .فلسفية يف اإلسالم 
إن اإلنسان عندما نسي املنهج الرباين الذي أنزل مع آدم عليه السالم ، وفقـد               

، وارتكس يف محأة اجلاهلية والبدائية ، مألت اهلواجس واألوهام قلبـه            الصلة باهللا   
وعقله  واستبد به اخلوف من الظواهر الطبيعية برقـا ورعـدا وخـسفا وزالزل               
وعواصف ، وأخذ به الرعب والرهبة من املوت واملصري واهول كل مأخذ ، فأقبل              

ات وأساطري وخرافات ،    على نفسه ينسج هلا استجالبا للطمأنينة ، خياالت وتصور        
فتراكم بذلك لدى البشرية على مر      . عما ال يفهمه وما يرجوه أو ما يرهبه وخيافه          

السنني ، تراث ضخم من املعتقدات الضالة املضطربة ، اليت اختذت فيما بعد مـادة               
للتفكري واالستقراء ، والبحث عن الذات أصال ومآال، وعن الكون والطبيعة ماضيا            

مث حتول هذا التراث إىل قاعدة للفكر الديين الوضعي املفضي إىل عبادة            . واستقباال  
  .األوثان والطواطم والنجوم والكواكب ، واختاذها آهلة وأربابا 

مث بعد ذلك اتخذت هذه املعتقدات الدينية منطلقا ومادة للـتفكري الفلـسفي             
: اتني للفهم مها    وظل جمردا من أهم أد    . اآلسيوي الذي نقل إىل اليونان وتطور فيه        

املعرفة املادية الصحيحة حلقائق الطبيعة بسبب التخلف العلمي آنئذ ، واملعرفة الغيبية            
  .اليقينية اليت ال مصدر هلا إال الوحي 
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ولعل األسطورة اليت رواها أفالطون عن منشأ الفكـر الـسياسي يف حمـاورة              
ن الفكر البشري عامة    ، تقدم لنا خري مثال على ما نذهب إليه من أ          " بروتاجوراس"

   . 1والسياسي خاصة منبثق من اخلرافة واألساطري واألوهام 
لقد زعم أفالطون أن اآلهلة عندما شكلوا املخلوقات الفانية ، أخذوا يوزعـون             
عليها صفاا اخلاصة ا واحملتاجة إليها ، فكان من املخلوقات ما سلحوها بوسائل             

. ودوها بأساليب للمحافظـة علـى البقـاء         الدفاع ، ومنها ما تركوها عزالء وز      
ولكنهم اكتشفوا يف اية األمر أم وزعوا مجيـع الـصفات والقـدرات علـى               
احليوانات، ونسوا اإلنسان الذي ترك عاري اجلسم ال ميلك مـأوى وال أسـلحة              

إىل سرقة الفنون اآللية والنار مع طريقة استخدامهما ـ  " برومثيوس"فعمد . للدفاع 
وكان ذلك سبب . تان باآلهلة ـ ،  من معبد أثينا ، وسلمهما لإلنسان  ومها خاص

  .حصوله على قسط من الصفات اإلهلية اليت علمته احلكمة 
على هذه األسس نشأ الفكر الفلسفي وتطور ، مادة حبثـه خيـاالت البـشر               
وأساطري اخلرافة وأوهام سدنة األوثان وعبادها ؛ مفتقدا أهم وسـائل االسـتقراء             

  .راسة والفهم  عاجزا عن حتقيق هدفه يف كشف حقيقة الكون وطرق السعادة والد
إن هذه املعتقدات هي املنشأ األول واملبدأ األساس لكل فلسفات البشر الوضعية            

  :يف ما قبل اليونان 
ـ يف بالد ما بني النهرين ، آشور وبابل ومعتقداما اخلاصة بعبادة الـشمس              

  " .أبناء الشمس " كمة الذين هم والنور، وأبناء الطبقة احلا
ـ ويف الصني حيث الكونفوشيوسية ، وعقيدة إحياء وميض األنوار يف اإلنسان            
عن طريق املعرفة ، واإلنسان الكامل الذي هو امللك أو النيب أو القائد ، الذي جيمع                
يف ذاته سائر القوى املادية والروحانية ، وعلى قدر كماله تكون سعادة عـصره ،               

  .مبثابة اإلمام عند الباطنية أو القطب عند الصوفية وهو 

                                                           
  . وما بعدها 55 حماورة ألفالطون ، ترمجة حممد كمال الدين علي يوسف ، سلسلة مذاهب وشخصيات ص - 1
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، " برامهان  " ـ ويف اهلند لدى الربامهة ، وعقيدة اتصال النفس باملبدأ الروحاين            
اليت تقسم النـاس إىل     " مينو  " وعقيدة شرائع   . الذي حيل يف مجيع مظاهر الوجود       

  :أربع طبقات 
ة ، الذين خلقوا حسب زعمهم من       طبقة الربامهة ، رجال الدين والنخبة السياسي      

  .رأس اإلله، وهم أعلى الناس وخالصة اجلنس البشري 
ويديه ، وحيق هلـم     " برامها  "وطبقة اجلند ، محاة البالد الذين خلقوا من منكيب          

  .بعد الربامهة قراءة الكتب املقدسة 
قوا وطبقة التجار والزراع املكلفة باإلنتاج والنشاط االقتصادي والفالحي ، وخل         

  " .برامها " من ركبيت 
، وليس هلم إال خدمـة      " برامها  " وطبقة اخلدم واألسرى املخلوقني من قدمي       

  .الطبقات اليت فوقهم 
ـ ويف بالد فارس حيث ظهرت اهلرمسية والزرادشتية والصابئة والكلـدانيون           

ائـد  عبدة النجوم، ممن يؤمن بفناء اجلسد وخلود النفس يف النعيم أو الشقاء ، وبالق             
  .البشري الكامل الذي يعرف حقيقة الوجود 

ـ ويف الفكر املصري الفرعوين ومدرسة اإلسكندرية اليت التقت فيها تيـارات            
أوروبا وآسيا وإفريقيا ، ونشأت ا طقوس نظمت مفهـوم األلوهيـة وعالقتـها              
بالبشر، ووضعت قواعد الثواب والعقاب ، وأنشأت عقيدة ثنائية التركيب البشري           

  .د النفس ، وأبوة الشمس والنجوم لبعض النخب السياسية وخلو
هذه املعتقدات اهلالمية والتصورات الضالة هي اليت ورثها اليونان وظهرت فيما           

  .كان لديهم من علوم وفنون وآداب وفلسفة 
ظهرت لدى الفيتاغوريني عقيدة تؤمن بثنائية التركيب البـشري ، وضـرورة            

ة والعملية كاملوسيقى والرياضيات وما وراء الطبيعـة ،         تطهري النفس بالعلوم الطبيعي   
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كي تتمكن من الصعود إىل عامل األفالك ، حيث سعادا األبدية واحتادها بواجب             
  .الوجود 

ولدى األفلوطينيني يف عقيدة اآلهلة املتعددة من النجوم والكواكب اليت تـرى            
 ا قادة الشعوب أنبيـاء      وتسمع وتدبر الكون ، وعقيدة املعرفة احلدسية اليت خيتص        

وملوكا وفالسفة ، واملعرفة العقلية اجلدلية اليت هي الطريـق العـادي الكتـساب              
  .العلوم

على هدي هذه املعتقدات الدينية املتفلسفة والتصورات املضطربة الوثنية ، سار           
  :الفكر السياسي وعلى أركاا تأسس 

لبابليني والفراعنة والـصينيني    من مفاهيم الدولة والعدل واحلياة السعيدة لدى ا       
واهلنود، إىل ما طوره من نفس املفاهيم كل من اليونان والرومان ، إىل ما نقـل إىل                 
اللغة العربية يف القرنني اهلجريني ، الثالث والرابع ؛ وعمل فالسفة املسلمني علـى              

  .إعادة صياغته يف صباغ إسالمي مل يستطع أن خيفي أصله الوثين 
"  األغـاين " و"عقيدة الوسـط  "و" التعليم األكرب " فوشيوس يف ومن أفكار كون  

حول فساد احلكم ، ومهام احلكومة وواجبها يف توفري حاجات الناس أمنا وطعاما ،              
وشروط الكفاءة يف احلاكم وممارساته السياسية والتدبريية ؛ إىل تصورات احلكمـاء            

 اإلدارة وأسـاليب حتقيـق      السبعة يف أثينا لنظام الدولة وتشريعاا اخلاصة بقواعد       
السعادة؛ إىل نظريات فيتاغورس يف العدالة واملساواة ، وما يرى األبيقوريون مـن             
وجوب اخلضوع للدولة ولو كانت استبدادية ما دامت حتقق األمن والنظام ، ومـا              
ذهب إليه أفالطون يف مدينته الفاضلة اليت اختذت مظهرا خياليا قوامه اعتبار السلطة             

زا ال يستطيع القيام به إال أفراد ملهمون ، هلم على بين جنـسهم متيـز                عمال معج 
  .خاص يصلهم بالعقل الفعال وجيعلهم قادرين على حتقيق السعادة لشعوم 

إىل ما تطور إليه الفكر السياسي األرسطي باستحداثه فكرة الدولة الدستورية ،            
ساواة واملواطنة املشتركة بني    اليت تبىن عالقات شعبها باحلاكم على أساس احلرية وامل        

أحرار ؛ مما جعل الدولة جمرد احتاد أفراد يف جمتمع واحد حتت حاكمية القانون الذي           
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وما سار عليه الفكر السياسي الروماين الذي       . حل حمل امللك أو الفيلسوف أو النيب        
 ميز بني الدولة والفرد ، وجعل لكل منهما حقوقا وواجبات ، وبلور فكرة سـيادة              

" شيشرون  " الدولة ونظرية العقد احلكومي ، ونظرية القانون الطبيعي اليت وضعها           
على أساس أن للكون خالقا واحدا ، وأن للدولة قانونا واحدا جيب أن يطبق على                

إىل ما عربه املسلمون يف دار احلكمة اليت أسسها املـأمون العباسـي ،              .  اجلميع    
  .سفي وجعلوه أساسا لفكرهم السياسي والفل

إال أن مما يثري االستغراب أن العرب مل يقتبسوا من هذا التراث السياسي الـذي     
عكفوا على تعريبه ، إال ما تعلق منه باالجتاه االستبدادي ؛ وهو الفكر األفالطـوين               
اخلاص بالقائد امللهم ، املتصل بالعقل الفعال احملتكر للمعرفة ، القادر وحده علـى              

ظرية األرسطية اخلاصة بفكرة الدستور ، الذي يضمن العدالة         أما الن . إسعاد الشعب   
واملساواة واملواطنة احلرة املشتركة ، ويلغي حاكمية الفرد لصاحل حاكمية القانون ،            
وما ورد يف الفكر الروماين عن نظرية العقد احلكومي وسيادة القـانون وحقـوق              

 وأغفله ، ومل جند له أثـرا يف         الدولة والفرد وواجباما ، فإن النقل العريب قد أمهله        
ولعل ذلك راجع إىل أسباب سياسية متعلقـة بكـون حركـة            . فكرهم وتراثهم   

وكانت هذه  . التعريب والترمجة ، متت على يد املؤسسة الرمسية احلاكمة وبإشرافها           
املؤسسة ذات منط يف احلكم فردي استبدادي ، ال يوافق على نقل التراث األرسطي              

  . شره والتبشري به والروماين أو ن
هذه خالصة املرجعية الفكرية والسياسية اليت نقلت إىل اللغة العربية ، وصادفت            

  . ظروفا بيئية مناسبة للغراس فنمت وأمثرت 
ولقد التقى العرب املسلمون قبل هذه الفترة ذه املعتقدات الدينية والفلـسفية            

  .عدة مرات فاستعلوا عليها ومل تؤثر فيهم 
ا وهم رسل للنبوة اخلامتة بدعوة احلق لدى ملوك الفرس والروم والقبط،            التقوا  

ميأل قلوم نور العقيدة واستعالء اإلميان ، واحلرص الصادق األمني علـى إخـراج              
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الناس من عبادة العباد إىل رحابة عبادة رب العباد ، فـاحتقروا تلـك املعتقـدات                
  .جمرد عقل سوي وترفعوا حىت عن اعتبارها فكرا أو فلسفة أو 

مث التقوا ا بعد أن استعصى أهلها على الرشد ، جماهدين وغـزاة وفـاحتني ،                
  .فحطموا  األوثان ونشروا رسالة التوحيد واإلميان 

والتقوا ا مرة أخرى حني وقع االنقالب على اخلالفة الراشدة ، وحتول أمـر              
ن ومهـاجرين شـرقا     املسلمني إىل االستبداد ، وفر الصادقون من األمة مضطهدي        

  .وغربا؛ فنشروا دين احلق وقوضوا أركان الشرك والكفر 
مث ملا كان عهد بين العباس ذو النـزعة األعجمية فرسا وتركا ، وانفرط عقـد               
الوحدة العقدية بتمزق األمة ملال وحنال ومذاهب ، وضعف االلتزام بالـدين بـني              

ستبداد من رقاب العبـاد ؛      احلاكمني واحملكومني ، ومتكن العسف واالضطهاد واال      
أُرسلت عاصفة املترمجات الفلسفية اليونانية والسريانية والقبطية والفارسية ، فتلقفتها 
النخبة املقربة من أصحاب النفوذ ، وأصبحت الرطانة مبصطلحات اليونان واإلغريق           

  .ميزة الصفوة وبدعة ذوي املقامات 
ن موجـة االحنـراف هـذه ،        وإذ أخذ الفقهاء والعلماء الصادقون يضجون م      

ويوضحون خطرها على األمة وعظا وكتابة وحوارا وجـدال ، أُثـريت للتغطيـة              
والتمويه وصرف األنظار ، معركة كالمية حول ما دعي عالقة بني العقل والنقل ،              

وبذلك أسبغت على الصراع بني اإلسالم وبني       . تقدميا وتأخريا ، حاكما وحمكوما      
 اجلدل العلمي الرصني ، على رغم ما يف ذلك مـن خلـط           الوثنيات الفلسفية صفة  

ذلك أن هذه التيارات اليت زعمت أا حتكم العقل يف النص ليس            . وتلبيس وتدليس   
هلا ما يؤيد دعواها ؛ ألن العقل السليم ارد السوي ، املتحرر من اخلرافة واألوهام،               

يقينية ذات املصدر الرباين ،     املدجج باملعارف املادية الصحيحة والتصورات الغيبية ال      
  .ليس له إال أن يسخر من هذه الفلسفات ذات اجلذور اخلرافية األسطورية  

إن هذه التيارات اليت تزعم حتكيم العقل يف النص ، مل حتكم يف واقع األمـر إال                 
عقال وثنيا مضلال ، ألقوام عبدوا األصنام والكواكب والنجوم واألشباح ، واختذوا            
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وإذْ صارت هذه التصورات الفاسدة     . هذه أرضية من أوهام مسوها فلسفة       لعبادام  
  .    هي املتحكمة يف النص فال بد من الضالل 
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ر التصور اإلمياين واملوقف من قضايا الغيب واأللوهية والربوبية هو أساس األفكا          

والتصرفات لدى اإلنسان ؛ لذلك فالنظرية السياسية لفالسفة املسلمني منبثقة مـن            
ولئن كان التوحيد اإلسالمي احلق ينبين على       . تصورهم هلذه القضايا وموقفهم منها      

توحيد الربوبية ، وتوحيد األلوهية ، وتوحيد األمساء والصفات ؛          : ثالث قواعد هي    
فهم يسمون  . تنبين على أي قاعدة من هذه القواعد        فإن نظرية هؤالء الفالسفة ال      

، ويتصورون عالقته بـالكون واخللـق علـى غـري        " واجب الوجود   " اهللا تعاىل   
وعقيدم اليت انبثـق    . حقيقتها؛ وال أصل يف اإلسالم هلذا اإلسم وال هلذا التصور           

 منها فكرهم السياسي هي ما ابتدعه فالسفة اليونـان وأطلقـوا عليـه مـصطلح               
  " .الفيض"

  فما هي هذه العقيدة ؟ وما جذورها ؟ وكيف انبثق منها تصورهم السياسي ؟
هذا ، ال خيفي خلفه أي معىن معقـد         " الفيض  "ينبغي أوال أن نبني أن مصطلح       

، ويدل على جريان شـيء      " فاض"أو فكرة راقية أو تصور مثري ؛ فالفيض لغة من           
د أن امتأل ، وفاض الدمع من العني إذا         فاض اإلناء بع  : سائل بسهولة ويسر ، ومنه      

إذا : إذا غادرته ، وفاض السر من صدر املرء         : خرج ، وفاضت الروح من اجلسد       
  .عجز عن كتمه ، فباح به 

والفيض عند الفالسفة يعنون به أن اهللا تعاىل ـ واجب الوجود كما يـسمونه   
ادته ، أي تصدر منه     ـ ال خيلق املوجودات ، ولكنها تفيض عنه وتنبثق منه بدون إر           

وهذا الفيض أو الـصدور أو      . وتتولد عنه بطريق الفيض  بدون وعي منه أو إرادة           
وكما خترج الشجرة الثمرة ليس     . اخلروج ، يف عقيدم ، دائم وضروري وواجب         
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هلا إال ذلك والدجاجة البيض ليس هلا إال ذلك ، كذلك يصدر الوجود عن اهللا ـ  
  .كبريا ـ تعاىل اهللا عن ذلك علوا 

؛ ولكنها يف أصـلها مـزيج   )  م 270 - 205(تنسب هذه العقيدة إىل أفلوطني  
وعنـدهم أن   . وتلفيق هللوسات أفلوطني وفيلون واملعتقدات الوثنيـة واوسـية          

املوجود األول ـ الذي يعنون به اهللا تعاىل ـ واحد ، ولذلك ال يفـيض عنـه إال     
ل ، أو العقل الفعال ، ختتلـف التـسميات          واحد هو العقل الكلي ، أو العقل األو       

ومن هذا العقل الكلي تفيض النفس الكلية ، وعن النفس الكلية           . واملقصود واحد   
وكلما فاض شيء من شيء تعلق الفائض مبصدره وامتأل منه          . تفيض األشياء املادية    

وتلقت فالعقل تعلق باملوجود األول وتلقى منه النور ، والنفس تعلقت بالعقل        . نورا  
واإلنسان الـذي يتلقـى     . منه النور ، واملوجودات املادية كذلك تعلقت بالنفس         

الفلسفة ، يتحول إىل عقل متصل باملوجود األول ، يتلقى منه النـور واحلقيقـة ،                
ولذلك له حق التحكم فيمن سواه من البشر ؛ ألنه هو الوحيد الذي يـستطيع أن                

  .لقادر ، نبيا كان أو فيلسوفا أو ملكا يبلغهم إىل السعادة ، وهو امللْهم ا
ولئن كانت هذه املعتقدات قد ظهرت لدى الكندي بصورة خافتة ، بأن جعل             
احلركة مفعولة هللا ، ولكنها ختضع مباشرة للفلك األقصى احلي العاقل املميز الفاعل،             
الذي هو أول فائض عن واجب الوجود ومنفعل به ، وهو نائبه يف حتريك الكـون                

ريه ؛ فإن هذه التصورات الضالة قد ظهرت بعد ذلك بصورة صارخة لـدى              وتسي
   .االفارايب وابن سينا ومن سار على جهم

يرى الفارايب أن العقل األول صدر عن اهللا فيضا واجبا ال دخل لإلرادة والوعي              
فيه ؛ ومن هذا العقل األول صدر عقل ثان وفلك أعلى ، واستمر الفيض والصدور               

وترية ، من كل عقل عقلٌ وفلك إىل تتمة عشرة عقول ، آخرها العقـل  على هذه ال 
الفعال الذي فاضت عنه النفس ، ومن النفس فاضت املادة بعناصرها األربعة ، النار              

فبالفيض يف نظره صدرت املوجودات تباعا عـن واجـب          . واهلواء واملاء والتراب    
وكل فائض  . أن ظهر اإلنسان    الوجود حتما ولزوما ، دون تعقل منه أو إرادة ، إىل            
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كـذلك اإلنـسان سـعادته      . عادة بالتعلق مبصدره والشوق إليه    يتلقى النور والس  
. ، ويتلقى منه النور ويتحد به"لاملوجود األو" القصوى أن يشتاق إىل مصدره األول     

وطريقه إىل ذلك السعي إىل الكمال وحتصيل اخلريات والفضائل  ؛ وهـذا سـبيل               
ميكن الوصول إليها إال بالفـضائل النظريـة والفـضائل الفكريـة         السعادة اليت ال    

  .والفضائل اخللقية والصناعات العملية 
ومبا أن كل موجود ـ يف عقيدم ـ تكون ليبلغ كماله األقصى الذي لـه أن    
يبلغه حبسب رتبته يف الوجود ، فإن سعادة اإلنسان القصوى هي االحتاد بـاملوجود              

لرتبة ليست ألي إنسان ، فالفضائل العظمى نظرية كانـت أو           إال أن هذه ا   . األول  
ومن أُعد هلـا بـالطبع ،       . فكرية أو خلقية أو عملية تجعل فيمن أُِعد هلا بطبيعته           

وامللوك تبعـا لـذلك     . وبأعلى الدرجات  هو القادر على إجيادها يف األمم واملدن           
.  أيضا ألم خلقوا ملوكا      ليسوا ملوكا باإلرادة فحسب ؛ ولكنهم ملوك بالطبيعة       

وامللك أو الفيلسوف   . وال ينقص من قدرهم أم يصلون إىل احلكم أو ال يصلون            
أو النيب أو اإلمام عند الفارايب  هو الوحيد القادر على تأديب األمـم وتعليمهـا ،                 

  . مثلما هو حال رب املنـزل يف تأديبه أهل بيته ، أو القيم على الصبيان واألحداث 
والنيب واضع النواميس وامللك والفيلسوف واإلمام والرئيس األول عندالـفارايب         

واقتداره لـيس   . مبعىن واحد يدل على االقتدار والتسلط املطلق على من حتت يده            
كل هذه األلفـاظ    . بقوة خارجة عنه فقط ، بل مبا يكون يف ذاته من عظم املقدرة              

ة املطلقة لصلته بالعقل الفعال ، سواء    تعين الشخص الذي اجتمعت فيه صفات القدر      
انتفع به غريه أم مل ينتفع ؛ إذ ليس عدم االنتفاع به من ِقبل ذاته ، ولكن من جهـة                    

وسواء وجد من يقبل منه أو مل يوجد فهو دائمـا الفيلـسوف             . من ال يصغي إليه     
درته على  وكما أن الطبيب طبيب مبهنته وق     . والنيب وامللك والرئيس األول واإلمام      

عالج املرضى وجد مرضى أم مل جيد ، وجد آلة يستعملها يف فعله أم مل جيد ، كان                  
كذلك ال يزيـل    . ذا يسار أو فقر ، إذ ليس يزيل طبه أال يكون له شيء من ذلك                
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إمامة اإلمام والفيلسوف وامللك والنيب أال تكون له آالت يستعملها يف أفعاله ، وال              
  .فه ناس يستخدمهم يف بلوغ هد

وأهل املدينة الفاضلة الذين يؤدم امللك طبقتان خاصة وعامة ، واخلاصة هـم             
وال . الذين هلم رئاسة ما ، مدنية أو صناعية ، يرصدون ا لرئاسـة مـا مدنيـة                  

أما العامة فمن لـيس     . يقتصرون يف معلومام على ما يوجبه بادي الرأي املشترك          
رشحون ا لرئاسة ما مدنية ؛ ويقتـصرون يف         هلم رئاسة ما ، مدنية أو صناعية ، ي        

  .علمهم على ما يوجبه بادي الرأي املشترك 
هكذا وظف الفارايب الفلسفة اليونانية سياسيا ليبشر بفكـرة اإلمـام الغائـب            

ام ـله الناس وال يقبلون منه ، أو اإلم ام املوجود الذي ال يستمعـاملنتظر، أو اإلم
 يشاء وله العصمة من اخلطأ ، ألنـه علـى اتـصال             املتمكن املستبد الذي يفعل ما    

  .باملوجود األول
وما ذهب إليه ابن سينا يكاد يكون نفس ما لدى الفارايب ، وال غرابة يف ذلك                

أفلوطني " تاسوعات" املقتبس من   " أتولوجيا  " فمرجع الرجلني واحد ، هو كتاب       
عند ابن سينا تـستند     وذلك ألن عقيدة الفيض     . اليت مجعها اإلسكندر األفروديسي     

  :إىل ثالثة مبادئ  هي 
 القول بأن الوجود ينقسم إىل واجب بذاته هو اهللا تعاىل ، وإىل ممكن ، أي                - 1

  .واجب بغريه هو العامل 
 الزعم بأن الواحد من حيث هو واحد ال يصدر عنـه إال واحـد ، واهللا                 - 2

  .وا كبريا ـ واحد فيجب أال يصدر عنه إال واحد ـ تعاىل اهللا عن ذلك عل
 الزعم بأن تعقل املوجود األول هو علة للوجود على ما يعقله ؛ فإذا عقل               - 3

  .شيئا وجد ذلك الشيء على الصورة اليت عقله ا 
مث سار ابن سينا بعد ذلك على ج رواد الفلسفة اإلشراقية ، بالتشريع والتنظري              

هو الفيلـسوف والـنيب     لنظم االستبداد السياسي يف شخص الرئيس األول ، الذي          
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وامللك واإلمام  الذي حيتكر املعرفة ، ويفعل يف شعبه ما يشاء ، وخيتص باالتـصال                
مث تدثرت هذه املعتقدات لديه من أجل تقريبها إىل العامـة ، بفكـرة              . باهللا تعاىل   

  .اإلمام املعصوم أو الغائب املنتظر 
إخوان الصفا وخالن   "نفس املسار العقدي والفكري تقريبا سارت عليه مجاعة         

. ؛ وحمور فكرهم السياسي أن العقل خليفة اهللا الباطن ورئـيس الفـضالء              " الوفا
واإلمام عندهم هو وحده املتصل بالفلك األقصى أو العقـل الفعـال أو واجـب               
الوجود، وهو صورة الصور وخليفة اهللا الظاهر يف األرض ، واملـتحكم يف اجلـن               

ادن واخلريات ، وهو املعصوم من اخلطـأ ، كالمـه           واإلنس واحليوان والنبات واملع   
وحي وأعماله سنة ، وله أن يفسر النصوص  قرءاناً وسنةً ؛ فيخصص عامها ويقيد               

كما أن من   . مطلقها ويؤول معانيها وينسخ بعض أحكامها ، ويضيف إىل شريعتها           
لفعال أو املوجود معتقدام الباطنية اليت ال يبوحون ا لغريهم أن اإلمام مبرتلة العقل ا

ويف . األول ، يف حالة عدم وجود الناطق الذي هو النيب ، ألنه حيل حمله يف رتبتـه                  
حالة وجود النيب حيمل اإلمام عندهم مرتبة النفس الزكية ؛ وهو لـديهم يف عـامل                
الدين والصنعة النبوية الرئيس الروحي األعلى ، ووجوده ضروري يف كل زمـان ،              

  .أرضه والضامن لعباده التسرمد واخللود ليكون حجة اهللا يف 
هكذا نشأت يف صدر الدولة العباسية فكرة احلكم املطلق لدى فالسفة املسلمني            
كافة ؛ ولئن كان احلكم الفردي املطلق قائما قبل ذلك منذ سقوط اخلالفة الراشدة؛              

وا وكـان . له عقـديا ودينيـا       فإم قد سبقوا إىل تربيره فكريا وفلسفيا والتشريع       
يستطيعون أن يلتزموا املوضوعية والتوازن فال يكتفوا بعرض آراء مدرسة االستبداد           
األفالطوين ، بل يعرضون جبانبها آراء املدرستني األرسطية الدستورية والرومانيـة           

ولو فعلوا لكسروا على األقل احللقة املفرغة اليت حاصرت املسلمني بـني            . القانونية  
 امللكية الوراثية اجلربية عند أهل السنة ، ونظـام اإلمامـة            نظامني استبداديني، نظام  

االستبدادية الوراثية عند الشيعة والباطنية ؛ والقتربوا بذلك شيئا ما ، من املفهـوم              
اإلسالمي للحكم الذي يرى أن اتمع جمموعة أفراد أحرار متساوين يف احلقـوق             
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، مبنهج شـوروي عـام      والواجبات ، حتكمهم شريعة واضحة يف الكتاب والسنة         
  . شامل ، يتيح هلم التسلط على أمرهم كله ، قرارا وتنفيذا ومراقبة وحماسبة 

من هذا العرض املختصر، ميكن أن نوجز التصور السياسي العقدي ، للرعيـل             
  :األول من فالسفة املسلمني عامة ، يف سبعة أسس قام عليها هي 

   . استنادهم إىل نظرية الفيض وهي كفر صريح- 1
 الفلك األقصى حي عاقل مميز ، يسري املوجودات وحيركها نيابة عن اهللا ،              - 2

  .وهذا أيضا تصور ال عالقة له باإلسالم 
 احلاكم والفيلسوف وامللك والنيب واإلمام والرئيس األول ألفاظ مترادفة ،           - 3

لـى  تعين االتصال املباشر بواجب الوجود ، والعصمة التامة ، والقدرة املطلقـة ع            
وهذا التصور أيضا بعيد كل البعد      . إصالح اخلالئق الذين هم جمرد أدوات ألفعاهلم        

  .عن العقيدة اإلسالمية 
 احلاكم والفيلسوف وامللك والنيب واإلمام ، يستمد النور من العقل الفعال            - 4

. الذي يستمد بدوره النور من املوجود األول ، ولذلك ال يصدر منه إال احلـسن                
 الفكر السياسي لدى املعتزلة ، ورئيسهم إبراهيم بـن سـيار النظـام              وهذا أساس 

، مبعىن أن اهللا تعاىل ال يفعل إال الصالح ولـيس لـه إال              " األصلح"صاحب نظرية   
ذلك، ألنه ال يستطيع إال فعل اخلري ، فهو جواد كرمي كالنبع الذي ال يصدر عنـه                 

وهـذه  .  واجب عليـه     جفاف ، والشمس اليت ال يصدر عنها ظالم ، وفعل اخلري          
  .الوثنية " الفيض"النظرية بال شك تعبري مراوغ عن نظرية 

 احلاكم أو الفيلسوف أو امللك أو النيب أو اإلمام ، ال يلتزم بالفضائل ألا               - 5
أوامر إهلية نزل ا الوحي قرءانا وسنة ، ولكن ألنه جمبول على ذلك بالفطرة بسبب               

  .صوم ومرتبته فوق اخلاصة والعامة اتصاله مبصدر النور ، فهو املع
ه ـل لـؤهـ السعادة القصوى يف الدنيا هي بلوغ كل فرد قمة كماله امل- 6

أما احلياة األخروية فقد جحدها كل هؤالء       . بالفطرة، إنْ ملكا أو خاصة أو عامة        
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الفالسفة ؛ إذ أنكروا املعاد اجلسماين والبعث ، وأولوا مـا ورد يف الـشرع مـن                 
اليوم اآلخر والبعث والنشور والعرض واحلساب والثواب والعقـاب         نصوص حول   

واجلنة والنار ، بأنه جمرد متثيل باحملسوسات لتقريب املعاين إىل أذهان العامـة ؛ وأن               
  .التسليم باملعاد اجلسماين وحياة اآلخرة جمرد وسيلة للمحافظة على األخالق 

ضعون ، ولكل طبقة مساا      البشر ثالث طبقات ، األرفعون واخلاصة واألو       - 7
وهم تبعا لذلك ثالثـة أصـناف ، حكـام وأدوات حكـم             . وفطرا ودورها   

  .وجذور هذه العقيدة جتد تربتها لدى الربامهة . وحمكومون
هذه زبدة التصور السياسي الفلسفي ، وهو كما يتضح جبالء يتعارض تعارضا            

  .واجتماع مطلقا مع التصور اإلسالمي ، عقيدة وسلوكا ونظام حكم 
ولئن حاولوا التمويه على هذا التعارض بتأويل بعض النصوص اإلسالمية تأويال           
خيدم هدفهم ، وتأويل بعض اآلراء اليونانية الوثنية مبا جيعل بينها وبني اإلسالم شبهة              

لقد . عالقة ووشيجة ، فإن مثل هذه احملاوالت البائسة ليست جبديدة يف هذا امليدان     
، فحاول تأويل الشريعة املوسوية مبـا       )  م   50ت  (ون اإلسكندري   سبقهم إليها فيل  

ت (يقرا من املعتقدات اليونانية ؛ ومن الكنيسة املسيحية حاول ذلك أورجيـنس             
، مث تداوهلا بعد ذلك من املـسلمني ،         )  م 430ت(، والراهب أوغستينوس    )  م 254

 أن صـدق    الـذي رأى يف رسـائله ،      )  م 871 - 801/  هـ   250-185(الكندي  
املعارف الدينية يعرف باملقاييس العقلية معرفة ال ينكرها إال جاهل ؛ مث تبعه يف ذلك               

  .          من تاله ممن سار على جه 
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كفـن للتـسيري    " السياسة"كان الفارايب أول من خصص رسالة مستقلة عن         

مث تابعه يف   . كل من استعمله ، ملكا أو مملوكا ، رفيعا أو وضيعا            احلكيم ، ينتفع به     
وبعدمها صنف ابن سينا    . ذلك أبو القاسم املغريب ، فخصص رسالة لسياسة امللك          

رسالته على ج الفارايب شكال ومضمونا ؛ مث تتابعت مصنفات الفالسـفة حتـوم              
يف إليها أو تطورهـا ،      حول املوضوع وال تقتحمه ، تردد معانيه املطروقة وال تض         

باستثناء حماوالت خجولة يف حبث نظم امللك والتدبري ، مل تتحـرر مـن املفهـوم                
األفالطوين لطبيعة امللك ومتيزه عن اخللق ، وحقه يف التحكم ، مثلما هو لدى ابـن           

  " .سلوك املالك يف تدبري املمالك " أيب الربيع يف كتابه 
يه هؤالء الفالسفة يف هذه املـصنفات       ونستعرض فيما يلي خالصة ملا ذهب إل      

  :لتتضح الصورة ويتبني األمر 
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ولد الفارايب ، حممد بن حممد بن طرفان بن أوزلغ ، أبو نصر ،  من أبوين مـن                   

ـ 260أصل فارسي يف مدينة فاراب سنة        كان أبوه من قواد اجليش ،      .  م   874 / ه
 مىت بن يونس ، مث اشتغل حبران على أيب حنا النصراين ، مث انتقل إىل                وتعلم على يد  

بغداد واشتغل بدراسة الفلسفة اليونانية وألف ا معظم كتبه ، مث انتقل إىل دمـشق               
وتويف بدمشق سـنة    . فقربه سيف الدولة احلمداين وأكرمه وأجرى له راتبا ملعاشه          

  .م 950/  هـ339
لراهب شيخو اليسوعي معتمدا علـى نـسختني        أخرجها ا " السياسة"رسالته  

مث حققها الدكتور فؤاد عبـد      . إحدامها باملكتبة الشرقية ، والثانية مبكتبة الفاتيكان        
  .املنعم أمحد ، ونشرا مؤسسة شباب اجلامعة باإلسكندرية 

  :قسم الفارايب رسالته إىل مخسة فصول بعد املقدمة 
و ذكر قوانني سياسية يعم نفعها مجيع       يف املقدمة شرح قصده من التصنيف ، وه       

. من استعملها من طبقات الناس ، سواء منهم األرفعون أو األوسطون أو األوضعون            
مث بين طريقة اكتساب السياسة بأن يتأمل املرء أحوال الناس وميعن النظـر فيهـا ،                

حـرز  ومييز حماسنها ومساوئها ، نافعها وضارها ، وجيتهد يف التمسك باحملاسن والت           
. ناطقة ـ أي عاقلة ـ ، ويمية  : مشريا إىل أن املرء تتجاذبه قوتان . من املساوئ 

ولكل منهما إرادة واختيار ، وعليه أن يوهن القوة البهيمية وخيمدها ، وهو لـذلك     
له فائدة ، هي ترويض الـنفس علـى          بني حالني حممود ومذموم ، يف كل منهما       

  .حتراز من املذمومالتمسك باحملمود وترويضها على اال



  
  
  
  
  
  
  
  

  164   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

أما الفصل األول ، فتناول فيه وجوب معرفة اهللا تعاىل معرفة عقلية مبنية علـى               
التأمل واالستقراء ، على النهج الفلسفي اليوناين ؛ ومل يرجع يف ذلـك مطلقـا إىل           

  .الكتاب أو السنة 
 ويف الفصل الثاين ، بني ما ينبغي أن يكون عليه سلوك املرء مع رؤسائه ومن هم               
فوقه ، من اجتهاد يف خدمتهم ، وإظهار حملاسنهم ، وحفظ ألسرارهم ، وتنــزيه               

     عند مناصحتهم  ،وإنكار للذات عند خدمتهم ، وإظهار          رذَهلم عن القبائح ،  وح 
  …االفتقار إليهم ، واالستفادة من القرب منهم بتحصيل املنافع 

ع أنداده ، أصدقاء وأعداء،     ويف الفصل الثالث ، بين ما ينبغي أن يستعمله املرء م          
  .ومن ليسوا بأصدقاء وال أعداء ، صلحاء ونصحاء ، أو سفهاء وأهل كرب ومنافسة 

ويف الفصل الرابع ، بين ما ينبغي أن يستعمله املرء مع مـن دونـه ، ضـعفاء                  
  .وحمتاجني، أذكياء متعلمني أو بلداء جهلة 

مـاال واقتـصادا ،     ويف الفصل اخلامس ، حتدث عن سياسة املـرء نفـسه ،             
واستجالبا للجاه واللذة غري احملرمة ، بتحصني األسرار وأصالة الرأي واملـشاورة ،             

  .وحماذرة األعداء باإلحسان إليهم والشفاعة هلم مبا خيمد ثائرم ويضعف أحقادهم 
وهو يف رسالته كلها ظل وفيا للعقيدة اليونانية اليت ال تؤمن باملعاد األخروي وال 

أو العقاب ، وكانت توجيهاته خاصة بطرق استجالب سعادة الدنيا اليت           باحلساب  
وهـي تعـاليم    . هي يف الفلسفة اليونانية اجلاه واللذة وعلو املقام وحتصيل السعادة           

  .جتعل املمتثل هلا مسخ امرئ انتهازي من الطراز األول 
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فارسي األصـل ،    . أبو القاسم ، ويلقب بالوزير املغريب       هو احلسني بن علي ،      

قتل احلاكم الفاطمي أباه وعمه وأخويه ؛ ففـر إىل          .  م   980/  هـ   370ولد سنة   
له   استوزره مشرف الدولة البويهي مدة قصرية ، مث تنكر        . الشام مث بغداد واملوصل     

  .م 1027/هـ418 وتقلبت به األحوال واضطرب أمره إىل أن تويف سنة. ففر منه 
رسالته السياسة حققها الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد ، معتمدا على نـسختني،    

 جماميع مصطفى فاضل    77 وحتمل الثانية رقم     - اجتماع تيمور    6حتمل األوىل رقم    
وقامت مؤسسة شباب اجلامعة يف اإلسكندرية بطباعتها       . باشا بدار الكتب املصرية     

  ونشرها 
  :سالته إىل مقدمة موجزة وثالثة أبواب قسم أبو القاسم ر

يف املقدمة بني مقصوده منها ، وهو الفائدة اليت يعد العظماء عامة والـسلطان              
سياسـة  : مث بني أنواع السياسات ، وهي ثالثة يف نظره          . خاصة ، أوىل الناس ا      

  .السلطان لنفسه ، وسياسته خلاصته ، وسياسته لرعيته 
ة إصالح السائس نفسه باملطعم واملشرب واحلمام       وخصص الباب األول لطريق   

والرياضة واللذة ، وبإحراز فضائل النفس واحلرص على معرفة التاريخ واالسـتفادة            
  .من التجارب ، والتخلق مبا يستجلب حمبة اخللق وطاعتهم ، إحسانا وعدال ووفاء 

        ـ    ويف الباب الثاين حتدث عن ضرورة إصالح السلطان أخالق د  خاصته ، وتفق
أحواهلم ، واإلحسان إليهم ، وبسط آماهلم يف العفو عن الزلل ، واختيار أكثـرهم               

  .قدرة على اخلدمة ، قادة للجيوش وشرطة وقضاة وحمتسبني وجباة لألموال 
       ه حزما وفطنـة ، وحـسن       ويف الباب الثالث حتدث عن سياسة السلطان رعيت
 وتعطفا على الضعفاء وقمعا     سرية، وتعرفا على طبقات العامة ، وإكراما لألخيار ،        
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لألشرار ، وحرصا على مجع األخبار وكشف ما قرب منها أو بعد ، سواء ما تعلق                
  .بأوليائه وأنصاره ، أو أعدائه ومناوئيه 
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هو احلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن علي بن سينا امللقب بالشيخ الرئيس ، من                

حفظ القـرآن وأمت     . م980/هـ370 وه من أهل بلخ ، ولد سنة      أصل غري عريب ، أب    
دراسة اللغة واآلداب ، مث درس احلساب واجلرب واملقابلة ، واملنطق واهلندسة وعلـم              

تقلب يف مناصب كثرية عند أمراء عصره وناله نصيبه من الـسجن     . النجوم والطب 
صنف ، وملا اشتد به     ألف بطريقة موسوعية ما ينيف على مائة رسالة وم        . واملطاردة  

مرض املوت أعلن توبته وتصدق مباله كله على الفقراء ، ورد املظامل على من عرفه،               
  . م 1037/هـ428 وأعتق مماليكه واعتكف على قراءة القرآن ، وتويف سنة

فقد حققها الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد من نـسختني          " السياسة"أما رسالته   
ونـشرا  . ندا ، والثانية مبكتبة السلطان أمحد بإستانبول      إحدامها يف مكتبة ليدن ول    

  .     مؤسسة شباب اجلامعة باإلسكندرية
  :وقد قسم ابن سينا رسالته إىل مقدمة ومخسة أبواب

يف املقدمة حتدث عن اختالف أقدار الناس وحاجتهم إىل الـسياسة حبـسب             
  .خدما وخمدومني مراتبهم ، ملوكا وسوقة ، رعاة ومرعيني ، وساسة ومسوسني ، 
و ـله عقال ه م أنـويف الباب األول حتدث عن سياسة الرجل نفسه ، بأن يعل

ويعرف أوجه الفساد والصالح ، وضرورة اختـاذ        . السائس ، ونفسا هي املسوسة      
أصدقاء صادقني يف نصحهم له ، واجتناب قرناء السوء ، والتزام مناصحة رؤسـائه              

  …وتقدمي املشورة إليهم باحلكمة 
وخصص الباب الثاين لسياسة الرجل دخله وخرجه ، وبيان أسباب الكـسب            

  .وصناعات ذوي املروءة ، وسريم ونفقام زكاة وصدقة ومعروفا وادخارا
  .وبني يف الباب الثالث سياسة الرجل أهله ، هيبة وكرامة وتربية 
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بية بعد  ويف الباب الرابع فصل ما ينبغي أن تكون عليه سياسة الرجل أبناءه ، تر             
  .الفطام ويف مرحلة التمييز ، واختيارا للمؤدب واملعلم والوسط الدراسي 

ويف الباب اخلامس حتدث عن حاجة الرجل إىل اخلدم  ، وعن طرق اختـاذهم               
  .        وسياستهم ، وعن حقوقهم وواجبام 
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@Éîi‹Ûa@ïic@åia@ @
éibn×ëZ@ÙÛbà¾a@i‡m@À@ÙÛb¾a@ÚìÜ@ @

       
لكاتب  والكتاب من كوما ميثالن اية احلقبة العباسية ، بكل ما            تبدو أمهية ا  

تعنيه هذه احلقبة سياسيا من ايار للدولة العربية  واستئساد ألعـدائها ، وحتكـم               
ومها . املماليك والعجم يف دويالا املركزية كالشام ومصر واجلزيرة وجند واحلجاز           

 656ت(سفي زمن املستعصم العباسـي    بذلك من خوامت فترة التصنيف السياسي الفل      
  ).م1258/هـ

  :قسم ابن أيب الربيع كتابه إىل مقدمة وأربعة فصول وخامتة 
وبعد ، فإن الذي بعث     :" بني يف املقدمة بأسلوب متذلل دواعي التأليف بقوله         

اململوك على تأليف هذا الكتاب أمران ، أما األول فإنه وقف على كتاب مشجر يف               
وال خفاء على كل ذي فطانة ومن به أدىن نظر يف العلـوم             . ر  حفظ البدن  خمتص   

احلقيقية أن النفس أشرف من البدن ، فمراعاا إذا وإصالح أخالقها الصادرة عنها             
وتزكيتها بالعلم والعمل من أهم األسباب ، وأحرى بالتقدمي عند ذوي األلبـاب؛                       

رض العوائق عن ملتمساته منحسرة     والثاين أن بعض من أوامره مطاعة جمابة ، وعوا        
منجابة ، ومن اصطفاه اجلناب املقدس وقدمه ورفعه على أمثاله وكرمه ، أمـره أن               

  ."ميضي ذلك الرأي يف إنشاء الكتاب املقدم ذكره
ويف الفصل األول بني أن أكمل مراتب اإلنسان ، وأعلى درجـات الـسعادة              

ودة ختيـل ، وصـحة وفهـم        ج: األبدية تستحق بتوفر ثالث عشرة فضيلة ، هي         
وحفظ وفطنة ، وحمبة للعلم والصدق والعدل ، وكرب نفس وقوة عزمية ، وترفع عن               

  .الشهوات واستهانة بالدينار والدرهم
  .ويف الفصل الثاين بني أحكام األخالق وأقسامها 

  .ويف الفصل الثالث بني أصناف السرية العقلية الواجب اتباعها والعمل ا 
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رابع حتدث عن أقسام السياسات ، ووجـوب تبجيـل امللـوك            ويف الفصل ال  
مث تطرق إىل ما يفتقر إليه النـاس        . وتعظيمهم، ألن ذلك هو سبيل حتصيل السعادة        

من حفظ للنوع ، غذاء ولباسا ومسكنا وتناسال وعالجا ، وكل ذلك يتم بتـدبري               
  . امللوك الذين هم احلفظة على اخللق ، وتنصيبهم يكون من اهللا تعاىل 

امللـك  : مث انتقل إىل احلديث عن أركان اململكة ، وهي عنده أربعة أركـان              
  .والرعية والعدل والتدبري، وفصل احلديث عن هذه األركان مبا ال فائدة من إيراده 

هذه مناذج من التصنيف السياسي لدى فالسفة املسلمني ، ولعل من نافلة القول             
، قد اتفقت يف تعريفها للسياسة بأـا        أن نؤكد أا وإن اختلفت بعض مضامينها        

القيام بأمر الناس ، مبا يصلحهم  من حتقيق املصاحل املاديـة ودرء املفاسـد ؛ ويف                 
إعراضها عن االستشهاد بنصوص الكتاب والسنة ، أو اإلشارة إىل اآلخرة والبعث            

ـ              ارة والنشور ؛ ويف التوجه ا إىل امللوك والسالطني ، سواء مبجرد التلميح واإلش
ويف . كما فعل الفارايب وابن سينا ، أو بالتصريح الواضح كما فعل ابن أيب الربيـع                

كل األحوال تبدو املدرسة األفالطونية ومساا مبفاهيم احلكم الفردي املطلق ، جلية            
  .   يف كل ما ذهب إليه هؤالء الفالسفة ومن سار على جهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  171   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

  
  
  

  
‘†bÛa@lbjÛa@ @

ÏÛa@âbØyþa@éÔ@õbèÔÐÛa@ô‡Û@òîãbİÜ
µàÜØn¾aë@ @



  
  
  
  
  
  
  
  

  172   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  173   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
@õbèÔÐÛa@ô‡Û@ïbîÛa@âbÄäÛa@pbzÜİ—ß

µàÜØn¾aë@ @
@ @

بعد عرضنا آلراء الفالسفة املسلمني حول نظم احلكم والدولة مـن مـنطلقهم             
الفلسفي ، نعرض آلراء طائفة أخرى من األعالم هم الفقهاء واملتكلمون ، وندرج             

  " .مرايا امللوك"و" اآلداب امللوكية"خ فيما أُطلق عليه ضمنهم كتاب السري والتاري
وقد آثرنا أن يكون الفقهاء واملتكلمون يف سياق واحد ، ألن الفقهـاء عـادة               
يشتغلون بعلم الكالم إال ما ندر ؛ فالفقه جيمع الفريقني ، وعلـم الكـالم مييـز                 

لعملية إجيابـا   خيتص بعلماء األحكام الشرعية ا    " فقيه"ولئن كان مصطلح    . مراتبهم
وحظرا وإباحة وندبا وكراهة ، فإن املتكلم يتميز عن الفقيه مبعرفة علم الكالم املبين              

ومـن ال   . على املنطق ومدارك العقول ، والنظر حدا وبرهانا ومقدمات ونتـائج            
إحاطة له ذا العلم عندهم فال ثقة له بعلومه أصال ، كما قرر ذلك اإلمام الغـزايل                 

  " .املستصفى"ه يف مقدمة كتاب
ولئن كان املتكلمون قد حبثوا فقه اإلمامة الكربى يف سياق دراستهم للعقيـدة             
وأصول الدين ، جماراة لفقهاء الشيعة الذين يعدون اإلمامة من أصل الدين ، فـإن               
غالبية الفقهاء أفردوا هلا مصنفات خاصة ، وفصلوا أحكامها الكلية واجلزئية ، مـا              

مام اختيارا وعزال واستنابة واستخالفا ، وما تعلق بـالوزارة          تعلق منها بصالحية اإل   
والقضاء وإمارة اجليش وجباية األموال زكاة وخراجا ، وشؤون اإلدارة والدواوين           

  .واحلسبة 
إال أن هذه املصنفات كثريا ما تتشابه مواضيعها وتتقارب أساليبها ، إىل حـد              

، مثلما هـو احلـال يف كتـايب         يكاد جيزم املرء فيه بأن بعضها منقول عن بعض          
للماوردي وأيب يعلى احلنبلي ؛ إذ عاش املؤلفـان يف عـصر            " األحكام السلطانية "
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 هـ ، والثاين ـ احلنبلي ـ سـنة    450 واحد، وتويف أحدمها ـ املاوردي ـ سنة  
هـ ؛ وعبارات الكتابني تكاد تكون واحدة ، لوال أن أبا يعلى يذكر فـروع                458

  . ، واملاوردي يذكر فروع الشافعية وخالفهم مع املالكية واحلنفية احلنابلة وروايام
األحكـام  "لقد أطلق الفقهاء واملتكلمون على مبـاحثهم هـذه مـصطلحي            

، أو اخلالفة وإمارة املؤمنني ؛ إال أننا نؤثر أن نتخـذ            " اإلمامة الكربى "و" السلطانية
سع معاين املـصطلحات    مصطلحا أكثر مشوال ومطلقية ومناسبة ملفاهيم العصر ، ي        
النظـام  "ولعل مصطلح   . التراثية إىل جانب ما يتعلق جبوهر تدبري أمر األمة وشكله           

وذلك ألن نظام الدولة ، أي دولة ،        . يفي مبا نرمي إليه     " السياسي للدولة اإلسالمية  
ينبغي أن يتناول بالتأسيس والتقنني والرعاية مجيع أوجه السري العام ملرافقها ، مـن              

مة إىل القاعدة عموديا ، ومن أقصى السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذيـة            الق
واملصطلحات اليت ابتدعت يف    . والتربوية إىل أقصى مؤسسات املراقبة واحملاسبة أفقيا        

. الفقه السياسي لدى الفقهاء واملتكلمني والفالسفة قبلهم ال تتسع لكل هذه املعاين             
اسة مدلول كل من هذه املصطلحات ، لنتبني مـدى          من أجل ذلك ينبغي البدء بدر     

كفايتها أو قصورها عن األداء السياسي بشموليته التدبريية عموديا وأفقيـا ، إدارة             
  . واقتصادا وسياسة واجتماعا

على أن صعوبة تعترض سبيل هذه الدراسة ، ألن حبثنا فيها شرعي وإن كـان               
لكتاب والسنة ؛ ولكـون الكتـاب       اعتمادنا فيها على اللغة ؛ والشرع متلقى من ا        

إال أن العربية نقلت إلينا     . والسنة عربيني فال بد من الرجوع إىل العربية يف صميمها           
ال على التواتر ؛ فمعاين ألفاظها ظنية يف غالب األحيان إال ما أثبت الوحي معناه أو                

 غـريه ،  واللفظ كثريا ما يوضع لعدة معان أو ينقل إىل معـىن . نقله إىل معىن آخر    
وليس لدينا ما يؤكد أنه وضع هلذا املعىن مث نقل إىل اآلخر ، أو أنه وضـع جلميـع                   

لذلك ال بد من اجلمع بني طريقة اسـتخدام         . معانيه وضعا واحدا لنعتربه مشتركا      
اللفظ يف الكتاب والسنة وبني استقصاء أصوله اللغوية اليت ال شك أا تـومئ إىل               

   .بعض معناه من قريب أو بعيد
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األحكام "واملصطلح األول الذي اختذه الفقهاء واملتكلمون عنوانا لدراستهم هو          
 وهو مركب من لفظني ، نعت ومنعوت ، صفة وموصوف ، وهو " . السلطانية 

ليس امسا خالصا مطلقا قد انقطع عـن        " األحكام"فلفظ  . بشقيه اسم لعلم خاص      
  .ن تعريف جزءي املصطلح نعته الذي يقيد معناه ؛ لذلك ال بد يف تعريفه م

واحلاء . ، مضموم عني املضارع     " حكم"واألحكام مجع مفرده حكم من فعل       
أصل واحد هو املنع   _ 1والكاف وامليم ـ كما يف معجم مقاييس اللغة البن فارس  
واحلكمة هذا قياسـها    . وتأويله املنع من الظلم ، وسميت حكمة الدابة ألا متنعها           

هل ، ومنه حكمت اليتيم حتكيما إذا منعته من الفساد ، وأحكـم             ألا متنع من اجل   
  .الشيء إحكاما إذا أتقنه ، واحلكم بالضم القضاء يف الشيء بأنه كذا أو ليس كذا 

  .واحلكم عند النحويني األصل والقاعدة ، يقال احلكم يف الفاعل الرفع 
القتضاء أو التخيري   وعند األصوليني هو خطاب الشارع املتعلق بأفعال املكلفني با        

  .أو الوضع 
  .وعند الفقهاء عبارة عن أثر خطاب الشارع املتعلق بأفعال املكلفني 

قـال  . واحلكم يف علم القضاء اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللـزام             
، فاإللزام كما إذا حكم القاضي بـإلزام        " حقيقة احلكم إلزام أو إطالق      : " القرايف

  .طالق كحكمه بزوال اِمللك يف األرض اليت زال عنها اإلحياءالصداق والنفقة ، واإل
واحلكم عند املناطقة هو النتيجة املستخلصة من مقدمتني بالقياس ، فهو موجود            
يف إحدى املقدمتني بالقوة ومعلوم عن طريق القياس بالفعل ، وهو بذلك علم زائد              

  .بالفعل
و إجيابا حملاكمات عقلية مبنية     واحلكم عند الفالسفة ما كان نتيجة منطقية سلبا أ        

الصنعة تدل على الصانع ، ولو تعددت اآلهلة لفـسد          : على مقدمات ، مثل قولك      
  .الكون 
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وعلى هذا فاحلكم من األلفاظ اليت يتحد لفظها ويتكثر معناها لغة واصطالحا،            
لذلك ال بد من استنطاق االستعمال الشرعي هلا ، على اعتبار أن حبثنا شرعي مبتدأ               

  .منتهى و
ومشتقاته ، نالحـظ    " احلكم"وإذا ما استعرضنا أوجه االستعمال القرآين للفظ        

أنه مل يستعمل قط مبعىن احلكم على الناس أو التحكم فيهم ، وإمنا ورد بصيغ احلكم                
ووقوعه دائما يكون على القـضية      . بينهم والفصل يف أمورهم والبث يف قضاياهم        

ف أو التصرف ، ال على الشخص ذي العالقة ،          موضوع احلوار أو البحث أو اخلال     
حقيقيا كان أو اعتباريا ؛ من أجل الوصول إىل حل أو منهج أو قـضاء بـإلزام أو                  

وهذا يبعد ما ذهب إليه الفقهاء واملتكلمون يف فقه األحكام الـسلطانية ،             . إطالق  
  .من أنه حكم على الناس من قبل حاكم ، رئيسا كان أو ملكا أو أمريا 

هذا النحو سار األصوليون ، فأمجعوا على أن احلاكم هو اهللا تعاىل بأوامره             على  
جمازا " حاكم"يف الكتاب والسنة ؛ وإمنا يطلق على منفذي األحكام بني الناس لفظ             

  :يقول اهللا تعاىل . ال حقيقة 
ا حكَمتم بين النـاِس أَنْ      ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها وِإذَ         ـ  

  . ـ 58  ـ النساءتحكُموا ِبالْعدِل
فَلَا وربك لَا يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم لَا يِجدوا ِفـي               ـ  

   65  ـ النساء أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما
 ـ النساء   ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك اللَّه ـ 

  . ـ 105
 ـ املائدة   وِإنْ حكَمت فَاحكُم بينهم ِبالِْقسِط ِإنَّ اللَّه يِحب الْمقِْسِطني ـ 

  . ـ 42
  .     ـ 78 ـ األنبياء   ِإذْ يحكُماِن ِفي الْحرِثوداوود وسلَيمانَ ـ 
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هكذا وردت سائر اآليات مبعىن البث والفصل والقضاء ، ال مبعىن حتكم فرد أو              
مجاعة يف فرد أو مجاعة ، ومل تقسم األمة إىل حكام وحمكومني كما ذهـب إليـه                 

  .الفقهاء واملتكلمون وعامة السياسيني 
 والسنة طالت قسطا هاما من تصرفات اإلنـسان ،          ولئن كانت أحكام الكتاب   

فإن الشارع احلكيم ترك جماال واسعا حيكم فيه الناس بطريـق اإلنـشاء وبكامـل               
حريتهم ، حتت نظر الشريعة قواعد ومقاصد ومصاحل ؛ هذا اال جعلـه اهللا عـز                

هم وأَمر  :وجل ملكا هلم وحتت سيطرم وتسلطهم ، وهو املقصود بقوله تعاىل            
مهنيى بورش  38الشورى.  

  :واحلكم ذا املعىن القرآين يتخذ صورتني 
  .صورة القضايا اليت بثت فيها الشريعة وحسمت بطريق اإللزام 
  .وصورة القضايا اليت حتكم فيها األمة شورويا بطريق اإلنشاء 

ناس فيهـا   وما يعنينا يف هذا البحث هو الصورة الثانية ، أما الصورة األوىل فال            
  .جمرد منفذين لألحكام الشرعية 

على هذا فاحلكم اإلنشائي يعين تسلط الناس على أمـرهم الـدنيوي بطريـق              
اإلنشاء، وقد حوى يف هذا اال مبضمونه وإحياءاته ، كل املعاين اللغوية احلقيقيـة              

           هتكَمازية والشرعية واالصطالحية ؛ فهو منع ألمر الناس من الفساد ، وحاليت  وا 
تضبطه تبعا للمفهوم اللغوي الصرف ، وهو قضاء فيه مبعىن احلكم عليه والفـصل              

  .فيه، وهو القاعدة اليت وضعت له واحلكمة اليت رشدت التصرف فيه 
، فقـد أخرجـت     " األحكام السلطانية "يف تعبري الفقهاء    " السلطانية"أما صفة   

احلكـم بالـسلطة والتـسلط      املصطلح عن مجيع املعاين السابقة ، ألا ربطـت          
  .يتضح هذا باستنطاق أصلها اللغوي واستعماهلا الشرعي . والسلطان
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 ، أصل واحـد  1فالسني والالم والطاء كما يف معجم مقاييس اللغة البن فارس         
  .هو القوة والقهر ، من التسلط وهو القهر ؛ ولذلك سمي السلطان سلطانا 

حافر سِلطٌ وسـليط    : الشديد ، يقال    : السِلط والسليط    : 2 ويف تاج العروس  
. والسليط والسليطة من الرجال والنساء من بلسانه حـدة أو طـول           . أي شديد   
لَـا تنفُـذُونَ ِإلَّـا     : ال تعاىل ـ ق زة ،ـان واملعجـاحلجة والربه :والسلطان 
 نَ ِبسلْطَاٍن مِبٍنيوِفي موسى ِإذْ أَرسلْناه ِإلَى ِفرعو  ـ ،  33ـ الرمحن  ِبسلْطَاٍن
-   ورد اللفظ يف هاتني اآليتني الكرميتني بصيغة اجلمع ، مفـرده            .- 38 الذاريات 

والسلطان من كل شـيء شـدته وحدتـه     . سليط ، مثل قفيز قفزان وبعري بعران        
  .وسطوته 

: السالطة القهر ، وقد سلطه اهللا فتسلطن عليهم ، واالسـم             : 3ويف الصحاح   
  .، وسنابك سِلطات أي حداد السلطة بالضم 

السلطان قوة اليد يف القهر للجمهور األعظـم         : " 4 قال أبو هالل العسكري   
 …وللجماعة اليسرية أيضا ، أال ترى أنه يقال للخليفة سلطان الدنيا وملك الـدنيا               

: السلطان املانع املسلَّط على غريه من أن يتصرف على مراده ، وهلذا يقال              : وقيل  
   ".…لى فالن سلطان فتمنعه من كذا ليس لك ع

ـ  " األحكام"     إن لفظ    األحكـام  : وقُيد ا أصبح معناه     " السلطانية"إذ وصف ب
القاهرة والشديدة واحلادة والتسلطية ، واملانعة من التصرف املتغلبة على كل حجة            

  .وقوة 
نـدما  كل هذه الصفات تبني الزاوية اليت انطلق منها الفقهـاء واملتكلمـون ع            

استحدثوا هذا املصطلح ؛ وهو ما يتعارض تعارضا مطلقا مع مجيع املبادئ والقـيم              
 وهو سيد ولد آدم صلى اهللا عليه وسلموالرسول . والتشريعات اليت أتى ا اإلسالم 
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  لَست علَيِهم ِبمسيِطرٍ  )21(فَذَكِّر ِإنما أَنت مذَكِّر    :خياطبه ربه عز وجل بقوله      
كما أن مفهوم التسلط والقهر والسيطرة على العبـاد ينكـره   .  ـ  22الغاشية ـ 

  :القرآن مجلة وتفصيال ، يقول اهللا تعاىل 
   .16 الرعد  قُلْ اللَّه خاِلق كُلِّ شيٍء وهو الْواِحد الْقَهار ـ 
   .15  إبراهيم واستفْتحوا وخاب كُلُّ جباٍر عِنيٍد ـ 
   .19 القصص  ِإنْ تِريد ِإلَّا أَنْ تكُونَ جبارا ِفي الْأَرِض  ـ
   42 احلجر  ِإنَّ ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم سلْطَانٌ ِإلَّا من اتبعك ِمن الْغاِوين ـ 

  : ويف احلديث النبوي 
   .البخاري ومسلم" فقالت النار أوثرت باملتكربين واجلبارين " ـ 
  .الترمذي " بئس العبد عبد جترب واعتدى " ـ 

ال ينطبق على النظـام الـسياسي       " األحكام السلطانية "وهذا ما جيعل مصطلح     
للدولة اإلسالمية ، وال ميثل مطلقا العالقة احلقيقية اليت ينبغي أن تبىن بني األمة وبني               

  .قيادا يف ظل تعاليم اإلسالم 
" اخلالفة"ه املتكلمون والفقهاء مرادفا ملصطلحي      فقد اختذ " اإلمامة"أما مصطلح   

القوم وأم م  إذا تقدمهم وصـار        " أم  " واللفظ مصدر الفعل    " . إمارة املؤمنني "و
وجعلْناهم أَِئمـةً    : قال تعاىل . هلم إماما ، سواء إىل صراط مستقيم أو إىل ضاللة           

   .41 القصص  علْناهم أَِئمةً يدعونَ ِإلَى الناِروج  ، 73 األنبياء  يهدونَ ِبأَمِرنا
: ( قصده وتوجه إليه ، ويف حديث ابن عمر         : أمه يؤمه أماً    : 1ويف تاج العروس  

، أي قصد الطريق املستقيم ، واإلمام كل من         ) من كانت فترته إىل سنة فألم ما هو         
  .ائتم به قوم من رئيس أو غريه 

  .أمهم ، والعلَم الذي يتبعه اجليش األم : رئيس القوم : 2ويف الصحاح 
                                                           

1  - 8 / 189  
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. له مسؤولية دينية نبوة أو إرشادا أو صالة        من"اإلمام"ويف االستعمال اإلسالمي  
وِإذْ ابتلَى ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت فَأَتمهن قَالَ ِإني جاِعلُك ِللناِس ِإمامـا             :قال تعاىل 
ِمنقَالَ وِدي الظَّاِلِمنيهالُ عنِتي قَالَ لَا ييذُر   وقال أيضا. 124 البقرة :و يعدن مو

  اِمِهماٍس ِبِإمكُلَّ أُن    لعـن  : " ويف احلديث النبوي من رواية أنـس       . 71 اإلسراء
   " .…رجل أم قوما وهم له كارهون :  ثالثة صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

ستعمال الديين هلذا املصطلح كان إمامة الصالة ، ولكن التوسع يف           إن أصل اال  
أمـا  . استعماله جعلهم يطلقونه فيما بعد على كل قدوة يف علم أو فن أو صناعة               

االستعمال السياسي فقد ورد متأخرا ، وإنْ مهدت له إشارات بعد وفاة الرسـول              
صلى اهللا  اختاره النيب    " : إذ قال بعض الصحابة  عن أيب بكر          صلى اهللا عليه وسلم   

،  وقال اإلمام علي ـ كـرم اهللا   "  لصالتنا ، فكيف ال نرضاه لدنيانا عليه وسلم
حق على اإلمام أن حيكم مبا أنزل اهللا ويؤدي األمانة ، فإن فعل فحق : " وجهه ـ  

  ". على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا
 لى اهللا عليـه وسـلم     صذلك أن املسلمني أول عهدهم بالدولة بعد وفاة النيب          

، مث  " أمري املؤمنني "استحدثوا مصطلح خليفة ، مث يف عهد عمر استحدثوا مصطلح           
يف القرن اهلجري الثاين عندما تبلور الفكر السياسي الشيعي ، الذي ربـط األمـر               

" اإلمامـة "بأصل الدين وحياً ووصيةً ومعصوميةً وامتداداً للنبوة ، ظهر مـصطلح            
صه ؛ فتبنته الدعوة العلوية أول األمر ، ولُقب به إبراهيم بـن      متميزا بسماته وخصائ  

حممد ، مث تبنته الدعوة العباسية بعد أن التفت على الدعوة العلوية وصـادرا ؛ مث                
انتقل يف عهد التصنيف السياسي إىل أحباث املتكلمني السنة ، فقسموا اإلمامـة إىل              

وكان الفالسفة املسلمون من    . صغرى هي إمامة الصالة وكربى هي رئاسة الدولة         
الـذي  " امللـك "و" النيب"و" الفيلسوف"قبلهم قد استخدموا اللفظ ، مرادفا للفظ        

يتصل بالعقل الفعال ويستمد النور من املوجود األول ، ويقدر وحده على تربيـة              
  .األمة وتعليمها 
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لدى أهل السنة خيتلف عن مدلوله لـدى الـشيعة          " اإلمامة"ولئن كان مدلول    
ينقضه ، سواء من حيث طبيعة املنصب أو صفات اإلمام ومهامه ، وكان مدلولـه   و

لدى الشيعة خيتلف عما عند أهل السنة وينقضه ، فإن هذا املصطلح عند التحليـل               
  :ينقض بثالث مالحظات 

أوهلا أن قياس أمر احلكم على إمامة الصالة غري مسلَّم به ؛ ألن إمام الـصالة                
هو إذ يصلي بالناس وللناس ، مقتدى به ومقتديا بالرسـول           منضبط بأحكامها ؛ و   
وكذلك إمام احلكم ـ إذا جاز  .   جمرد منفذ ألحكام الصالة صلى اهللا عليه وسلم

القياس ـ ينبغي أن يكون جمرد منفذ ألحكام الشريعة يف أمر الدين ولقرارات األمة  
لـصالة تتعـدد بتعـدد      كما أن إمامة ا   . يف أمر الدنيا ، فإن مل يفعل فسد القياس          

املساجد ، ولكل مسلم حق االختيار بني املساجد واألئمة ، حسب علمه مبـستوى   
اإلمام وكفايته وعدالته ، وهو مأجور على اجتهاده يف االختيار ال موزور ؛ وعلى              
املأمومني واجب رد اإلمام وإصالح خطئه وتذكريه إن نسي ، كما هلم حق عزلـه               

  .تهاون أو الفسق والفجور عن اإلمامة باجلهل أو ال
أما اإلمام األعظم لدى الفقهاء واملتكلمني ، فإنه سائب يفعل ما يشاء ، شوراه              
غري واجبة أو ملزمة ، وتدبريه ألمر األمة فردي ، وتـصرفه يف الـدماء واألرواح                

له ، واخلروج عليه حرام مـا دام يقـوم           واألبشار واألعراض واألموال ال حدود    
،  فإن مل يقم بذلك فنظرية خوف الفتنة خري ضـمان لبقائـه يف               "همبكائه وتصديت "

  . السلطة طول حياته ، وبعد مماته يف من يرثه من ذريته وأقاربه 
صلى اهللا  والثانية أن ما روي عن بيعة أيب بكر وقياسها على نيابته عن الرسول              

 أمر ديين حمض     يف إمامة الصالة ، جيعل إمامة الصالة هي الكربى ؛ ألا           عليه وسلم 
والصالة عماد الدين ؛ وجيعل والية أمر املسلمني هي الصغرى ، ألا جمـرد أمـر                

ولكن الفقهاء واملتكلمني عكسوا ما ذهب إليه الصحابة وجعلوا أمر الدنيا           . دنيوي
  .إمامة كربى وأمر الدين إمامة صغرى 
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 اهللا عليـه    صـلى والثالثة أن إمامة أيب بكر للصالة كانت اختيارا من الرسول           
لدى الفقهاء واملتكلمني فأكثرهم    " األئمة األعاظم "أما  .  وتزكية منه للصديق     وسلم

  .ال يصلح إلمامة الصالة ، لفسق معتقد أو فسق سلوك أو جهل وأمية 
فهو مركب إضايف حيصر اإلمارة يف املـؤمنني ، أي          " أمري املؤمنني "أما مصطلح   

اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ طلـب مـن     وأصل استعماله أن عمر بن . املسلمني 
عامله بالعراق أن يبعث إليه برجلني عارفني يسأهلما عما يريد ، فأنفذ إليه لبيد بـن                
ربيعة وعدي بن حامت ، فلما وصال املدينة دخال املسجد فوجدا عمرو بن العـاص               

 أصبتما  أنتما واهللا : " ، فقال هلما عمرو   " استأذن لنا على أمري املؤمنني      : " فقاال له   
: ، فقال عمر    " السالم عليك يا أمري املؤمنني      : " مث دخل على عمر فقال      " . امسه  

، فقص عليه عمرو القـصة      " ما بدا لك يا ابن العاص ؟ لتخرجن من هذا القول            " 
  .فأقره على ذلك ، فكان أول تلقيبه بأمري املؤمنني 
ح امليم وضمها إذا وِلـي ،  بفت" أَمر"أما األصل اللغوي ، فإن لفظ أمري من فعل   

 يف  1 واهلمزة وامليم والراء كما ذكـر ابـن فـارس         . وبكسر امليم إذا صار ذا أمر       
  :معجمه أصول مخسة 

  .هذا أمر رضيته : الشأن ، كقوهلم : ـ األمر من األمور 
  .يل عليك إمرة مطاعة : ـ األمر ضد النهي ، كقوهلم 

  .امرأة أِمرة ، أي مباركة : ة ، كقوهلم النماء والربك: ـ واَألمر بفتح امليم 
  .املَعلَم ، أي العالمة ومنه أمار الطريق أي معامله : ـ واألمر 

قَالَ أَخرقْتها ِلتغـِرق     : العجب ، ومنه قوله تعاىل      : ـ واِإلمر بكسر اهلمزة     
  . ـ 71 ـ الكهف  أَهلَها لَقَد ِجئْت شيئًا ِإمرا
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. املُسلَّط وامللك واملشاور وقائد األعمى : الوالية ، واألمري : مرة واإلمارة واإل
ضعيف ال رأي له يأمتر بكل آمر ، كقوهلم : ورجل ِإمر وإمرة ، مثل ِإمع وإمعة 

  .أمري مسلط وشعب ِإمرةٌ  
 يطلق فقـط علـى   صلى اهللا عليه وسلميف عهد الرسول   " أمري"وقد كان لفظ    

 للكتيبة أو الـسرية أو      صلى اهللا عليه وسلم    الذي يعينه رسول اهللا      القائد العسكري 
اجليش ، يف إطار الطاعة املطلقة اليت يقتضيها انضباط اجلندي أمام قائده ، والقائـد               

  ولذلك قال عليه الـصالة  صلى اهللا عليه وسلمأمام رمز األمة الذي هو رسول اهللا       
ن عصاين فقد عصى اهللا ، ومن يطـع         من أطاعين فقد أطاع اهللا ، وم      : " والسالم  

لذلك ال يستقيم قياس أمـر      " . األمري فقد أطاعين ، ومن يعص األمري فقد عصاين          
رئاسة الدولة على إمارة اجليش اليت تضبطها نصوص الكتاب والسنة املتعلقة حبالـة             

  .احلرب 
، " أمـري "كما أن مفهوم التسلط واحلكم والطاعة املطلقة الذي يومئ إليه لفظ            

وختصيصه باملؤمنني الذي خيرج من مشموله أهل الذمة واملستأمنني واملعاهـدين ،            
أمـري  "وكافة املقيمني بأرض اإلسالم من غري املسلمني ، جيعل استعمال مـصطلح             

  .ال يرسم املعامل احلقيقية للنظام السياسي اإلسالمي " املؤمنني
اء والالم والفاء أصول    ، واخل " خلف"فجذره اللغوي مادة    " خليفة"أما مصطلح   

  :ثالثة 
  .هذا خلفي وهذا قدامي : خالف قدام ، كقولك : األول 
صـلى اهللا عليـه      خلف فوه ، إذا تغري ، ومنه قوله       : التغري ، كقوهلم    : والثاين  

  " .خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك : " وسلم
هـو  : ذا األصل قوهلم أن جييء شيء بعد شيء يقوم مقامه ، ومن ه     : والثالث  

خلف صدق من أبيه وخلف سوء من أبيه ، فإن مل يذكروا صدقا وال سوءاً قـالوا                 
  .خلَف بفتح الالم وللرديء خلْف بسكون الالم : للجيد
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. كرميـة مجـع كـرائم       : واخلليفة مجع خالئف ، جاؤوا به على األصل مثل          
 ، وفيه اهلاء ، فجمعوه      ومجعوه أيضا على خلفاء من أجل أنه ال يقع إال على مذكر           

  .على إسقاط اهلاء مثل ظريف مجع ظرفاء 
إىل معىن رئاسة الدولة والوالية العامة على األمة يف عهد          " اخلليفة  " مث نقل لفظ    

، فاعترض على ذلـك ، ألن       " خليفة اهللا   " أيب بكر ، عندما خاطبه أحدهم بلقب        
صلى اهللا عليه   خليفة رسول اهللا    " اخلالفة ال تكون إال عن غائب ، فأُطلق عليه لقب           

الذي ارتاحت إليه فطرة    " أمري املؤمنني " ، مث استعيض عنه يف عهد عمر بلقب          وسلم
املسلمني ، ألن النبوة ال يسد مسدها أحد ، وقد ختمت الرسالة ؛ وأبو بكر نفسه                

 أيها الناس إمنا أنـا مـثلكم ، وإين        : " انتبه إىل هذا عندما خاطب املسلمني قائال        
إن اهللا اصـطفى    .  يطيـق    صلى اهللا عليه وسلم   لعلكم تكلفوين ما كان رسول اهللا       

حممدا على العاملني وعصمه من اآلفات ، وإمنا أنا متبع ولـست مببتـدع ، فـإن                 
: " كما أن اإلمام علي عندما قيل لـه  " . استقمت فأعينوين ، وإن زغت فقوموين     

لسريع ما كذبتم علـى     : " ، قال    " صلى اهللا عليه وسلم   يدعوك خليفة رسول اهللا     
   ".صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

فقد ظهر عقب بزوغ عصر التدوين لدى       " خليفة  " أما التأصيل الفقهي للقب     
إال . 30 البقرة    ِإني جاِعلٌ ِفي الْأَرِض خِليفَةً     : املفسرين ، إذ ربطوه بقوله تعاىل       

آلية القرآنية ال عالقة هلا مبا ذهبوا إليه ، فهـي           أن هذا الربط غري سليم ، ألن هذه ا        
خاصة خبلق آدم عليه السالم يف ضمري الغيب ، ومل يرد يف شرحها نص من كتاب                
أو سنة، وأقوال املفسرين فيها مضطربة ؛ وذلك ما أشار إليه أبو منصور املاتريدي              

تضمن قـصة آدم    القول فيما يتوجه إليه مما       :  " 1" تأويالت أهل السنة  "بقوله يف   
عليه السالم من سورة البقرة ، والكشف عما قال فيها أهل التفسري ؛ مـن غـري                 
شهادة ألحد منا  إلصابة مجيع ما فيه من احلكمة ، أو القطع على حتقيـق شـيء                  

  ) وجهوا إليه باإلحاطة 
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على أساس هذا املصطلح مبفهومه لدى املفسرين قامت الدول أموية وعباسـية            
  .لت الدعوة إليه قائمة حىت عصرنا احلديث وعثمانية ، وظ

صـلى اهللا عليـه   ـ ال خليفة ـ ورد عن النيب  " خالفة " ولئن كان مصطلح 
؛ " خالفة على منهاج النبـوة      " ، أي " منهاج النبوة " ، فإنه ورد مقيدا بلفظ       وسلم

  . النظام السياسي اإلسالمي وجوهره إىل شكلصلى اهللا عليه وسلموهذه إشارة منه 
كله خالفة ـ ال خليفة ـ ، أي نظام تقوم فيه األمة بتدبري أمرها بنفسها ،   وش

جيال خيلف جيال ، ورجال التنفيذ ـ السلطة التنفيذية ـ خلفاء عن األمة وخـدام    
  .هلا يف تنفيذ قراراا 

 صلى اهللا عليه وسـلم         أما جوهره فمنهاج النبوة ، وهو ما كان يطبقه الرسول           
، إذ جعل أمر األمة الدنيوي ملكا هلا تقرر فيه بالشورى العامة ما             والراشدون بعده   

  .تشاء حتت عني الشرع وحاكميته 
ولعل االحنراف عن هذا النهج كانت له أسبابه التراثية واالجتماعية واالقتصادية           

مما شرح فيما سبق من ثنايا هذا الكتاب بالفصل األول مـن            والسياسية والثقافية ،    
  " .االحنراف عن النهج النبوي وآثاره : "  حتت عنوان الباب الرابع
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كان مدى ما بلغناه يف ما سبق ما رأيناه صوابا ، عنوانـا للنظـام الـسياسي                 

 عرب عن ذلـك     اإلسالمي، وهو مصطلح اخلالفة ؛ على أن تكون مبنهاج النبوة كما          
وأَمـرهم   :    ، وأشار إليه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل            صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

 مهنيى بورش    وكما طُبق واقعا ملموسا يف عصري البعثة واخلالفة         38الشورى ،
  .الراشدة 

مي وبنت  إال أن هذه املعاين اليت دل عليها التعبري النبوي وأشار إليها القرآن الكر            
  .منوذجها السنة العملية ، مل يستوعبها قط مصطلح اخلالفة لدى الفقهاء واملتكلمني 

     ولكي تتضح الصورة ينبغي حبث تعريفهم هلا ، وبيان األسس الفقهية اليت بنوا             
  .عليها تنظريهم لنظمها وخصائصها ومساا 

 أقطاب الرعيل األول    يف مقدمة ما عرف به الفقهاء اخلالفة ، يربز ما أورده أحد           
اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسية : " بقوله 1 وهو املاوردي 

هي تفويض إىل إمرة سلطان مسترعى ينقاد الناس لطاعتـه ،            :"  2قوله  ، و "الدنيا  
  " .ويتدبرون بسياسته ليكون بالطاعة قاهرا 

يف أمر الدين والدنيا خالفة عـن       رئاسة عامة   : " 3كما عرفها التفتازاين  بأا      
    " .صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

اإلمامة رئاسة عامة يف أمـور الـدين        : قال قوم    " 4:وقال عبد الرمحن اإلجيي     
صـلى اهللا عليـه     هي خالفة الرسول    : واألوىل أن يقال    . والدنيا ، ونقض بالنبوة     
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ذا القيد خيرج من ينـصبه      و.   يف إقامة الدين  جيب اتباعه على كافة األمة            وسلم
  " .اإلمام يف ناحية ، واتهد واآلمر باملعروف 

 ، فيفرق بني اخلالفة وبني امللك الطبيعي وبني امللك السياسي           1 أما ابن خلدون  
امللك الطبيعي هو محل الكافة على مقتضى الغرض والـشهوة، وامللـك            : " بقوله  

عقلي يف جلب املصاحل الدنيوية ودفع      السياسي هو محل الكافة على مقتضى النظر ال       
املضار ، واخلالفة هي محل الكافة على مقتضى النظـر الـشرعي يف مـصاحلهم               
األخروية والدنيوية الراجعة إليها ؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عنـد الـشارع إىل               

فهي يف احلقيقة خالفة عن صاحب الـشرع يف حراسـة           . اعتبارها مبصاحل اآلخرة    
  ".ة الدنيا  الدين وسياس

إن اهللا مبنه   : "  عدها أبو يوسف خالفة عن اهللا ؛ إذ قال           2" اخلراج"ويف كتاب   
ورمحته جعل والة األمور خلفاء يف أرضه ، وجعل هلم نورا يضيء للرعية ما أظلـم   

  " .عليهم من األمور فيما بينهم 
ال عند   إذ قصلى اهللا عليه وسلموعدها أبو احلسن األشعري خالفة لرسول اهللا        

أطبقوا على البيعة له واالنقياد إلمامته والركـون         : " 3 حديثه عن خالفة أيب بكر    
، وال   صلى اهللا عليه وسلم   حتت رايته ، واتباع أمره ، وقالوا له يا خليفة رسول اهللا             

  .جيوز أن جتمع األمة على خطأ 
نظام  " 4 :عقد الغزايل فصال كالميا قال فيه     " االقتصاد يف االعتقاد  "ويف كتاب   

الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السالم قطعا ، وهذه مقدمة قطعية ال يتـصور              
ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه ال حيصل نظام الدين إال بإمام            . النـزاع فيها   

 وعلى اجلملة ال يتمارى العاقل يف أن اخللق على اختالف طبقام ، وما              …مطاع  
ن اآلراء ، لو خلُّوا وآراءهم ، ومل يكن هلـم رأي            هم عليه من تشتت األهواء وتباي     
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مطاع جيمع شتام ، هللكوا من عند آخرهم ؛ وهذا داء ال عالج له إال بـسلطان                 
فبان أن السلطان ضروري يف نظام الدنيا ، ونظام         . قاهر مطاع جيمع شتات اآلراء      

 اآلخـرة ،    الدنيا ضروري يف نظام الدين ، ونظام الدين ضروري يف الفوز بسعادة           
  ." .وهو مقصود األنبياء قطعا 

إن العلم الضروري حاصل بأنه إذا حـصل يف          : " 1 قال ك الفخر الرازي  لكذ
البلد رئيس قاهر ضابط فإن حال البلد يكون أقرب إىل الصالح مما إذا مل يوجد هذا                

  ". ال معىن لإلمامة إال التصرف يف مجيع األمة.. الرئيس 
اإلمامـة صـغرى    : " 2البن عابدين   "  على الدر املختار   حاشية رد احملتار  "ويف  

  " .وكربى ، فالكربى استحقاق تصرف عام على األنام أي اخللق 
لو  " 3 :فيقول يبني اجلاحظ أن احلاجة ملحة إىل اإلمام       " الرسائل الكالمية "ويف  

 كان  …ترك الناس وقوى عقوهلم ومجاح طبائعهم  ورغبة شهوام وكثرة جهلهم            
فلما كان ذلك كذلك علمنا أن اهللا تعاىل        . فهم شططا وأسلمهم إىل عدوهم      قد كل 

حيث خلق العامل وسكانه ، مل خيلقه إال لـصالحهم ، وال جيـوز صـالحهم إال                 
وملا كان البـد  . بتنقيتهم ، ولوال األمر والنهي ما كان للتنقية وتعديل الفطرة معىن       

 عاص ومطيع ويل ، علمنا أن الناس        للعباد من أن يكونوا مأمورين منهيني بني عدو       
ال يستطيعون مدافعة طبائعهم وخمالفة أهوائهم إال بـالزجر الـشديد ، والتوعـد              
بالعقاب األليم يف اآلجل ، بعد التنكيل يف العاجل ، فلما كان ذلك كذلك علمنـا                

رسـول  : ووجدنا األئمة ثالثة    . أنه ال بد للناس من إمام يعرفهم مجيع مصاحلهم          
إمام ، فالرسول نيب وإمام ، والنيب إمام وليس برسول ، واإلمام ليس برسول              ونيب و 

  " .وال نيب 
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رئاسة تامة وزعامـة عامـة تتعلـق        " : 1أما إمام احلرمني فيعرف اخلالفة بأا     
ـ  ، م والعامة يف مهمات الدين والدنياباخلاصة ، تضمنها حفظ احلوزة ـ أي البالد 

أي االحنـراف   (باحلجة والسيف ، وكف اجلنـف       ورعاية الرعية ، وإقامة الدعوة      
، واالنتصاف للمظلـومني مـن الظـاملني ،         ) أي الظلم واجلور  (واحليف  )  وامليل

  " .واستيفاء احلقوق من املمتنعني ، وإيفاؤها على املستحقني 
هذا أهم ما عرف به الفقهاء واملتكلمون اخلالفة ؛ وإنك لواجد غريه لدى كل              

ع بالبحث والدرس ، وإن مل خيرجوا مجيعا عن مضمون ما           من تصدى هلذا املوضو   
تقدم ؛ لذلك ال فائدة من االستقصاء ، ويكفي ما أوردنا ملعرفة خصائص اخلالفـة               

  :ومساا ومميزاا يف نظرهم ، مما نوجزه فيما يلي 
 أن اخلالفة رئاسة قاهرة تسلطية ، وإن اختلف التعبري عن ذلك من فقيه أو               - 1

"  ليكون بالطاعة قاهرا …تفويض إىل سلطان " فهي عند املاوردي. ريه متكلم إىل غ 
ال " ولدى الرازي " . داء األمة ال عالج له إال بسلطان قاهر مطاع        " ولدى الغزايل   

استحقاق تصرف عام على    " وعند ابن عابدين    " . بد لألمة من رئيس قاهر ضابط       
  ".تامة رئاسة " وعند اجلويين والتفتازاين " . األنام 
 أن اخلالفة تصرف عام يف أمر األمة الديين والدنيوي واحتكار له ؛ ألـا               - 2

خالفة عن النبوة يف أمر الدين والدنيا كما لدى املاوردي والتفتـازاين واإلجيـي ،               
وألا يف نظر ابن خلدون محل الكافة على مقتضى الشرع يف مصاحلهم األخرويـة              

 اخلليفة عند أيب يوسف نائب عن اهللا تعاىل ، وعنـد            والدنيوية الراجعة إليها، وألن   
اجلاحظ يف الرتبة الثالثة مباشرة بعد الرسول والنيب ، ومتضمن اخلالفة عند اجلـويين    
مهمات الدين والدنيا ، وعند الغزايل ال بد للناس من إمام يعرفهم مجيع مـصاحلهم               

  .والسلطان ضروري يف نظام الدنيا ونظام الدين 
الفة تصرف عام يف األمة نفسها خاصتها وعامتـها ، كمـا قـال               أن اخل  - 3
والتصرف العام يف أي أمر شرعا وقانونا ، يوحي مبعىن امللكية له وعـدم              . اجلويين
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املساءلة عنه ، حبيث تعد األمة سائمة يف يد مالكها ، عليها اتباعه واالنقياد إلمامته               
ملطاع هللك اخللق كلهم كما ذكر      ولوال الرأي ا  . وامتثال أمره كما قال األشعري      

   …الغزايل 
وكـل  .  أن اخلالفة تسلط فردي على األمة ال يشترك فيه مع اخلليفة أحد              - 4

ما عرف به الفقهاء واملتكلمون هذا املنصب ، مل يشر إىل وجوب استعانته بأحد أو               
لنائب استشارته لغريه ؛ وهذا املوقف منهم نتيجة منطقية لوضعهم اإلمامة يف مقام ا            

بل إن منهم من قاس أمر اإلمـام يف        . صلى اهللا عليه وسلم   عن اهللا أو عن الرسول      
  .عالقته باألمة على الزوج بالنسبة لزوجته عقدا وقيومية واستدامة 

 أن اخلالفة مسؤولية فردية ال أمام األمة مطلقا ، ولكن فقط بني يـدي اهللا            - 5
سب يوم القيامة على عمله يف الدنيا وحده،        وما دام اإلمام سيحا   . تعاىل يوم القيامة    

له  ةـفليس عليه أن يستشري أحدا ، ألن األمر أمره والعمل عمله واحملاسبة األخروي            
لذلك فالشورى يف حقه غري ملزمة ، وهي جمرد شعرية تعبدية مندوب إليها             . وحده  

  .بينه وبني خالقه 
 ؛ ألنه نائب عن النيب       أن اخلليفة مسؤول وحده عن تنفيذ أحكام الشريعة        - 6

مما يعطيه  حق احتكار التشريع اإلسالمي       .  أو  عن اهللا تعاىل       صلى اهللا عليه وسلم   
  .وشرحه وتأويله وتوجيهه وتطبيقه 

 أن األمة كلها قاصرة غري رشيدة ، ال تستطيع التمييز بني ما يضرها وبني               - 7
د والعقاب والتنكيل ، الذي     ما ينفعها ، وال تكبح طبائعها السائبة إال بالزجر الشدي         

  .يقوم به الرئيس القاهر املطاع 
 أن اخلليفة ضامن شخصيا لوحدة األمة ومتاسكها ، وال جيوز تبعا لـذلك              - 8

إال أن هذا املبدأ مل يكن له ما حيفظه         . تعدد األئمة سدا لذريعة متزق البالد والعباد        
واستبد بـشراذمها األمـراء     إال قوة جند اخلليفة ، فلما متزقت هذه القوة وضعفت           

املتناحرون ، عجزت عن محاية الوحدة ، فقامت الدويالت املذهبيـة والعرقيـة يف              
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الشرق والغرب ، واضطر الفقهاء واملتكلمون بضروب من االستنباط املتكلـف إىل            
  .التشريع جلواز تعدد األئمة 

 وخصائصها ـ   أكثر ما عرف به الفقهاء واملتكلمون طبيعة اخلالفة ومميزاا- 9
إن مل نقل كله ـ ، ال يستند إىل الكتاب والسنة إال بضرب من التكلف الـشديد   
والتأويل البعيد ، الذي ال ميت بصلة وثيقة إىل طرق االستنباط الشرعي املوثوق به ؛               

وهو مـا   . وكان اعتمادهم يف ذلك على ما ظنوه مدارك للعقول ومصاحل مرسلة            
اإلرشاد إىل قواطع األدلـة يف      " تعريفه لإلمامة يف كتابه      أشار إليه إمام احلرمني عند    

يعتوره حمظوران عنـد ذوي احلجـاج ،        : " 1من أن الكالم يف اإلمامة      " االعتقاد
أحدمها ميل كل فئة إىل التعصب وتعدي احلق ، والثاين من اتهدات احملتمالت اليت              

ال  :" 2 إذ قـال  " ألمـم غياث ا "، وما أكده أيضا يف كتابه       " ال جمال للقطع فيها     
مطمع يف وجدان نص من كتاب اهللا تعاىل يف تفاصيل اإلمامة ، واخلرب املتواتر معوز               

"  إن معظم القول يف الوالة والواليات العامة واخلاصة مظنونة          "  : 3، وزاد   " أيضا  
معظم مسالك اإلمامة عرية عن مسالك القطع خلية عـن مـدارك             : " 4وأضاف  

  " .اليقني 
ن مما عاق رؤية معظم الفقهاء واملتكلمني لطبيعة اخلالفة الراشدة ومميزاا ،            وكا

عدم وضوح تصورها يف أذهام ؛ وشعورهم بأم ينوبون عن األمـة يف الـتفكري            
والتمييز بني املنافع واملضار ، وأم يساعدون احلكام على القيـام مبهـامهم ؛ ألن               

 إحدامها سياسية خاصة باحلكـام ، والثانيـة         الوالية على األمة يف نظرهم واليتان       
فقهية خاصة بالعلماء ؛ واعتبارهم ذوام وأشخاصهم مقياسا وحيـدا للمعرفـة ،             
  .وإسقاطهم على األمة حاالم النفسية رهبا ورغبا ، وعالقام بامللوك والء وعداوة
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ـ            ا ؛  هذه خالصة تصور الفقهاء واملتكلمني لنظام اخلالفة من خالل تعريفهم هل
وهو كما رأينا نظام حكم فردي استبدادي مطلق ، بعيد كل البعد عـن جـوهر                

  .النظام السياسي اإلسالمي وشكله 
وقد ساهم هذا التصور إىل حد بعيد يف تعطيل منو الفكـر الـسياسي لـدى                
املسلمني ، وعاق قيام املؤسسات الشوروية والتشريعية والتنفيذيـة واالقتـصادية           

ة بتسيري دواليب الدولة وتطويرها وتنميتها ومحايتها ، وجعلـها          واحملاسبية ، اخلاص  
  . مسايرة لتطور الزمان والبيئة وحاجات الناس 
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حاول الفقهاء واملتكلمون من كل مذهب ، البحث عن دليل شرعي لوجـوب   

ذهب االستنباط م مذاهب شىت ، وكاد إمجاعهم        إقامة اخلالفة ونصب اإلمام ؛ و     
ينعقد على الوجوب ، لوال عبد الرمحن بن كيسان األصم الذي رأى غري ذلـك ،                
وبعض اخلوارج الذين أجازوا االستغناء عن اخلليفة إذا انتظم أمر األمـة ، وكـف               

  .الناس عن التظامل 
السنة عقليا ، كما    ولئن كان مستند الوجوب عند كثري من املعتزلة وبعض أهل           

لدى اجلاحظ وأيب احلسن البصري واإلمام الرازي ؛  فإن كافة الشيعة ومجهور أهل              
السنة يرون الوجوب مستفادا من الشرع املنقول ، على اختالف بني من يراه منهم              
أصال من أصول الدين كاإلمامية ، وبني من يراه فقها من الفروع كما لدى أهـل                

  .السنة والزيدية
أن الشيعة يرون اإلمامة ليست من املصاحل العامة اليت تفـوض إىل نظـر              ذلك  

صلى اهللا عليـه    األمة؛ وإمنا هي ركن الدين وقاعدة اإلسالم ، وال جيوز عقال للنيب             
وساقوا لـذلك  .  إغفاله ، بل عليه تعيني اإلمام املعصوم من الكبائر والصغائر           وسلم

  .أيهم ، وأوهلا أهل السنة لنقضه أدلة من القرآن والسنة أولوها إلثبات ر
ولئن ذهب الشطط بالشيعة إىل أن أوجبوا على اهللا تعاىل تعيني اإلمام املعصوم،             
بدعوى اللطف باخللق وضرورة تعليمهم معرفة اهللا وأسرار الدين وفعل الواجبـات            
وترك القبائح ، حفظا للشريعة وتبيانا هلا ؛ فإن أهل السنة قد جنح الشطط بـبعض                

. ائهم ومتكلميهم يف تقدير أمهية اإلمامة إىل حد ربطوا فيه بينها وبني بقاء الدين             فقه
فليت شعري ، من ال يساعد علـى        : (، قال   1من ذلك ما ذهب إليه اإلمام الغزايل        
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هذا ، ويقضي ببطالن اإلمامة يف عصرنا لفوات شروطها ، وهـو عـاجز عـن                
أي أحواله أحسن ؟ ،     بشروطها ، ف  االستبدال باملتصدي هلا ، بل هو فاقد للمتصف         

، ومجيـع    اليات باطلة واألنكحة غـري منعقـدة      القضاة معزولون والو  ":أن يقول 
، "ا اخللق كلهم مقدمون على احلرام     ، وإمن لوالة يف أقطار العامل غري نافذة     تصرفات ا 
 حبكـم احلـال     ، والتصرفات والواليـات نافـذة     ،اإلمامة منعقدة : "  أو أن يقول  
   " ) .واالضطرار ؟

، خليفة  د يف عصرنا هذا ويف أعصار منقضية      أال نعتق  ( :1وينبغي كما ذكر أيضا   
، فتبقى اإلمامة معطلة ال قائم ـا      ؛  جمع لشرائط اإلمامة متصف بصفاا    غري مست 
. تصدي هلا متعديا عن شروط اإلمامة، غري مستحق هلا وال متـصف ـا             ويبقى امل 

وتصريح بتعطيلها وإمهاهلا ، ويتداعى إىل      وهذا هجوم عظيم على األحكام الشرعية       
التصريح بفساد مجيع الواليات وبطالن قضاء القضاة ، وضياع حقوق اهللا تعـاىل             
وحدوده ، وإهدار الدماء والفروج واألموال ، واحلكم ببطالن األنكحة الـصادرة            

 فإن ذلك ال يتأدى   . من القضاة يف أقطار األرض ، وبقاء حقوق اهللا يف ذمم اخللق             
. ومصدر القضاة تولية اإلمام     . على وفق الشرع إال إذا صدر استيفاؤه من القضاة          

فإن بطلت اإلمامة بطلت التولية واحنلت والية القضاة ، والتحقوا بآحاد اخللـق ،              
وامتنعت التصرفات يف النفوس والدماء والفروج واألموال ، وانطوى بساط الشرع           

  ) .بالكلية يف هذه املهمات 
ان الشيعة إذ دخلوا مرحلة االنتظار وغيبة اإلمام ، قد أبقوا على الشريعة             ولئن ك 

بكل أحكامها قائمة يف اتمع ؛ فإن الغزايل قد جعل غياب اإلمامـة أو بطالـا                
وهذا شطط منه كبـري يثـري التسـاؤل       . مفضيا إىل انطواء بساط الشرع بالكلية       

               .                           واالستغراب 
ولئن كان دليل وجوب نصب اخلليفة عند مجهور أهل السنة النقل ال العقـل ؛               
ألن العقل ال يعلم به فرض شيء وال إباحته وال حتليل شيء أو حترميه ، كما قال أبو     
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إال أن اإلمجـاع نفـسه      .   ؛ فإن دليل النقل عندهم مل يكن سوى اإلمجاع            1يعلى
يثبت حجيته ، السيما يف قضية حـساسة وخطـرية          حمتاج اىل دليل من النصوص      

ومثرية للجدل ، متعلقة بالنظام السياسي لألمة ؛ ولذلك قوبل اإلمجاع بالطعن فيـه            
من اخلصوم ، بدعوى أن ال مطمع يف إثبات حجيته دليال  بنص صحيح ؛ وحديث                

تأويـل  مل يسلم هلم تواتره أو صحته، ويتطرق إليه ال        ) ال جتتمع أميت على ضاللة      ( 
وإنْ سـلم باإلمجـاع     . بأن املقصود بالضاللة الردة والكفر واالنسالخ عن اإلميان         

حجة ، فإنه يف قضية اإلمامة أيضا حمتاج إىل مستند من نص ، وليس بني أيدينا هذا                 
  .النص 

غري أن  أهل السنة يثبتون مستند اإلمجاع على وجوب إقامة اخلالفة ، بـدليل               
ي بأن إمجاع الصحابة على الوجوب ـ وهو قطع منـهم يف   العقل واملنطق ، القاض

مسألة ظنية ال جمال للقطع فيها ـ ، يستحيل وقوعه منهم من غري سـبب مسعـي    
كما ال يبعد أن ينعقد إمجاعهم عن سبب مقطوع به مث يقع االكتفـاء            . مقطوع به   

 إمجاعهم  وقد وصلنا . بالوفاق ، ويضرب امعون عن نقل السبب لقلة احلاجة إليه           
فصار حجة ، ومل ينقل إلينا مستندهم فاكتفينا بذلك ، وهذا دليل إثبات وجـوب               

  .اإلمامة بالنقل عندهم 
  : ولكن هذا النهج يف االستدالل ال يثبت عند التثبت والنقد لسببني 

صـلى اهللا  أوهلما أنه ال جيوز أن نثبت حكما شرعيا بناء على تصرف لغري النيب      
ا كان ورعه وتقواه ، على أساس الظن بأنه قد يكون اطلع على               ، مهم   عليه وسلم 

دليل مل يصل إلينا ؛ ألن هذا األسلوب يف االستنباط يفتح ثغرة خطرية يف التـشريع                
 ـ ، وليس لنا إال  28 ـ النجم  وإن الظن ال يغين من احلق شيئا باهلوى والظن  

  .نيب واحد وقرآن واحد منهما نتلقى أحكام الدين 
ثاين أن النصوص قرآنا وسنة ـ وضمنها ما ادعي عدم نقل الصحابة لـه ـ    وال

  إال أن يكونوا أمناء على       صلى اهللا عليه وسلم   ال جيوز يف حق أصحاب رسول اهللا        
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م الـشافعي    يف احلديث الذي رواه اإلمـا       وسلم صلى اهللا عليه  ، وقد قال    تبليغها  
ع مقاليت فحفظها  ووعاها وأداها      نضر اهللا عبدا   مس     : " 1والبيهقي عن ابن مسعود   

وعدم نقلهم ملا اسـتندوا     " . فرب حامل فقيه ورب حامل فقه إىل من هو افقه منه          
إليه يف إمجاعهم على وجوب اخلالفة ، إن كان منهم عمدا فهو كتمان وإمث ، وإن                

وكل . كان نسيانا من مجيعهم فهو إمهال  وإن كان استغناء فتلك الطامة الكربى              
    .صلى اهللا عليه وسلمزه عنه أصحاب رسول اهللا ذلك ننـ

وحنن إذا ما أعدنا النظر يف هذا األمر ألفينا أن مستند اإلمجاع على إقامة 
ة فمن النصوص القطعي .اخلالفة ثابت باألدلة النقلية كما هو ثابت بدليل الفطرة 

 ، وقد 38الشورى   وأَمرهم شورى بينهم :اليت استندوا إليها قوله تعاىل
:  وقوله تعاىل.تشاوروا يف أمرهم وقرروا فيه ما رأوه مفيدا وصاحلا ومرضيا لرم 

 وهأِْذنتسى يتوا حبذْهي اِمٍع لَمٍر جلَى أَمع هعوا مِإذَا كَانو  وليس 62 النور ، 
 إال إقامة هيكلية   مباشرة ،صلى اهللا عليه وسلمهناك من أمر جامع عقب وفاة النيب 

الدولة اجلامعة ، وهو ما فوض اهللا إليهم البث فيه بواسطة الشورى اجلماعية وما 
   " .…إذا كنتم ثالثة فأمروا   : " صلى اهللا عليه وسلمأرشد إليه قول الرسول 

أما دليل الفطرة ، فإن نظام جتمع الكائنات احلية على األرض قائم على أساس              
يادة بالنسبة للتكتل البشري ، تكون باالختيار احلر وهو نظـام           التكتل ؛ إال أن الق    

هذه هي الفطرة لدى الكائنات احلية      . اإلسالم، أو بالتسلط كما يف نظم االستبداد        
              َلِْق اللَِّه ذِديلَ ِلخبا لَا تهلَيع اسالن ةَ اللَِّه الَِّتي فَطَرِنيفًا ِفطْريِن حِللد كهجو فَأَِقم ِلك

مالْقَي ينالد  ـ 30 ـ الروم .  
على هذا ، فإن إقامة النظام السياسي اإلسالمي ، خالفةً على منهاج النبوة ،              و

واجب شرعي ، دليله من الكتاب والسنة واإلمجاع ، والفطرة السوية الـيت فُطـر               
  .  اخللق عليها 
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يف غيبة النصوص القطعية واملستفيضة والصحيحة غري املنسوخة ، وحتت مظلـة      
االنتقائية والتحايل االستنباطي ، ويف غبش الظن واحلدس ، وعلى غرار ما يفعل من              
يسلخ القدم لتصري على مقاس احلذاء ، عمل الفقهاء واملتكلمون على حتجيم األمـة   

قها ومصاحلها ، والشريعة بكل أحكامهـا ، إىل         بكل قدراا ، والدولة جبميع مراف     
مستوى قابل لسيطرة رئاسة تامة عامة شاملة تسلطية استبدادية ، بيد حاكم فرد هو              
قيم الدنيا واآلخرة يف نظرهم ، إليه يرد الداخل أخبارا ومراسالت وجباية وخراجا             

جيهـات  وزكاة وثروة وعبيدا وإماء ، وعنه يصدر اخلارج قـرارات وأوامـر وتو            
وأعطيات وبعوثا ، وأحكاما باجللد والبتر والقطع والقتـل ، وهـو املـتحكم يف               

. األرواح واألعراض واألموال ، والضامن لوحدة البالد وأمن األمة وبقاء الشريعة            
له صفات ينبغي أن يتحلى ا وشروطا رأوا أن تتـوفر فيـه ، يف غـري                  مث وضعوا 

مما جعل هذه الصفات جمـرد      . رارا أو تغلبا    حاالت االستثناء فتنة أو شدة أو اضط      
  .أردية يلبسها األمري إنْ رضي ، ويستعيض عنها بالسيف إن سخط 

ختتلف هذه الصفات والشروط من فقيه أو متكلم إىل آخر ، ولكنها ترجع يف              
شروط ذاتية ، وشروط غري ذاتية ، أو شـروط مـن األمـري              : جمملها إىل صنفني    
  .وشروط من غريه 

  .ية ما تعلق بالنسب والصفات اجلسمية والعقلية والسلوكية والعلمية فالذات
     أما غري الذاتية فما تعلق منها بطريقة التنصيب ، تولية للعهد  أو تفويضا مـن                
أهل احلل والعقد ، أو أنصارا وجنودا يستطيع م السيطرة على الـسلطة والغلبـة               

إذ بين أن األئمة الـشرعيني       ؛1احلنبلي  وهذا ما أوجزه أبو يعلى      . عليها واغتصاا   
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رجل اختاره أهل احلل والعقد على شروط ، ورجل عِهد إليه بالوالية إمام             : ثالثة  
قبله توفرت فيه الشروط أم مل تتوفر ، ورجل غلب على أمر املسلمني ونصب نفسه               

  .بالقهر والسيف ، ولو مل تتوفر فيه الشروط ، برا كان أو فاجرا 
انت الشروط الذاتية متقاربة لدى الفقهاء واملتكلمني ، فإـا تتعـدد            ولئن ك 

وتتسع عند بعضهم إىل احلد الذي جيعل استجماعها يف شخص واحد مـن قبيـل               
املتعذر ، وتتقلص عند البعض إىل حد يعد فيه الظامل واملعتدي والغاصب والفاسـق              

 إال ألن هلـم يف اعتبارهـا   وما ذلك. عمال ومعتقدا أهال لإلمامة انعقادا واستدامة     
أحدمها النص من صاحب الشرع ، ومل يرد النص يف     : شروطا مرجعني اثنني ال غري      

؛ أما ما عدا ذلـك      " األئمة من قريش    : " شيء من ذلك إال يف النسب ، إذ قال          
  .فإمنا أُخذ بالضرورة واحلاجة املاسة لينتظم أمر اإلمامة 

العقل والبلوغ واحلرية واإلسالم ،     : ( هي  1وهذه الشروط لدى اإلمام الشافعي      
وكونه ذكرا ، والعلم ، حبيث يكون مفتيا من أهل االجتهاد ، والتدبري والـشجاعة               

  ) .والصالح يف الدين ، وأن يكون من قريش 
العدالة على شروطها اجلامعة ، والعلم املؤدي إىل االجتهاد  : ( 2وعند املاوردي 

مة احلواس من السمع والبصر واللسان ليـصح معهـا      يف النوازل واألحكام ، وسال    
مباشرة ما يدرك به ، وسالمة األعضاء من نقص مينع من استيفاء احلركة ، وسرعة               
النهوض ، والرأي املفضي إىل سياسة الرعية وتدبري املصاحل ، والشجاعة والنجـدة             

  ) .ش املؤدية إىل محاية البيضة وجهاد العدو ، والنسب وهو أن يكون من قري
أن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضيا ، من           : 3ولدى أيب يعلى احلنبلي     

احلرية والبلوغ والعقل والبصرية والعلم والعدالة ، وأن يكون بصريا يف أمور احلرب             
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والسياسة وإقامة احلدود ، وال تأخذه رأفة أو رقة يف ضرب الرقاب واألبشار ، وأن               
  .والدين ، وأن يكون من قريش يكون من أمثل األمة يف العلم 

 فيوجز هذه الشروط يف صحة العقيدة وسالمة        1 "فضائح الباطنية "أما الغزايل يف    
الدين ، والكفاية املبنية على الفكر والتدبر والفطنة والذكاء واالستـضاءة بـذوي             

مث يفصل هذه الشروط فيحـصرها يف       . البصائر ، والورع والعلم والنسب القرشي       
 ست منها خلِْقيةٌ ال تكتسب ، هـي البلـوغ والعقـل واحلريـة               عشر صفات ،  

والذكورية والقرشية والسالمة من الصمم والعمى ، وسائر العيوب املنفرة كالربص           
وأربع صفات تكتسب أو يفيد االكتساب فيها       . واجلذام والزمانة وقطع األطراف     

  .مزيدا ، وهي النجدة والكفاية والعلم والورع 
العلم وأقله ما يكفيه منه أن يبلغ فيه : 2  منصور عبد القاهر البغدادي وعند أيب

مبلغ اتهدين يف احلالل واحلرام واألحكام ، والعدالة والورع وأقل ما يكفيـه أن              
يكون ممن جتوز شهادته حتمال وأداء ، واالهتداء إىل وجوه السياسة وحسن التدبري ،              

  .والنسب القرشي 
الذكورة والبلوغ والعقل والبصر والسمع     : 3" مآثر اإلنافة "وعند القلقشندي يف    

والنطق ، وسالمة األعضاء ، واحلرية واإلسالم ، والعدالة والـشجاعة والنجـدة ،              
  .والعلم املؤدي إىل االجتهاد ، وصحة الرأي والتدين ، والنسب القرشي 

ـ         : 4" التمهيد"ولدى الباقالين يف     رب ، ال   أن يكون قرشيا ، ذا بـصرية يف احل
تلحقه رقة وال هوادة يف إقامة احلدود ، من أمثل األمة علما ، وال يشترط العصمة                

  .وال أن يكون اإلمام من أفرس األمة أو أشجع الناس وال من بين هاشم 
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 فيشترط االجتهاد يف األصول والفروع ،       1 "املواقف"أما عبد الرمحن اإلجيي يف      
ة ليقوى على الذب عن احلوزة ، والعدل لئال         والرأي ليقوم بأمور امللك ، والشجاع     

  .جيور ، والعقل والبلوغ والذكورة واحلرية ، والنسب القرشي 
 يشترط الظهور ـ أي عدم اخلفاء ـ ، والقرشية ، وأن يكون من   2والتفتازاين 

أهل اإلمامة املطلقة الكاملة ، أي مسلما حرا ذكرا بالغا سائسا ، قادرا بعلمه وعدله               
  .وشجاعته على تنفيذ األحكام ، وال ينعزل بالفسق واجلور وكفايته 

يشترط العلم والعدالة والكفاية وسالمة احلـواس        3" املقدمة"وابن خلدون يف    
" النسب"إال أنه وجه معىن . واألعضاء مما يؤثر يف الرأي والعمل ، والنسب القرشي      
  .    رعي من النسب يف نظرهإىل مفهوم توفر العصبية والكفاية للغلبة ، وهو املقصد الش

 ، يـشترط اإلسـالم      4 البن عابدين " حاشية رد احملتار على الدر املختار     "ويف  
والعقل والبلوغ والذكورة ، والقدرة على تنفيذ األحكام وجر اجليـوش ،            واحلرية  

. والنسب القرشي والعلم والكفاية والشجاعة واالجتهاد والتغلب أو االستخالف          
  .الة، والفاسق يولَّى على الكراهة وال تشترط العد

  :  ، فيقسم الشروط إىل أربعة أصناف 5 أما إمام احلرمني
  .ـ ما تعلق منها باحلواس ، وهي السمع والبصر والنطق 

ـ وما تعلق باألعضاء ، أي عدم فقدان ما يؤثر عدمه يف االنتهاض إىل املآرب               
  .واألغراض 

سب والذكورة واحلرية والعقل والبلوغ     ـ وما تعلق بالصفات الالزمة وهي الن      
  .والشجاعة والشهامة والرأي 
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ـ وما تعلق بالصفات املكتسبة ، وهي العلم والتقوى والورع ، وتوقد الـرأي              
  .يف عظائم األمور والنظر يف مغبات العواقب ، وهي مثرة العقل والتجربة واملمارسة 

الرجل احلر القرشي اتهد    مث يوجز هذه الشروط كلها يف أن اإلمام الصاحل هو           
: مث يرد هذه الصفات كلها يف النهاية إىل شرطني مها           . الورع ذو التجربة والكفاية     

ويدخل حتت االستقالل الكفاية والعلم والـورع واحلريـة         . االستقالل والنسب   
  .والذكورة 

 .هذا جممل ما ورد لدى الفقهاء واملتكلمني من شروط ينبغي توفرها يف اخلليفة              
ولئن اختلفت أمهيتها لدى كل منهم تقدميا وتأخريا ؛ فإننا جند النسب القرشي قـد       
حاز إمجاعهم ، الستناده إىل حديث صحيح أخذ به مالك والشافعي وابن حنبـل              

؛ وإىل كـون اخللفـاء      ) األئمة من قريش  ( وأبو حنيفة يف رواية لزرقان عنه ، هو         
  .م من هذا النسب نفسه الراشدين وملوك بين أمية وبين العباس كله

إال أم أقروا كذلك إمامة الغصب واالستيالء واملتغلب غري القرشي للـضرورة     
بـن أيب   ا ، والكمال    1" تقريب املرام "وهو ما نص عليه التفتازاين يف       . واتقاء للفتنة   

روضة الطالبني وعمـدة    " ، واإلمام النووي يف      2" املسامرة على املسايرة  "شريف يف   
  .4" حتفة الترك فيما جيب أن يعمل يف امللك" ، وجنم الدين الطرسوسي يف 3 "املفتني

صحيح رواه الطرباين يف الدعاء ،والبيهقـي يف        ) األئمة من قريش  ( إن حديث   
كما أخـرج   . السنن والنسائي يف اإلمارة ، وروي معناه عن حنو أربعني صحابيا            

كان حممـد بـن   : ( ل البخاري يف صحيحه ـ كتاب األحكام ـ عن الزهري قا  
جبري بن مطعم حيدث ، أنه بلغ معاوية وهو عنده يف وفد من قريش ، أن عبـد اهللا                   

بن عمرو حيدث أنه سيكون ملك من قحطان ، فغضب فقام فأثىن على اهللا مبا هو                ا
أما بعد فإنه بلغين أن رجاال منكم حيدثون أحاديـث ليـست يف             :  أهله ، مث قال     

                                                           
  323 الصفحة -   1
  290 الصفحة -  2
  42 ص 10 ج -  3
  115 الصفحة -  4



  
  
  
  
  
  
  
  

  204   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

رسول اهللا ، وأولئك جهالكم ، فإياكم واألماين اليت تضل          كتاب اهللا وال تؤثر عن      
إن هـذا األمـر يف      : "  يقول   صلى اهللا عليه وسلم   أهلها ، فإين مسعت رسول اهللا       

  " ) .قريش ال يعاديهم أحد إال كبه اهللا يف النار على وجهه ما أقاموا الدين  
ى اهللا عليـه    صـل كنا يف بيت رجل من األنصار فجاء النيب         : ( وعن أنس قال    

األئمة من قريش وهلم عليكم حق      : "   حىت وقف فأخذ بعضادة الباب فقال         وسلم
. ولكم مثل ذلك ، ما إذا استرمحوا رمحوا ، وإذا حكموا عدلوا ، وإذا عاهدوا وفوا 

  " ) .فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 
على القرشية مبـا رواه      1" عتمد يف أصول الدين   امل"ويستدل أبو يعلى احلنبلي يف      

اخلالفة يف قريش ، يا     : "   أنه قال     صلى اهللا عليه وسلم   أبو املثىن احلمصي عن النيب      
، وما رواه عمرو    " قريش أنتم الوالة بعدي هلذا األمر فال متومتن إال وأنتم مسلمون            

قريش والة الناس   : " ل    قا  صلى اهللا عليه وسلم   عن النيب   رضي اهللا عنه    بن العاص   
  " .يف اخلري والشر

أما مـا   : ( ، قال   2" التمهيد"واستشهد على ذلك أبو بكر الباقالين املالكي يف         
  : صلى اهللا عليه وسلم   قول النيب   : يدل على أنه ال جيوز إال من قريش فأمور منها           

رضي لعباس    ل  صلى اهللا عليه وسلم   وقوله  " . األئمة من قريش ما بقي منهم اثنان        " 
حيث وصى باألنصار يف اخلطبة املشهورة وكانت آخر خطبة خطبها ، ملـا             اهللا عنه   

إمنا أوصي قريشا :" ، فقال له    " توصي لقريش   : "صلى اهللا عليه وسلم   قال للرسول   
بالناس وذا األمر ، وإمنا الناس تبع لقريش ، فرب الناس تبع لربهم ، وفاجرهم تبـع                 

  " )  .لفاجرهم 
ن العمل ذا احلديث ووجه بصعوبات مجة بعد أن اتسعت اإلمرباطوريـة            إال أ 

اإلسالمية ، ومتزقت دويالت عرقية ومذهبية ، وتوزعت قـريش يف األمـصار ،              
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واختلطت األنساب وابتعدت الفروع عن األصول أجياال وأزمانا ، وكثر االدعـاء            
  .ية وذهب مذاهب شىت واألدعياء ؛ فارتبك االجتهاد الفقهي يف أمر اشتراط القرش

مذهب من يرى عدم اشتراطها يف حال تغلـب اجلـورة ، أو عـدم وجـود            
  " .روضة الطالبني"مستجمع للشروط من ولد إمساعيل ، كما ذهب إليه النووي يف 

، إذ حاول تأويل أحاديث القرشية بالتوفيق       " املقدمة"     ومذهب ابن خلدون يف     
أن العصبية هي مقصد الشارع مـن القرشـية يف         بينها وبني نظرية العصبية ؛ فرأى       

عهد اإلسالم األول ، ألن قريشا كانت هلا الغلبة بني العرب والقدرة على االستئثار              
بالسلطة واالحتفاظ ا ، وأن كل من توفرت له العصبية والغلبة بقبيلته أو أنـصاره             

لو : (خلطاب ولذلك ـ يف نظره ـ قال عمر بن ا  . حيق له التويل ويستحق اإلمامة 
، ألن والء سـامل     ) ملا دخلتين فيه الظنة     ( أو  ) كان سامل موىل حذيفة حيا لوليته       

   .1 لقريش يوفر له شرط العصبية ولو مل تتوفر فيه صراحة النسب
األئمة (ومذهب من يرى عدم اشتراط القرشية مطلقا ، من غري أن يرد حديث              

حلنفية وعلى رأسهم جنم الـدين      صراحة ،  مثل ما هو حال متأخري ا        ) من قريش   
  .2" حتفة الترك"الطرسوسي يف 

ومذهب من رد احلديث على صحته ، بدليل املصلحة املرسلة ، كما هو حال              
ودليل املصلحة املرسلة ال ترد به األحاديـث        " . اخلالفة واإلمارة "حممود شاكر يف    

  .الصحيحة 
ف أن الظنية حتيط بـه ،       إال أن إعادة دراسة احلديث ونقده سندا ومتنا ، تكش         

ومتسك بتالبيبه من كل جانب ، وتأخذ به من درجة الثبوت والصحة إىل درجـة               
  :النسخ على أقل تقدير ؛ من ذلك 

  .ـ ظنية كونه من اآلحاد ، وعدم بلوغه مرتبة التواتر 
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ـ وكون ما ادعي من إمجاع الصحابة على اشتراط القرشـية واستـشهادهم             
 صحيح ، وينقضه رفض سعد بن عبادة وشيعته إقرار قريش           حبديثها يوم السقيفة غري   

على األمر  وإباؤه مبايعة أيب بكر وعمر من بعده ، وإصراره على ذلك إىل أن تويف                 
  . وليس يف عنقه بيعة لقرشي 

ـ كما أن غضب معاوية من حديث الزهري الذي أخرجه البخاري ، عندما             
وأولئـك   "  : من يردد ذلك بقوله  وديده له أن ملكا سيكون يف قحطان، ذُكر

؛ يعد شبهة توظيف سياسـي هلـوى        " جهالكم فإياكم واألماين اليت تضل أهلها       
  .قرشي أموي 

ـ ولعل مما يضعف أحاديث القرشية أيضا ويضفي عليها شبهة اهلوى السياسي            
صـلى اهللا عليـه     ، مثل ما نسب إىل الرسول       وء البعض إىل أحاديث بينة الوضع     جل

، "ريشا فخذوا من قوهلم وذروا فعلهم     انظروا ق " : من حديث عامر بن شهر      وسلم
  .مما اتخذ ذريعة ومستندا لبدعة رفع التكليف عند ضالل الباطنية 

ـ كما أن للحديث مطعنا آخر من حيث مدلوله ؛ ذلك أن اإلمامة إن كانت               
 مـن بـين     يف قريش ، فإا يف بين هاشم من قريش من باب أوىل ، ويف آل البيت               

هاشم من باب أوىل األوىل ، اعتمادا على أحاديث صحيحة أخرى ، منـها مـا                
صـلى اهللا عليـه   أخرجه مسلم يف  كتاب الفضائل ـ باب فضائل نسب الرسول  

كنانـة،  ، واصطفى قريـشا مـن       اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل     إن  "  :وسلم
ومنها مـا أخرجـه      ". ، واصطفاين من بين هاشم      واصطفى من قريش بين هاشم    

، للخطيب التربيزي " مشكاة املصابيح "الترمذي وحسنه، وصححه األلباين يف حتقيقه     
صلى ،  فكأنه مسع شيئا ، فقام النيب          صلى اهللا عليه وسلم   عن العباس أنه جاء للنيب      

: ، فقال  "أنت رسول اهللا    "  :، فقالوا   "من أنا ؟    :"   إىل املنرب، فقال    اهللا عليه وسلم  
حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب ، إن اهللا خلق اخللق فجعلين يف خريهـم ، مث          أنا  " 

جعلهم فرقتني فجعلين يف خري فرقة ، مث جعلهم قبائل فجعلين يف خريهم قبيلـة ، مث                
وهذا قول  " . جعلهم بيوتا فجعلين يف خريهم بيتا ، فأنا خريهم نفسا وخريهم بيتا             
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نطقي الذي تؤيده النصوص اآلحادية الـصحيحة       الشيعة يف إطار االطراد العقلي امل     
  .وفضل آل البيت املنصوص عليه باألدلة قطعية الثبوت والداللة 

 :اىلـه تعـرمي يف قولـقرآن الكــ ويضعف حديث القرشية أيضا خمالفته لل
           هلَيع اسالن ةَ اللَِّه الَِّتي فَطَرِنيفًا ِفطْريِن حِللد كهجو لِْق اللَّـِه      فَأَِقمِديلَ ِلخبا لَا ت

  مالْقَي ينالد ذَِلك  -و -10 احلجرات         قَـاكُماللَِّه أَت دِعن كُممِإنَّ أَكْر     -
 ، وخمالفته ألحاديث آحاد صحيحة مثله ، ترفعها عـن درجتـه             - 13 احلجرات

 ، كاليت أخرجها أمحد     موافقتها للقرآن الكرمي ، تتعلق مبساواة املسلمني ذمما ودماء        
  . اخل …" نصب الراية"يف مسنده ، وأبو داود والنسائي يف سننهما ، والزيلعي يف 

ـ كما أن نصوصا نبوية أخرى صحيحة ، تعارض حديث القرشـية وردت             
منها ما أخرجه ابن ماجة وأمحد بن حنبل والنسائي            . متأخرة عليه يف حجة الوداع      

  الفجـر ، مث  صلى اهللا عليه وسلملى بنا رسول اهللا   ص: عن عرباض بن سارية قال      
أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت هلا األعني ووجلت منها القلوب،  قلنا ـ أو  

ـ  أوصـيكم  : " ، قال " يا رسول اهللا كانت هذه موعظة مودع فأوصنا : " قالوا 
م بعدي يرى   بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا ، فإنه من يعش منك            

اختالفا كثريا ؛ فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهـديني ، عـضوا عليهـا               
"  . بالنواجد  وإياكم وحمدثات األمور ، فإن كل حمدثة بدعة وإن كل بدعة ضاللة               

مسعت رسول  : ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم عن حيىي بن حصني عن أمه قالت           
يا أيها الناس اتقوا اهللا ،      : "  يف حجة الوداع يقول        خيطب  صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  

وامسعوا وأطيعوا وإن أُمر عليكم عبد حبشي جمدع ، ما أقام فيكم كتاب اهللا عـز                
صلى اهللا  ، وعن يزيد بن محيد أنه مسع أنس بن مالك حيدث أن رسول اهللا               "  وجل  

  " . يبة امسع وأطع ولو حلبشي كأن رأسه زب: " قال أليب ذر  عليه وسلم
بأن ادعوا أن   ) ولو حلبشي    الطاعة( ولئن حاول بعض الفقهاء توجيه أحاديث       

، أو  الطاعة ولو حلبشي وهو ما ال يكون      مقصد الشرع منها ، التشديد على وجوب        
أن والية العبد احلبشي يقصد ا من يعينهم اإلمام والة لألقاليم أو قوادا للجيش أو               
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ن هذا التأويل منهم بعيد جدا عن سياق هذه األحاديث          جباة للخراج والزكاة ؛ فإ    
  .ومناسبتها وما ترمي إليه 

ـ كما أن منهج التشريع اإلسالمي يتعارض مع اشتراط قرشية اإلمامة ،  ألن              
الشرع ال يربط أحكامه الدائمة بظواهر عارضة ال تدوم ؛ ال سيما إذا كان األمـر                

ة يف كل زمان ومكان ، كمـا ال يـربط           متعلقا بنظام سياسي عام حتتاج إليه األم      
أحكامه باألفراد ، سدا لذريعة حتول أمر األمة إىل كهنوتية ، وهو ما كادت هيمنة               

  .      قريش تؤول إليه ، بتحوهلا إىل سدنة لإلمامة ومعدن هلا 
أما شرط العلم واالجتهاد ، فقد كاد اإلمجاع ينعقد على ضرورة بلوغ اخلليفة             

 األصول والفروع ، لكون الغرض األساسي من تنـصيبه  هـو             مرتبة االجتهاد يف  
إال أم مل يبينوا درجة االجتهاد املـشترط،        . صيانة العقيدة وتنفيذ أحكام الشريعة      

وذهب بعض املتأخرين   . مطلقا أو مقيدا ، ومن أي طبقات اتهدين يكون اإلمام           
 ، ويغين اخلليفـةَ معرفـةٌ       من الفقهاء إىل أن االجتهاد مطلقا أو مقيدا ليس ضروريا         

كافيةٌ بالشرع تؤهله ألن يستعني مبجتهدي رعيته ويفهم عنهم ، أما يف فترات الفنت              
  . وتغلب اجلورة واجلهلة فيجوز أن يكون اخلليفة أمياً 

ولئن اشترط االجتهاد الفقهي ملا بينا ، فإن اخلليفة طبقا لالختـصاصات الـيت              
 أيضا القضايا الدنيوية املتعلقة بتنفيذ قرارات األمة ، يف          جعلها له الفقهاء ، من مهامه     

جمال اإلدارة والبيئة والصناعة واالقتصاد والعالقات الدولية وشؤون اجليش وغـري           
. ذلك ، مما تقتضي املصلحة أن يكون ملما به وقادرا على فهمه والتعامـل معـه                 

توجب أن تكـون الدولـة      وهذه املوسوعية العلمية  تعجز عنها القيادة الفردية ، و         
مرتكزة على مؤسسات متخصصة قادرة على تسيري املوجود ، وتطوير احلاضـر ،             

  .واستحداث املفتقد واستشراف اآليت ، ومواجهة التحديات الداخلية واخلارجية 
أما العدالة ، فصغراها جتنب فسق األعمال بالكذب والظلم والعدوان وارتكاب           

وهذا شـرط ينبغـي     . املعتقد ، أي فساد العقيدة      الفواحش ، وكرباها جتنب فسق      
إذ االلتزام بعقيـدة األمـة      . توفره يف كل متصد لعمل عام ، ال يف اخلليفة وحده            
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وأخالقها شرط منطقي ومعقول وضروري حلفظ كيان الدولـة ـ أي دولـة ـ     
  .واحترام مقوماا 

تعلق حبقيقـة   إال أن خالفا ورد على هذا الشرط أيضا ، لعدة أسباب ، أمهها م             
وإذ يرى احلنفية أن اإلميان ال يزيد وال ينقص،         . اإلميان واملوقف العقدي من العدالة      

ألنه متعلق بالقلب ، واألعمال شرائع اإلميان ال من نفسه ؛ يذهبون إىل أن الفـسق                
ال ينقص من اإلميان ، وال خيرج الفاسق من أن يكون أهال للشهادة أو للقـضاء أو                 

   .1 ى، وهو ما شرحه السرخسي يف املبسوطلإلمامة العظم
وإذ يرى غريهم أن األعمال من نفس اإلميان ، وأن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص              
باملعاصي ، يذهبون إىل أن الفسق يخرج صاحبه عن أهليـة الـشهادة والقـضاء               

  .واإلمامة 
لعدالة إال أم يف حالة الضرورة وخوف الفتنة ، جيمعون على التساهل يف أمر ا             

صغراها وكرباها ، وجييزون إمامة الفاسق املتغلب للمصلحة املرسـلة ؛ ويف ذلـك              
زركشي ـول ال ـ؛ ويق " اإلمام ال ينعزل بالفسق على الصحيح      : "2 يقول النووي 

ال تبطل والية اإلمام األعظم بالفسق لتعلق املصاحل الكلية بواليته ، بل جتـوز               : " 3
  ". إليها ضرورة تولية الفاسق ابتداء إذا دعت

أما شرط احلرية ، فإن الفقهاء واملتكلمني مل جييزوا إمامة العبد املسلم ولو أُعتق              
واملوىل وِإنْ تفقه وبلغ مرتبة االجتهاد ، مع ما يف مـوقفهم هـذا مـن معارضـة                

وهذا الشطط منهم لعله من رواسـب       . ألحاديث السمع والطاعة ولو لعبد حبشي       
وهو يف كل األحوال خمالف ملقاييس املساواة       .  اجلاهلية   عادات العرب وأعرافهم يف   

  ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَـاكُم      : بني املسلمني اليت وضعها القرآن بقوله تعاىل        
املسلمون   تتكافأ دماؤهم      : (4  بقوله    صلى اهللا عليه وسلم   ، والرسول   13احلجرات

                                                           
  22 ص 5 املبسوط للسرخسي ج -  1
  48 ص 10 روضة الطالبني للنووي ج -  2
  415 خبايا الزوايا للزركشي ص -  3
 8/24، النسائي 5/208، السنن الكربى 3/80 سنن أيب داود - 4
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قصاهم وهم يد على من سواهم يرد مـشدهم         يسعى بذمتهم أدناهم وجيري عليهم أ     
 مما اتخذ دليال على جواز أمـان العبـد          ،)على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم    

لو كان سامل مـوىل  : " وهو ما فهمه عمر ـ رضي اهللا عنه ـ عندما قال  . واملرأة 
  " .حذيفة حيا لوليته 

 ـ   وامونَ علَى النساِءالرجالُ قَ : أما شرط الذكورة فدليلهم فيه قوله تعاىل 
 ـ ، وهو خاص بالزوجية ، وما رواه البخاري من حديث أيب بكرة ـ   34النساء 

صلى اهللا عليـه  نفعين اهللا بكلمة مسعتها من رسول اهللا : ( رضي اهللا عنه ـ أنه قال 
ملا بلغ  : قال. ن أحلق بأصحاب اجلمل فأقاتل معهم     أيام اجلمل، بعدما كدت أ     وسلم

لن يفلح  " :  أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى، قال        صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  رسول  
فلما قدمت عائشة ـ رضي اهللا  :  ، وزاد الترمذي والنسائي " قوم ولوا أمرهم امرأة

 فعصمين اهللا تعـاىل  ، صلى اهللا عليه وسلم ذكرت قول رسول اهللا ،عنها ـ البصرة 
  ) .به 

على اعتباره ، بإجازة اخلوارج إمامة املرأة       إال أن شرط الذكورة اخنرم اإلمجاع       
  .13احلجرات  ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم  :استنادا منهم إىل قوله تعاىل 

أما شروط احلكمة والشجاعة واإلقدام ، فال يوجد مقياس واضح ملعرفة توفرها            
  .ض قبل التولية ، وال جمال للقطع فيها ، واشتراطها حتكمي حم

وال نطيل بالتعليق على شروط كمال األجسام وقسوة الطباع ، واملقدرة علـى         
قطع الرقاب وبتر األطراف وجلد األبشار ؛ ألننا بصدد شروط الختيار خليفة ، ال              

  .شروط الختيار جزار أو جالد أو سجان أو رجل عصابة 
   :هذا جممل شروط اإلمامة عند الفقهاء واملتكلمني ، وهي كما نالحظ

 حتكمية ، أي أا موضوعة مبحض إرادة الفقهاء واملـتكلمني وفهمهـم             - 1
وإن . ومقاصدهم ، مل يرد يف كوا شروطا أي نص شرعي واضح الداللة ثابتـها               
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كان بعضها معقول املعىن فإنه ال شيء مينع تعديلها أو استبداهلا أو إضافة غريها ، ما                
  .طق والرأي دام املرجع الوحيد فيها هو العقل واملن

 إنشائية وصفية نظرية ، مل يلتزم ا األمراء وامللوك واألئمة ، ومل تطبق يف               - 2
واقع األنظمة السياسية اليت قامت ، وبقيت جمرد رفاهية ثقافية يف االس واملناظرات            

  .الفقهية
 على رغم عدم توفر هذه الشروط كلها أو جلها ، يف اإلمامة اليت عاصرها               - 3

الفقهاء ، فإم أفتوا بشرعية هذه اإلمامة ووجوب طاعتها ، مربرين ذلـك             هؤالء  
بضروب من التحايل الفقهي تأويال وقياسا واستحسانا واستصحابا ، وسدا للذرائع           
وحتقيقا للمقاصد واملصاحل املرسلة ، مما أوهن النصوص وحول علم أصول الفقـه             

  .د والتسلط وطرق االستدالل واالستنباط أداة خلدمة االستبدا
 ظروف كثري من هؤالء الفقهاء واملتكلمني الذين صنفوا يف الفقه السياسي،            - 4

مل توفر هلم االستقالل يف الرأي واملوضوعية يف البحث واالسـتنباط ، لعالقتـهم              
فاإلمام الغـزايل ـ   . الوثيقة حبكام عصرهم ، ووالئهم لألنظمة القائمة يف عهدهم 

، بأن غايته مـن  " فضائح الباطنية"اب التاسع من كتاب رمحه اهللا ـ يعترف يف الب 
املقصود مـن   : "، ويقول   " املستظهر العباسي "التصنيف الربهنة على شرعية إمامة      

هذا الباب بيان إمامته على وفق الشرع ، وأنه جيب على كافة علماء الدهر الفتوى               
  " . على البت والقطع بوجوب طاعته على اخللق 

يا أمري املؤمنني ، إن اهللا      : "إىل اخلليفة بقوله    " اخلراج"كتاب  وأبو يوسف يقدم    
   " .…ـ وله احلمد ـ قد قلدك أمرا عظيما 

أفردت : " بأمر اخلليفة وخلدمته فيقول     " األحكام السلطانية "واملاوردي يصنف   
  " .هلا كتابا امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته 

يعد نفسه عبدا مملوكا ملـن      "  املمالك سلوك املالك يف تدبري   "وابن أيب الربيع يف     
وبعد فإن الذي بعث اململوك على تأليف هذا        : " أمره بتصنيف هذا الكتاب فيقول      
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 ، والثاين أن بعض من أوامره مطاعة جمابة ، أمـر أن             …أما األول   : الكتاب أمران   
  " .يمضى ذلك الرأي يف إنشاء الكتاب 
هو غين عن أن    ( ملن  " اقف يف علم الكالم   املو"وعبد الرمحن اإلجيي يقدم كتابه      

يباهي وأجل من أن يباهى ، وهو أعظم من ملك البالد وساس العباد ، وأعالهـم                
  ) .     مجال الدنيا والدين أبو إسحاق ال زالت األفالك متابعة هلواه …منـزال ومكانا 

ـ        " ( مآثراإلنافة"والقلقشندي يقدم كتابه     ان للخليفة الـذي إن كـان يف الزم
متأخرا، فهو يف احلقيقة مقدم ، والسيد الذي هو من آبائه اخللفاء الراشدين خـري               

  ) .خلف ، اإلمام املعتضد باهللا 
لنظام امللـك ،    " غياث األمم "و" العقيدة النظامية "وإمام احلرمني يصنف كتابيه     

  :ويقدمهما إليه بقصيدة منها 
   زهر األفق أبدت متــردا      يدين لك الشم األنوف ختضعا          ولو أن

       جلاءتك أقطار السماء جترهـا          إليك لتعفو أو لتوردها الــردى
لذلك نرى أن البحث يف القضايا السياسية ، ال سيما إذا كان يف إطار الشرع               
كتابا وسنة ، يقتضي أن يتصدى له من اتصف باالستقالل ، وجترد عـن اهلـوى                

وال يعين هذا أن تعادى األنظمة السياسة وتفـتح         . هبة  والغرض واإلكراه رغبة ور   
املواجهات ضدها ، وإمنا يعين أن يكون التعلق بالعلم وحده والـوالء للـشرع يف               
نصوصه الصحيحة الثابتة وما يستنبط منها بكل جترد ، حفاظا على مصلحة األمـة              

  قا ال ادعاءيف عاجلها وآجلها ، وخدمة لإلسالم عقيدة وشريعة ونظام حياة ، ح
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حتدثنا يف الفصل السابق عن الشروط الذاتية للخليفة ، وخنصص هذا الفـصل             
لشروط أخرى غري ذاتية خاصة بطريقة التنصيب والتولية ، وهـي عـدا أسـلويب               

قع ، اختيار أهل احلل والعقـد أو أهـل          االستخالف والوراثة أو الغلبة واألمر الوا     
  . الرأي

وقد اختلف الفقهاء واملتكلمون حول تعريفهم هلذه الفئة ؛ هل هم األمراء ؟  أو 
هم العلماء ؟ ، أو العلماء واألمراء ؟ ، أو احلكماء والعلماء واألعيـان واألفاضـل                

  . اتمع ؟ وشيوخ القبائل وأهل الديوان ؟ ، أو كل من كان متبوعا وذا شوكة يف
مث اختلفوا حول الصفات اليت ينبغي أن يتحلى ا أعضاء هذه الفئة ؛ فقسموها              

  .إىل ما هو قطعي وما هو ظين 
مـا   : ( 1ومن الصفات القطعية لديهم الذكورة ، ألن النساء كما قال اجلويين          

لنساء وأجدرهن ـذا    روجعن قط ، ولو استشري يف هذا األمر امرأة لكان أحرى ا           
 ، كمـا مل      صلى اهللا عليه وسلم    ، مث نسوة رسول اهللا    ألمر فاطمة رضي اهللا عنها      ا

ولكن هذا الرأي   ) . يكن هلن يف هذا األمر خماض يف منقرض العصور وكر الدهور            
  أم املؤمنني أم سلمة ـ رضي اهللا عنـها   صلى اهللا عليه وسلممعارض مبشورة النيب 

صلى قال رسول اهللا     : ( 2 ثري يف تارخيه قال   ـ يف صلح احلديبية ، فقد روى ابن ك        
واهللا ما قام منهم    : " ، قال   " قوموا فاحنروا مث احلقوا     : "   ألصحابه    اهللا عليه وسلم  

فلما مل يقم منهم أحد دخل على أم سـلمة ،           . رجل حىت قال ذلك ثالث مرات       
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خرج مث ال   يا نيب اهللا أحتب ذلك ؟ ، أ       : " فذكر ما لقي من قريش ، فقالت أم سلمة        
صلى فخرج رسول اهللا    " . تكلم أحدا منهم كلمة حىت تنحر بدنك وتدعو حالقك          

  فلم يكلم أحدا منهم حىت فعل ذلك ، حنر بدنه ودعا حالقه فحلقه               اهللا عليه وسلم  
  ) .فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم حيلق لبعض . 

كما . 1  اجلارية بريرة   ه وسلم صلى اهللا علي  ويف حادثة اإلفك استشار رسول اهللا       
؛ وهو " انئ أجرنا من أجرت يا أم ه: " 2ألم هانئ   إذ قال      أجاز أمان املرأة للكافر   
  .، ألنه متعلق باألمن السياسي والعسكري واالجتماعي لألمة أمر أخطر من املشورة

أما ما ذكر اجلويين من أن النساء ليس هلن خماض يف هـذا األمـر يف خمتلـف                  
 فمدفوع بأن العرب يف اجلاهلية خضعت حلكم النساء عدة مرات ، منهن             العصور،

كما أن فرقة من فرق أهل السنة هي مجاعة         . بلقيس ملكة سبأ ، والزباء ملكة تدمر        
  .اخلوارج جتيز إمامة املرأة 

ومن املقطوع به لديهم أيضا أن العبيد واملوايل ولو تفقهوا ، والعوام الـذين ال               
   .3 ماء وذوي األحالم ال أهلية هلم وال مدخل هلم يف هذا األمريعدون من العل

وهذا أيضا مدفوع بالسنة النبوية اليت كادت تبلغ درجة التواتر وبعمل اخللفـاء             
    .صلى اهللا عليه وسلمالراشدين بعد وفاة الرسول 

، ن كلهم ال فرق بني عبـد وحـر ومـوىل          شارك املسلمو " أحد"ففي شورى   
زمن خالفة عمر ـ رضي اهللا  " سواد العراق"ويف شورى . أيضا وشارك املنافقون 

عنه ـ كان بالل على رأس املعارضني لرأي اخلليفة ، واستمر على معارضته ثالثة  
". اللهم اكفين بالال وصـحبه   " :ىت قال عمر  أيام عرقل خالهلا عملية اختاذ القرار ح      

  . من القرآن الكرمي ومل يستطع أن يثنيه عن رأيه إال بعد أن استشهد باحلجة
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ويف بيعة أيب بكر كان سامل موىل حذيفة من اخلمسة الذين عقدوا اإلمامـة ،               
  .وعلى هؤالء اخلمسة يقيس من يشترط عدد مخسة يف أهل احلل والعقد 

، وقول 13احلجرات  نَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُمإِ :كما أن قول اهللا تعاىل 
، يتعارض مع ما ذهب     " املؤمنون تتكافأ دماؤهم    " 1 عليه وسلم صلى اهللا   الرسول  

  .إليه الفقهاء واملتكلمون من استبعاد العبيد واملوايل عن هذا األمر ولو تفقهوا 
ـ اولعل هذا املوقف من رواسب ثقافة ما قبل اإلسالم وتقاليده           الـيت  ا وأعرافه

ع العرقي واحلـضاري  عادت للظهور ، بضعف العقيدة يف النفوس ، واشتداد الصرا     
  .باختالط األقوام واألجناس يف اتمع اجلديد 

أما العوام فاستبعادهم أيضا معارض بكوم من أصحاب األمر الذين قال فيهم اهللا             
، وبالـسنة النبويـة الـصحيحة إذ    38الشورى   وأَمرهم شورى بينهم :تعاىل 

 مجيع القضايا العامة ، مثل حادثة اإلفك          يف  صلى اهللا عليه وسلم   أشركهم الرسول   
  .وغزوتـي بدر وأحد 

شئ عما عرفه اتمع املسلم بعد الراشدين ، من تطورات          اولعل استبعاد العامة ن   
اقتصادية واجتماعية وثقافية أخلت مبيزان املساواة الذي وضعه اإلسالم ، وأنشأت           

موظفي البالط ، شكلوا كهنوتية     خنبا من العلماء والفقهاء واألغنياء والتجار وكبار        
  . متضامنة ومستعلية على العامة متحكمة فيها 

أما الصفات الظنية ألهل احلل والعقد اليت اختلف حوهلا ، فمنها بلوغ مرتبـة              
االجتهاد يف الفقه والفتوى ، وقد اشترطه الشافعي يف الفقه األكرب ، وعارضه مـن               

ية ، مكتفني بأن يكون لعضو هيئة احلـل         املالكية الباقالين ، وبعض متأخري احلنف     
  .والعقد إملام يفهم به ما ينبغي أن يكون عليه  إمام املسلمني 
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األفاضـل  (  بأن يكون أهل االختيار مـن        1 "غياث األمم "واكتفى اجلويين يف    
الذين حنكتهم التجارب وهذبتهم املذاهب ، وعرفوا الصفات املرعية يف من يناط به             

  ) .أمر الرعية 
ذلك شروط العدالة والعلم والرأي ،كان اخلالف حوهلا واسعا بني متـشدد            ك

وهي على العموم صفات نسبية حسب العصور ومقـاييس االختيـار           . ومتساهل  
وإن كانت العدالة ال جمال للخالف حوهلا ، ألـا مـشترطة يف مجيـع               . وظروفه

  .املسلمني، واألصل يف املسلم العدالة 
قد ، فمجال االختالف فيه أيضا واسع ، وشتات الرأي          أما عدد أهل احلل والع    

  .حوله متشعب 
     وعلى رغم ما ذهب إليه املالكية واحلنابلة من اشتراط إمجاع أهل احلل والعقد             

  :يف أمر اخلالفة ؛ فإن مجهور الفقهاء واملتكلمني على مذهبني 
غياث "يين يف   األول أن اإلمجاع ليس شرطا يف عقد اإلمامة ، ويف ذلك قال اجلو            

فاستبان .. مما نقطع به أن اإلمجاع ليس شرطا يف عقد اإلمامة باإلمجاع           : (2 "األمم
)  من وضع اإلمامة استحالة اشتراط اإلمجاع يف عقدها  فهذا هـو املقطـوع بـه               

واستدل على ذلك مبا جرى يف خالفة أيب بكر الذي صحت بيعته قبـل اإلمجـاع                
 وجهز اجليوش وعقد األلوية وجر العسكر إىل        عليها ، فقضى وحكم وأبرم وأمضى     

مانعي الزكاة ، وجىب األموال وفرق منها ، ومل ينتظر يف تنفيـذ األمـور انتـشار                 
. األخبار يف أقطار اإلسالم وتقرير البيعة من الذين مل يكونوا يف عاصـمة الدولـة                

  .وكذلك جرى األمر يف خالفة عمر وعثمان وعلي 
ثبت توقيف يف عدد خمصوص تنعقد بـه اإلمامـة ، وال            واملذهب الثاين أنه مل ي    

وإذ مل يقم دليل على عدد مل يثبـت         . وجه إلثبات ذلك من كتاب أو سنة أو أثر          
وإذ انتفى اإلمجاع وبطل الدليل فُتح باب االجتهاد واخلالف         . العدد بانعدام الدليل    
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ر الفقهـاء   والظنون ؛ وعلى هذا النهج اخلايل من القطع النعـدام الـدليل ، سـا              
واملتكلمون ، كل حياول حتديد عدد خمصوص ، واالستدالل عليه بشبهة قيـاس أو              

  .خاطرة استحسان ، إذ ال مطمع هلم يف كتاب أو سنة أو إمجاع 
 إىل أن ظاهر كـالم أمحـد أن         1 "املعتمد يف أصول الدين   " ذهب أبو يعلى يف     

ه ما روي عن عمر عن الـنيب        اإلمامة ال تنعقد إال جبماعة أهل احلل والعقد ، ودليل         
من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعـة ، فـإن          : " 2  أنه قال     صلى اهللا عليه وسلم   

فمنه دليالن أحدمها   : ( قال أبو يعلى    " . الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد        
. أنه ندب إىل لزوم اجلماعة ، فاقتضى ذلك أنه غري مندوب إىل لزوم غري اجلماعة                

إن الشيطان مع الواحد وهو من      : " والثاين قوله   . ذا املعىن ال يوجد عند الواحد       وه
وهذا موجود يف عقد الواحد ، وألن اإلمام جيب الرجوع إليـه وال             " االثنني أبعد   

مث ثبت أن اإلمجاع يعترب يف انعقاده مجيـع         . يسوغ خالفه والعدول عنه كاإلمجاع    
" تنعقد باثنني :"وألنه ليس قول من قال    .  له مةأهل احلل والعقد، وكذلك عقد اإلما     

  " ) .تنعقد باجلماعة: " بأوىل من قول من قال 
ولئن كان رأي كثري من املالكية على رأي احلنابلة ، فإن الشافعية خالفوهم يف              

 أن اإلمامة تنعقد مبن حضر جملس عقدها ، مستشهدا ببيعة           3 ذلك ، فرأى املاوردي   
كما ذهب بعض   . ختيار من حضرها ومل ينتظر قدوم غائب        أيب بكر على اخلالفة با    

الشافعية أيضا إىل أا ال تنعقد بأقل من أربعني ، ألا أشد خطرا من صالة اجلمعة                
  .اليت ال تنعقد بأقل من أربعني 

وقال أهل البصرة وبعض آخر من الشافعية إن أقل ما تنعقد به مخسة ، جيمعون               
برضى الباقني ، قياسا على بيعة أيب بكر اليت كانت          على عقدها أو يعقدها أحدهم      

خبمسة ، هم عمر وأبو عبيدة بن اجلراح وأسيد بن احلضري وبشري بن سعد وسـامل                
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موىل حذيفة ؛ وعلى ما فعله عمر إذ جعل الشورى يف ستة لتعقد ألحدهم برضـى           
  .مخسة 

 أمهية اإلمامة   ومنهم من جعل العدد أربعا اعتبارا لعدد البينات الشرعية ، وألن          
  .ال تقل عن غريها مما جتب فيه البينة 

تنعقد بثالثة يعقدها أحدهم برضى اثنني ، ليكونوا حاكما       : وقال علماء الكوفة    
  . وشاهدين ، قياسا على عقد النكاح الذي يصح بويل وشاهدين 

هو أقـل   " االثنني"ومنهم من ذهب إىل أا تصح باثنني فقط ، على اعتبار أن             
  . وال بد من اجتماع مجع على البيعة اجلمع

كما ظهر من بني الفقهاء واملتكلمني من اكتفى بواحد يعقد اإلمامـة علـى               
مـد يـدك أبايعـك ،       : " شخص صاحل هلا ، استنادا إىل قول العباس لإلمام علي           

  بايع ابن عمه ، فال خيتلف عليـك          صلى اهللا عليه وسلم   عم رسول اهللا    : فيقولون  
على أن القضية حكم ، وحكم الواحد نافذ ، وال دليل على حتديد عدد              ، و " اثنان  

وعلى رأس القائلني ذا الرأي الغزايل واجلويين الـشافعيان والبـاقالين           . خمصوص  
  . املالكي 

، بعد أن رد على مشترطي إمجاع أهل احلل         1" فضائح الباطنية "يقول الغزايل يف    
إذا مل نعني عددا ، بل اكتفينا       : " لى اإلمام   والعقد ، وعلى القائلني بضرورة النص ع      

بشخص واحد يبايع ، وحكمنا بانعقاد اإلمامة عند بيعته ، ال لتفـرده يف عينـه ،                 
ولكن لكون النفوس حممولة على متابعته ومبايعة من أذعن لطاعتـه ، وكـان يف               

 وانصراف اخلالئق إىل شخص واحد أو شخصني      . متابعته قيام قوة اإلمام وشوكته      
  " . أو ثالثة على ما تقضيه احلال يف كل عصر 

اعلموا أنه ال يـشترط يف       : " 2 "اإلرشاد إىل قواطع األدلة   "ويقول اجلويين يف    
والـدليل  . عقد اإلمامة اإلمجاع ؛ بل تنعقد اإلمامة وإن مل جتمع األمة على عقدها              
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 ، ومل يتـأن     عليه أن اإلمامة ملا عقدت أليب بكر ابتدر إلمضاء أحكام املـسلمني           
ومل ينكر عليـه منكـر ومل       . النتشار األخبار إىل من نأى من الصحابة يف األقطار          

فإذا مل يشترط اإلمجاع يف عقد اإلمامة مل يثبـت عـدد            . حيمله على التريث حامل   
فالوجه احلكم بأن اإلمامة تنعقد بعدد واحد من أهل احلل          . معدود وال حد حمدود     

  " .والعقد 
تنعقد وتتم برجل واحد من أهل احلل والعقد         : " 1"التمهيد"اقالين يف   ويقول الب 

وما الدليل  : فإن قالوا   . إذا عقدها لرجل على صفة ما جيب أن يكون عليه األئمة            
الدليل عليه أنه إذا صح أن فضالء األمة هم والة عقدها ،            : على ذلك ؟ ، قيل هلم       

م ، وال عدد خمصوص ال جتوز الزيادة        ومل يقم دليل على أنه جيب أن يعقدها سائره        
عليه والنقصان منه ، ثبت بفقد الدليل على تعيني العدد ، والعلم بأنه ليس مبوجود               

  " .يف الشريعة وال يف أدلة العقول ، أا تنعقد بالواحد فما فوقه 
مث اختلفوا يف جواز عقد اإلمامة بواحد سرا ، فاشترط بعضهم حضور شاهدين             

 النكاح ، واشترط الباقالين حضور أقوام ألن النكاح ال بد فيه من             قياسا على عقد  
إعالن وإشهار ، وأجاز غريهم ـ ومنهم اجلويين ـ  أن يعقدها رجل واحد ملن هو  

فأما لو فُرض رجل عظيم القدر      : "  2يقول اجلويين   . صاحل هلا سرا وعلى استخالء      
وتأكدت اإلمامة ذا الـسبب     رفيع املنصب ، مث صدرت منه بيعة لصاحل هلا سرا ،            

، مث يعقب بـأن     " بالشوكة العظمى ، فلست أرى إبطال اإلمامة واحلالة هذه قطعا           
املسألة مظنونة جمتهد فيها ، وأن معظم مسائل اإلمامة عرية عن القطع خلية عـن               

  .مدارك اليقني 
زبدة القول أن هذه املسالك اليت قيست عليها شروط أهل احلل والعقد ، مـن               

. مبناها على الظن واحلدس والـتخمنيٍ     أضعف املسالك الشرعية وأشدها وهناً ، إذْ        

                                                           
   48 نصوص الفكر السياسي اإلسالمي ليوسف أيبش ص -  1
  59 غياث األمم للجويين ص -  2



  
  
  
  
  
  
  
  

  220   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

ألنهـا  كما أن الصفات واألعداد اليت ذُكرت يف األمر ال تثبت عند النقد الفقهي ،            
  .ترتكز على قاعدة هشة من التمييز بني املسلمني يف أمرهم اجلامع 

هج يف االستدالل واالسـتنباط ،       ولعل مما محل الفقهاء واملتكلمني على هذا الن       
هواجس متعلقة بضرورة تربير قيام السلطة يف عصورهم ، حفاظا على ما ظنوه من              

وليس هلم مـن    . أن أمر اإلسالم ال يقوم إال بإمام مطاع يعترف له بالشرعية التامة             
سبيل إىل ذلك إال بتأييد ما هو قائم ، والتماس ما ينـهض بـسلطته وأحكامـه ؛      

ا بذلك عن أصل احلكم الشرعي يف القضية ، وتراكموا يف موقع واحد هو              فانصرفو
  .املوقع التربيري ملا هو موجود ، مهما اشتط م املسار وبعد م املذهب 

لـه   ، نفسه ، ليس   " أهل االختيار   " أو  " أهل احلل والعقد    " ذلك أن مصطلح    
من رواسب ما كان سائدا يف      أصل يف الشريعة اإلسالمية ، ال لفظا وال معىن ؛ وهو            

  . جاهلية العرب األوىل ، ومن مبتدعات بين أمية وبين العباس 
وإذ تبني أن أصل املصطلح مهدوم ، ادم ما بين عليه مـن أحكـام متعلقـة                 

  .بالشروط والصفات واألعداد 
إذ . وما التعلل مبشقة مجع آراء األمة كلها عند االختيار ، مبجد يف هذا األمـر                

كروا يف أساليب لتنظيم الشورى اجلماعية الهتدوا إىل الطريقة املثلى ؛ ال سيما             لو ف 
وقد كانت أمم معاصرة هلم ختتار قيادا بالشورى وإمجاع األمة ، منـهم املغـول               

وإذا لسامهوا يف تطوير الفقه     . الذين أسقطوا اخلالفة العباسية وأذلوا األمة اإلسالمية        
قيقيا خيدم الشريعة وحيـافظ علـى كرامـة األمـة           السياسي اإلسالمي تطويرا ح   

  . ومصاحلها
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شرع الفقهاء واملتكلمون لعمليت االستخالف وتولية العهد ، وقاسوا أمرها على           
 كمـا .فعل أيب بكر إذ استخلف ، وعمر إذ تركها شورى يف ستة خيتارون أحدهم             

وأما انعقاد اإلمامـة    : " 1عدوا جواز التولية أصال قطعيا باإلمجاع ، فقال املاوردي          
" . بعهد من قبله ، فهو مما انعقد اإلمجاع على جوازه ووقع االتفاق على صـحته                

مث اعتقد كافة علماء الدين تولية العهد مسلكا يف إثبات اإلمامة            : " 2 وقال اجلويين 
أما أصل العهد   : " ، وزاد   " ومل ينف أحد أصلها أصال      . ىل  يف حق املعهود إليه املو    

فأما من يوليه اإلمام العهد بعـد       : " ، وزاد أيضا    " فثابت باتفاق أهل احلل والعقد    
  " .وفاته فهذا إمام املسلمني ووزر اإلسالم والدين وكهف العاملني 

  .مث قسموا أحكام والية العهد إىل ما هو مقطوع به وما هو مظنون 
  :واملقطوع به لديهم هو 

 اشتراط توفر صفات األئمة يف املعهود إليه ابتداًء ، فإن طرأ عليه ما خيل ا                - 1
  .مع أم مل يقطعوا باشتراطها يف اإلمام العاهد نفسه . مل خيرج من العهد 

وال مستند هلذا الشرط إال القياس علـى     .  اشتراط قبول املعهود إليه العهد       - 2
  .د اليت ليس هذا جماهلا أحكام العقو

 ويل العهد ال يلي شيئا يف حياة العاهد ، وإن كان الفقهاء ال يـستطيعون                - 3
  . وال مستند هلم يف هذا الشرط مظنونا كان أو مقطوعا . منعه إن ويل شيئا 
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وهذا .  تولية األخ والقريب دون الوالد والولد حكمها حكم تولية األجنيب            - 4
ه من أمر الشهادة ، إذ األقارب من أمثال األخ والعم واخلـال             خمالف ملا قاسوا علي   

  .تناهلم الظنة
 إن جعل العاهد اإلمامة شورى بني حمصورين صاحلني للزعامة فذلك           - 5   

جائز، ومستندهم القطعي يف ذلك فعل عمر إذ حصرها يف ستة ، إال أن عمـر مل                 
ية فتحـت لـه بـاب       يرشح أحدا من أقاربه للخالفة ، وكان فعله لضرورة حقيق         

الرخصة ، بعد أن بين لألمة وهو على فراش املوت أن السنة هي عدم االستخالف،               
كما أن فعله هذا مل يعمل به أحد من الصحابة            . صلى اهللا عليه وسلم   اقتداء بالنيب   

  .بعده 
لتتابع ، فذلك    لو رتب اإلمام العاهد التولية يف عدة والة للعهد على ا           - 6   

:  صلى اهللا عليه وسلم   ، إذ قال    تندهم القياس على إمارة جيش مؤتة     ومس. له قطعيا 
صاحب الراية زيد بن حارثة ، فإن أصيب فجعفر بن أيب طالب ، فإن أصـيب                " 

سوا على  كما قا . 1"  أصيب فلريتض املسلمون رجال منهم     فعبد اهللا بن رواحة، فإن    
عزيز مث ليزيد بـن عبـد       ، إذ جعل العهد لعمر بن عبد ال       فعل سليمان بن عبد امللك    

ده إىل املنـصور مث لعيـسى بـن         امللك من بعده ، وعلى فعل السفاح إذ جعل عه         
، وعلى فعل الرشيد إذ جعل عهده ألوالده الثالثة على التتابع ، األمـني مث               موسى

  .املأمون مث املؤمتن 
  صلى اهللا عليه وسلم   فمردود ، ألن فعل الرسول      " مؤتة"أما استشهادهم بغزوة    

يها تشريع حلالة حرب وليس لإلمامة ، كما أنه معجزة نبوية ال يقاس عليها ؛ وقد                ف
روى البخاري يف   وقد  . أخربه اهللا تعاىل مبآل القيادة احلربية يف املعركة واستشهادها          

أخذ الرايـة   : "   فقال    صلى اهللا عليه وسلم   خطب النيب   : ( 2صحيحه عن أنس قال   
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يب ، مث أخذها عبد اهللا بن رواحة فأصيب ، مث           زيد فأصيب ، مث أخذها جعفر فأص      
  " ) .أخذها خالد من غري إمرة ففُتح له 

وأما فعل سليمان األموي والسفاح والرشيد العباسيني ، فأبعد من أن يستشهد            
  .به يف الشريعة اإلسالمية 

املتكلمني ، وما اختلفوا فيه من هذا األمـر ،          و     أما أحكام الظنون لدى الفقهاء      
  :منهاف

 إذا عهد اخلليفة لولد أو والد ، فقد صحح بعضهم العقد بنـاء علـى أن                 - 1
العاهد إمام للمسلمني وبعيد عن التهم ، وجانب املنصب يف احلكم متغلب علـى              

  .وال مستند هلم يف هذا كله . جانب النسب 
ومنهم من صحح تولية الوالد وأبطل تولية الولد ، ألن الطبع يبعث على ممايلـة      

  . وال مستند هلم يف ذلك أيضا . لولد أكثر مما يبعث على ممايلة الوالد ا
  .ومنهم من اشترط بدون دليل لتولية الوالد والولد موافقة أهل احلل والعقد 

ومنهم من مل يصحح العقد للوالد والولد ، قياسا على أن الشهادة ال تصح من               
  .والد وال ولد لوالد أو ولد 

 والعقد ، منهم من اشترط موافقتهم مجيعا أو واحدا منهم            موافقة أهل احلل   - 2
على األقل ، ومنهم من مل يشترط ذلك قياسا على أن أبا بكر استأثر بتولية عمـر                 

وهذا غري صحيح تارخييا ؛ ألن أبا بكر استخلف بطلب          . دون مشورة من املسلمني     
ارض تولية عمـر    غالبية املسلمني وإحلاحهم عليه يف ذلك ، وعند استشارته هلم ع          

 صلى اهللا عليـه     كما أن التأسي برسول اهللا    . قليل من الصحابة على رأسهم طلحة       
  . الذي مل يستخلف أوىل من التأسي بأيب بكر على فضله ومنـزلته وسلم
 وقت قبول ويل العهد التولية ، وهل هو يف حياة العاهد أو بعد مماتـه ؟ ،                  - 3

فمن أخر القبول ملَّك اإلمـام      . املعهود إليه   وبنوا على هذا اخلالف أمر جواز خلع        
العاهد حق التراجع عن عهده وصرف املعهود إليه ، ومن جنز القبول منـع خلـع                
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املعهود إليه من قبل العاهد بدون سبب ؛ إال أن تأخري القبول إىل ما بعد وفاة العاهد   
ل بعد وفاة اإلمـام     يعد إخالال بالقواعد العامة للعقود اليت قاسوا عليها ، ألن القبو          

  .يعد باطال بافتقاد أحد طريف العقد 
أما إن كان القبول ناجزا وقبل الوفاة ، فإن اإلمام العاهد طبقا لقواعد العقـود               

  .يكون قد فوت ما ال ميلك إىل من ال حيق له أن ميلك ، والعقد باطل يف احلالتني 
ئط اخلالفة ، ومل يكن      واختلفوا فيما إذا عهد اإلمام إىل من ليس على شرا          - 4

حال التولية على استجماع هلا ؛ فذهب بعضهم إىل بطالن العهـد وآخـرون إىل               
  .وينبين على هذا أمر تولية الفاسق والصيب . إجازته 

 واختلفوا فيما إذا مات العاهد ، وكان قد عني عدة والة للعهـد علـى                - 5
ترتيب الوالة من بعـده تقـدميا       التتابع ، هل إذا توىل أول املعهود إليهم له أن يغري            
وليس هلم يف هذا األمر دليـل       . وتأخريا ، أو أن يصرفهم ويعني ويل عهد جديد ؟           

من كتاب أو سنة أو أثر أو قياس إال ما فعله بعض خلفاء بين العباس ، وأفعاهلم ال                  
  .يقاس عليها 

 هذا جممل ما عده الفقهاء واملتكلمون قطعيا وظنيا من أحكـام االسـتخالف            
. وتولية العهد ؛ وهي كلها حمفوفة بالتحكم املبين على احلدس واإلنشاء بدون دليل              

ولئن حاولوا فيما ذهبوا إليه االستناد إىل قواعد العقود املدنية ، فإم قد خرجـوا               
  .أيضا على هذه القواعد 

فقاعدة الشهادة اليت متنع من أن حيكم القاضي بعلمه ، خرجـوا عليهـا ؛ إذ                
إلمام أن خيتار ويل العهد بعلمه ، وقاعدة عدم جواز حكم القاضي ألصوله             أجازوا ل 

له مصلحة عندهم كاألجري واملرن والشريك ، أخلوا ا عنـدما            وفروعه ، ومن  
  .أباحوا تولية الفروع واألصول واإلخوة واألخوال واألعمام 
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ليـة ، ال    وقاعدة الويل والشاهدين يف عقد النكاح اليت قاسوا عليها عقـد التو           
فال األمة اإلسالمية أنثى ، وال ويل العهد خاطبا وال اإلمام           . تنطبق على هذه احلالة     
  .وما بين على باطل باطلٌ . القائم وليا هلذه األنثى 

ويف حال القياس على عقود البيع ، يكون اإلمام وأهل احلل والعقد قد باعوا ما               
والعقـد  . له يف متلكه ممن ال ميلـك         ال ميلكون ، وويل العهد قد اشترى ما ال حق         

  .باطل أيضا
ويف حالة القياس على العقود بني طرفني تعلقت ا مصلحة طرف ثالث هـو              
األمة ، كما يف قاعدة االشتراط ملصلحة الغري يف العقود املدنية ، فإن قواعد هـذه                

 . العقود تشترط موافقة الغري ، أي الطرف الثالث الذي هو أوىل بتقدير مـصلحته             
  .وهذه املوافقة مفتقدة يف عقد التولية وهو بذلك باطل أيضا 

كما أم جعلوا اإلعفاء واالستعفاء من هذا العقد الذي تعلقت بـه مـصلحة              
وهذا أيضا خروج عن قواعد العقـود املدنيـة         . الغري، بيد اإلمام وويل عهده فقط       

مة من اخلطأ كما    بل هي معصو  . واألمة ليست قاصرة أو سفيهة لينوب عنها غريها         
  " .ال جتتمع أميت على ضاللة : "   إذ قال صلى اهللا عليه وسلمقرر ذلك الرسول 

    أما القول الفصل يف املوضوع فال بد فيه من استناد إىل نص من كتاب أو سـنة     
  .أو إمجاع ، أو قياس صحيح ، وهو ما مل يتوفر مطلقا يف ما ذهبوا إليه 

عده قول لبشر ، صحابيا كان أو تابعيا ، جمتهدا أو           ذلك أن النص إن ثبت فال ب      
  مل يـستخلف ، وأمجـع        صلى اهللا عليه وسـلم    وقد وجدنا أن الرسول     . مقلدا  

الصحابة على ذلك ، واقتدى به يف األمر كل من عثمان وعلي ، وعلمنا أن ما فعل                 
 يف   ونقله ابن كـثري    ي رضي اهللا عنه ،    أبو بكر وعمر كان لرأي رأياه مما ذكره عل        

.  ، وكان داعيهما إىل ذلك الضرورة وإحلاح املسلمني إشفاقا من الفتنـة              1تارخيه
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كما أما مل يترخصا ويستخلفا إال بعد أن بينا حكم العزمية يف األمر وهـو عـدم                 
  .االستخالف 

ورأينا كيف أن فعل أيب بكر إذ استخلف واحدا ، مل يعمل به عمـر الـذي                 
ل الشيخني مل يعمل به عثمان وعلـي ، إذ لزمـا            جعلها شورى يف ستة ، وأن فع      

بل إن عبد الرمحن بن عوف عندما عرض البيعة علـى         . العزمية يف أمر االستخالف     
اإلمام علي مشترطا عليه العمل بالكتاب والسنة وفعل الشيخني قبله ، أىب أن يشرك              

   .1مع الكتاب والسنة فعل الشيخني 
يب بكر أو عمر ، فقد اعترض على توليـة          كما أن اإلمجاع مل ينعقد على فعل أ       

استخلفت : "عمر بعض الصحابة ؛ إذ دخلوا على أيب بكر يف مرض موته وقالوا له               
واهللا إين لشديد الوجع ، وملا ألقـى        : " ، فقال هلم    " علينا عمر وقد علمت بوائقه      

إين وليـت أمـركم خريكـم يف    . منكم يا معشر املهاجرين أشد علي من وجعي    
وكان من الذين عارضوا    " .  فكلكم ورم أنفه إرادة أن يكون هذا األمر له           نفسي،

بيعة عمر طلحة من املهاجرين ، ومن الذين مل يبايعوه مطلقا سعد بن عبـادة مـن                 
أما بيعة عثمان فلم يرض ا بنو هاشم ، وقال عبد اهللا بن عباس لإلمـام        . األنصار  

  " .قد خدعوك حىت رضيت خبالفة عثمان : " علي 
ائتـوين  " : وقـال   صلى اهللا عليه وسلم    كما أنه عندما اشتد املرض برسول اهللا      

، كان عمر نفسه على رأس      " بدواة وبيضاء أكتب لكم كتابا ال تضلون بعدي أبدا          
وقد استخلف كل   " . إن رسول اهللا قد اشتد به الوجع وعندكم القرآن          : "من قال   

وحكـم  . ت ما، ومها غري معصومني    ر يف حالة اشتداد وجع املو     من أيب بكر وعم   
صلى اهللا  أما الرسول   . ات عند اشتداد مرض املوت يناهلما     الوصايا والعهود والتصرف  

: )46-40(، يقول اهللا تعاىل يف سورة احلاقة          فهو املعصوم يف كل حاالته      عليه وسلم 
           اِعٍر قَِليلًاِل شِبقَو وا هموٍل كَِرٍمي وسلُ رلَقَو هِل كَاِهٍن قَِليلًا      ِإنلَا ِبقَوونَ وِمنؤا تم
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            ـها ِمنـذْنالْأَقَاِويـِل لَأَخ ضعا بنلَيلَ عقَوت لَوو الَِمنيالْع بر ِرتيلٌ ِمنونَ تذَكَّرا تم
   .  ينِبالْيِمِني ثُم لَقَطَعنا ِمنه الْوِتني فَما ِمنكُم ِمن أَحٍد عنه حاِجِز

ذا انعـدم الـنص،     ، ال يلجأ إىل قول الصحايب أو فعله إال إ         من جهة أخرى أصولية   
 :  إذ مل يستخلف، وقوله تعاىل صلى اهللا عليه وسلم، فعل الرسول والنص بني أيدينا

 مهنيى بورش مهرأَمو   38الشورى  

نا األخذ به إذا    وقول الصحايب عند انعدام النص على أحوال ، تقتضي أحيا           
صحبته قرينة تدل على أن له أصال من كتاب أو سنة ، وتقتضي أحيانا أخرى عدم                

اعلم أم قد اتفقوا علـى أن  : "1يقول الشوكاين. األخذ به إذا مل تتوفر هذه القرينة 
وممن نقل هـذا    . قول الصحايب يف مسائل االجتهاد ليس حبجة على صحايب آخر           

واختلفوا هل يكون حجة .  واآلمدي وابن احلاجب وغريهماالتفاق القاضي أبو بكر   
األول أنه ليس حبجـة     : على من بعد الصحابة من التابعني ومن بعدهم على أقوال           

مطلقا وإليه ذهب اجلمهور ، والثاين أنه حجة شرعية مقدمة على القياس ، وبه قال               
نه حجة إذا انـضم     أكثر احلنفية ، ونقل عن مالك وقدمي قويل الشافعي ، والثالث أ           

  " .إليه القياس 
 ، ولكننا أمام سنة   م قياس يؤكد قول الصحايب أو فعله      إال أننا يف أمر التولية لسنا أما      

لثبوت والداللة مـن القـرآن      ، ونص قطعي ا   نبوية مستفيضة هي عدم االستخالف    
مرهم وأَ  :اىلـ، هو قوله تع    والفعلية ، فسرته السنة النبوية الصحيحة القولية     الكرمي

مهنيى بورش   38الشورى.  

كما أن الصحايب ليس له أن يؤول السنة النبوية الظاهرة يف معىن معني إىل غري               
أن  :" 2ويف هذا يقول الشوكاين أيضا    . معناها ، ألننا نتعبد برواية الصحايب ال برأيه         

 ، إمـا    يكون اخلرب ظاهرا يف شيء فيحمله الراوي من الصحابة على غري ظـاهره            
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بصرف اللفظ عن حقيقته ، أو بأن يصرفه عن الوجوب إىل الندب ، أو عن التحرمي                
إىل الكراهة ، ومل يأت مبا يفيد صرفه عن الظاهر ؛ فذهب اجلمهـور مـن أهـل                  

. األصول إىل أنه يعمل بالظاهر وال يصار إىل خالفه رد قول الصحايب أو فعلـه                
واحلمل على خالف الظاهر فيمـا      . ته ال برأيه    وهذا هو احلق ألننا متعبدون برواي     

خبـالف  . ليس من مسارح االجتهاد قد يكون ومها ، فال جيوز اتباعه على الغلط              
 كالم الشارع فكـان العمـل بـه         العمل مبا يقتضيه الظاهر ، فإنه عمل مبا يقتضيه        

  " .أرجح

الفن  هو إمجاع أهل ذلك   1كما أن اإلمجاع يف فنون العلم كما يقول الشوكاين        
، فاملعترب يف إمجاع املسائل الفقهية قول مجيع الفقهـاء ويف           العارفني به دون غريهم   

. سائل النحوية قول مجيع النحـويني     ، ويف امل  ائل األصولية قول مجيع األصوليني    املس
، ا الناس مجيعا هو قول مجيع األمـة       لذلك فاملعترب يف قضايا اإلمامة وهي من قضاي       

  وأَمـرهم شـورى بيـنهم      يعهم يف قوله عز وجـل     ولذلك اختصها اهللا جبم   
  .38الشورى

ا وإساءة اسـتعمال    أما القياس على فعل غري املعصوم ، فليس إال توظيفا ساذج          
؛ إذ مـن    احتكار السلطة ومصادرة أمـر األمـة      ، من أجل تربير     ألحداث التاريخ 

صلى اهللا عليـه    ول  وقد صح أن الرس   ،  يعة أن السنة النبوية إن صحت     بدهيات الشر 
وهو ما شـرحه    . ب منها إىل قول قائل أو فعل فاعل       فال مهر  ،  مل يستخلف   وسلم

، فـإن اهللا    واحلق أنه ليس حبجـة     :" 2بوضوح الشوكاين إذ قال عن رأي الصحايب      
، وليس لنـا إال     لمصلى اهللا عليه وس    سبحانه مل يبعث إىل هذه األمة إال نبيا حممدا        

، وال ة مأمورة باتباع كالمه وسـنة نبيـه  ومجيع األمرسول واحد وكتاب واحد ،  
ف الـشرعية  فرق بني الصحابة ومن بعدهم يف ذلك ، فكلهم مكلَّفـون بالتكـالي         

بغري كتاب اهللا   تعاىل  فمن قال إا تقوم احلجة يف دين اهللا         . وباتباع الكتاب والسنة  
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ثبت يف هذه الشريعة     وأ فقد قال يف دين اهللا مبا ال يثبت       وسنة نبيه وما يرجع إليهما،      
اإلسالمية شرعا مل يأمر اهللا به  وهذا أمر عظيم وتقول بالغ ، فإن احلكم لفـرد أو                  
أفراد من عباد اهللا بأن قوله أو قوهلم حجة على املسلمني ، جيب عليهم العمل ـا                 
وتصري شرعا ثابتا مقررا تعم به البلوى ؛ مما ال يدان اهللا عز وجل به وال حيل ملسلم                  

فإن هذا املقام مل يكن إال لرسل اهللا الـذين أرسـلهم            . ون إليه وال العمل به      الرك
. بالشرائع إىل عباده ، ال لغريهم ، وإن بلغ يف العلم والدين وعظم املرتلة أي مبلغ                 

وال شك أن مقام الصحابة مقام عظيم  ولكن ذلك يف الفضيلة وارتفاع املنــزلة               
وبني جعل كل واحد منهم مبنـزلة رسـول         ؛ وال تالزم بني هذا       …وعظم الشأن   

فإن ذلك مــما مل     .    يف حجة قوله وإلزام الناس باتباعه          صلى اهللا عليه وسلم    اهللا
  ".               يأذن به اهللا ، وال ثبت عنه فيه حرف واحد 

خنرج من هذا العرض املوجز حبكم نعتقد صوابه ـ بإذن اهللا تعاىل ـ ، هو أن   
صل هلا من كتاب أو سنة أو إمجاع أو قيـاس صـحيح أو قـول                والية العهد ال أ   

وليست أحكام الفقهاء واملتكلمني فيها باجلواز إال قوال بغري ما أنزل اهللا            . صحايب  
ولئن حاول بعض املفكرين احملدثني تأويل ما ذهب إليه الفقهاء بأن تولية            . عز وجل   

 ، ليوائموا ذلك مبنهج الترشيح      العهد جمرد ترشيح من اإلمام حمتاج إىل موافقة األمة        
احلديث يف نظم استبداد دميوقراطية احلزب الواحد ، كمـا يف الـدول الـشيوعية               
ومجهوريات العامل الثالث ، فإن هذا التخريج منهم بعيد جدا ، ال تقره القـرائن أو                

  .مدارك العقول أو نصوص الشريعة 
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وهي خالفة التغلب واالستيالء بالقوة على اإلمامة ، بدون تولية عهد من إمام             
  .سابـق ، أو اختيار من األمة أو أهل احلل والعقد 

ولئن مل خيتلف الفقهاء واملتكلمون حول شرعية االختيـار والتوليـة ، فـإم              
  . على إمامة املتغلب ـ إمامة األمر الواقع ـ اختلفوا حول كيفية إضفاء الشرعية

ذهب بعضهم إىل ثبوت إمامته ومحل األمة على طاعته ، وإنْ مل يستخلفه مـن               
قبله ومل يعقدها له أهل االختيار ، ألن املقصود هو اتقاء الفتنة ومتييز اإلمام ، وقد مت            

  .ذلك باستيالئه على السلطة
له، فإن توقفوا عن  الختيار عقد اإلمامةوذهب آخرون إىل أن واجبا على أهل ا

ذلك أمثوا ؛ ألن اإلمامة عقد ال يتم إال بعاقد ، وألن عدم قيامها ـ يف نظرهم ـ   
ـ          ول الكمـال بـن أيب      ـيعطل املصاحل ويبطل التصرفات الشرعية ؛ ويف ذلك يق

وصار احلال عند التغلب كما مل يوجد قرشي عدل ، أو وجد ومل             : "  1ف  ـشري
إذ يحكم يف كل من الصورتني بـصحة        . على توليته لغلبة اجلورة على األمر       يقدر  

والية من ليس بقرشي ومن ليس بعدل للضرورة ، وإال لتعطل أمر األمة يف فـصل                
  " .اخلصومات ونكاح من ال ويل هلا وجهاد الكفار وغري ذلك 

مـستندا إىل    أا تثبت بالقهر والغلبة وال تفتقر إىل عقد ،           2وقد رأى أبو يعلى   
ومن غلبهم بالسيف حىت صار خليفة      : " رواية لعبدوس بن مالك القطان عن أمحد        

وسمي أمري املؤمنني ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إمامـا                
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واحتج برواية أيب احلارث يف اإلمـام  " . عليه ، برا كان أو فاجرا فهو أمري املؤمنني        
لب امللك ، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم ، أن اجلمعة تكون              خيرج عليه من يط   

مع من غلب ، ومبا رواه أمحد عن ابن عمر أنه صلى بأهل املدينة يف زمـن احلـرة                   
، وخبروج عبد امللك بن مروان على عبد اهللا بن الزبري           " حنن مع من غلب   : "وقال  

ان على البالد صـار  ـ وكان خليفة شرعيا على احلجاز ـ ، فلما استوىل ابن مرو 
  .إماما حيرم اخلروج عليه 

والواقع أن الفقه السياسي يف هذا األمر مل يكن إال صدى ألحـداث الـصراع          
فمنذ أُسقطت اخلالفة الراشدة مل يعرف املسلمون يف غالب عهودهم          . على السلطة   

 من أهل   إال إمامة املتغلبني وسلطة األمر الواقع ؛ ابتداء من معاوية الذي أخذ البيعة            
املدينة والصحابة حتت بارقة السيف ، إىل بين مروان وبين العباس وغريهـم مـن               
مؤسسي الدول يف بالد املسلمني شرقا وغربا ، إىل عصرنا احلديث حيـث يـتم               

  .للبيعة " جوق وطين"االستيالء على السلطة أوال ، مث بعد ذلك يبحث عن 
ـ           تخلص منـه نظريتـه يف      ولئن كان ابن خلدون قد الحظ هذا الوضع ، واس

 ، حىت رأى أن يعـزر مـن         1العصبية اليت توفر لطالب اإلمامة القوة والغلبة والقهر       
؛ فإن 2 يطلبها بدون عصبية ؛ ألن ذلك منه محق وسفاهة وإثارة لفتنة ال تقيم دولة 

فإن شـرط ابتـداء      : "3الغزايل أيضا قد جعل مدار اخلالفة على الشوكة ، فقال           
  " . ومدار ذلك مجيعا على الشوكة … الشوكة االنعقاد قيام

)  م 1333 - 1241/هـ 734 - 639(إىل ذلك أيضا ذهب بدر الدين بن مجاعة         
، فزعم أن كـل مـن تـصدى         4" حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم     "يف كتابه   

لإلمامة وليس من أهلها ، وقهر الناس بشوكته وجنوده ، بغري بيعة واسـتخالف ،               
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وإذا . شرعيا لزمت طاعته ، وال يقدح إمامته كونه فاسـقا أو جـاهال        كان إماما   
انعقدت اإلمامة بالشوكة والغلبة لواحد مث قام آخر فغلـب األول ، انعـزل األول               

وهذا تشريع واضح جلواز االنقالبات العسكرية والوثوب على        . وصار الثاين إماما    
ه أصل لدى احلنابلة بروايتـهم      ، وهو ما ل   " اإلمامة للمتغلب   " السلطة على قاعدة    

  " .اجلمعة مع من غلب"
وأما الطريق الثالث فهو القهر واالسـتيالء ،         : 1"كذلك اإلمام النووي،يقول    

فإذا مات اإلمام فتصدى لإلمامة من مجع شرائطها من غري استخالف وال بيعـة ،               
ن مل يكن   وقهر الناس بشوكته وجنوده ، انعقدت خالفته لينتظم مشل املسلمني ، فإ           

؛ " جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهال فوجهان أصحهما انعقادها ملا ذكرناه             
إذا ثبتت اإلمامة بالقهر والغلبة فجاء آخر فقهـره انعـزل األول             :"2 ويقول أيضا 

  "وصار الثاين إماما 
وتنعقـد   : " 3أما الشيخ زكريا األنصاري فهو أشد وضوحا يف األمر إذ يقول            

  وثالثتها باستيالء شخص     ………ثالث طرق أحدها بيعة أهل احلل والعقد        اإلمامة ب 
متغلب على اإلمامة ولو غري أهل هلا كصيب وامرأة ، بأن قهر الناس بشوكته وجنده                

  ".وذلك لينتظم مشل املسلمني 
لقد أبدى الفقهاء واملتكلمون استنادا منهم إىل فقه الضرورة تـساهال زائـدا             

   ة والظلمة ، وحتولت مبا ذهبوا إليه ، نظرية          أباحوا به تسلط اجلوخوف الفتنـة  "ر "
ومل . واملتيقن ال يدفع باملوهوم     . املوهومة ، إىل ذريعة إللغاء التعاليم الشرعية املتيقنة         

، والكمال  " املبسوط"خيرج عن هذا املسار مذهب ؛ فمن األحناف السرخسي يف           
 ومن احلنابلة أبو يعلى ، ومن الشافعية        ،" املسامرة على املسايرة  "بن أيب شريف يف     

املاوردي ، ومن الشيعة الزيدية الذين يرون إماما كل من خـرج شـاهرا سـيفه                
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وتوفرت فيه الشروط من ولد فاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ ، أما املالكيـة فبـاب     
  .املصلحة املرسلة واملقاصد عندهم يسع كل ضروب الغلبة والقهر والتسلط 

تكلمني وإنْ أطنبوا يف تفصيل شرائط اإلمامة وصفات اخلليفـة ،           إن الفقهاء وامل  
قد ألغوا يف اال الواقعي كل تلك الشروط والصفات عندما أقروا إمامـة الغلبـة               

إذ قياسا على ما    . والقهر ، وفتحوا ذا االجتهاد السائب بابا واسعا للفتنة احلقيقية           
ة العظمى ، تعاونا مع أعـداء األمـة         ذهبوا إليه جازت لدى النفوس الضعيفة اخليان      

وهو ما فعله العلقمي الذي مهد للمغول طريق القضاء على اخلالفة           . وخدمة للعدو   
العباسية ، وما ارتكبه بعض العلماء يف عهد االستعمار إذ أفتوا بأن سـلطة احملتـل                

  .األجنيب شرعية 
ة القسط والعدل   وقياسا أيضا على ما ذهبوا إليه ، صدرت الفتاوى اليت تعد دعا           

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، خوارج حماربني ودعاة فتنة ، يقام عليهم حد              
احلرابة قتال ونفيا وبترا لأليدي واألرجل من خالف ؛ وأدى هذا االجتاه يف الفقـه               
السياسي إىل أن صفيت عناصر القوة واملنعة يف اتمع ، والتبس على املسلمني أمر              

ار املعروف منكرا ينهى عنه ، واملنكر معروفا يؤمر به ، وخضع احلكام             دينهم ، فص  
  .للنفوذ األجنيب التماسا للحماية وحتسبا لغضب األمة 

إن استقراء أحداث التاريخ اإلسالمي ، والفتاوى السياسية للفقهاء ، يكـشف            
لقهر، بوضوح أن أساس احلكم واقعا عمليا وفكرا سياسيا ، كان لديهم هو الغلبة وا             
ومل . وإنْ موه على ذلك مبربرات شرعية بعد االستيالء على السلطة بأثر رجعـي              

خترج عن هذا النهج إمارة أو مملكة أو مشيخة أو مجهورية ، اشتراكية كانـت أو                
. ليربالية ، تزملت بدثار اإلسالم أو بالدميوقراطية أو باالستبداد الـصريح الـسافر              

عوب مكبلة ، ودعاة القسط واحلق يقام علـيهم حـد            والش ،ومادام األجنيب حيمي  
  .احلرابة ، فال أمل يف تغيري أو تطوير أو حترير 
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كانت بداية نشوء اإلمرباطورية اإلسالمية يف عهد الراشدين ، علـى أسـاس             
زي ، خيتص فيه اخلليفة وجهـازه التـدبريي         الشورى القرآنية بنهج إداري ال مرك     

بتنفيذ قرارات األمة ، وإقامة الشريعة ، وتنفيذ احلدود والتعازير ، واإلشراف على              
كامل البالد وتوسيع رقعتها ، وتستقل فيه كل والية أو إقليم بتسيري األمر احمللـي               

  .شورويا 
ة حنو نـشوء    كانت هذه البداية على هدى وسواء ورشد ، خطوات ثابتة متزن          

نظام حكم شوروي ال مركزي ، مع االحتفاظ بالوحـدة الوطنيـة والـسياسية              
واالقتصادية والعسكرية والدينية ؛ وهو ما يعرفه العصر احلديث ـ والقيـاس مـع    
الفارق ـ يف نظام االحتادات الفيدرالية والكونفدرالية ، كما لدى الواليات املتحدة  

ا تتجه حنوه كثري من األقطار الـيت بينـها قواسـم            األمريكية واالحتاد األورويب وم   
  .مشتركة 

إال أن االنقالب على اخلالفة الراشدة أطاح ذا املشروع ، وأنشأ تصورا جديدا         
للسلطة وفلسفة األحكام السلطانية ، أساسه االستبداد الفردي املطلق ؛ مل يترك فيه             

المي إال هامـشا ضـيقا      الفقهاء واملتكلمون ومن سار على جهم ، للتصور اإلس        
لتربير ما هو قائم ؛ مما قطع الطريق على أي تطور جاد ، ميهد لنظـام مؤسـسايت                  
متكامل شوروي ، تتوزع فيه السلطات بشكل ميكِّن األمة من متلك أمرها والقيـام   

  .به 
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إن ما أنتجه الفكر يف اال السياسي اإلسالمي مل خيرج عـن دائـرة تركيـز                
. رجل واحد ، هو اإلمام أو اخلليفة أو امللك أو الـسلطـان             السلطة كلها يف يد     

  :ولـئن اختلفت أمناط هذا اإلنتاج السياسي فإا مل خترج عن أربعة أصناف 
هو الفقهي التشريعي التربيري الصرف ، الذي ميثله املاوردي         : ـ النمط األول    

فقهيـة ، فتنـاولوا     وقد عاجل أصحابه السياسة السلطانية من الناحية ال       . خري متثيل   
بالتعريف اإلمامة وشروطها ، وصفات اإلمام وصالحياته وواجبات األمة حنـوه  ،             
ومسؤوليته الشخصية عن التصرف يف األموال والرجال والبالد ، واختـاذ القـرار             
احلاسم يف دق األمور وجلها، ويف تعيني األمراء والوزراء والقضاة وقـادة اجلـيش              

ئم واجلزية واخلراج والفيء واإلقطاع والـدواوين وإقامـة         والشرطة ، وتوزيع الغنا   
  .احلدود والتعازير 

وهو الفقهي التطبيقي العملي الصرف ، وميثله جنـم الـدين           : ـ النمط الثاين    
ولئن أقـر  " . حتفة الترك فيما جيب أن يعمل يف امللك    "إبراهيم الطرسوسي يف كتابه     

اإلمامة قرشية وعدالة واجتهادا أم     املصنف بشرعية كل متغلب ، توفرت فيه شروط         
مل تتوفر ، فإنه حاول أن يأطر اخلليفة على أحكام الشرع ، متجنبا ـج التربيـر                 
وأساليب امللق ، مرشدا إىل أحكام السلوك العملي يف تدبري أمر األمة ، خاصـة يف                

عن جمال تقليد اإلمام للوالة والقضاة واألمراء واجلباة وكتاب الدواوين ، والكشف            
خمالفام ومعاقبتهم، والنظر يف األموال ومصادرها ومصارفها والثغور واحلـصون          
واجلسور إقامة وصيانة ، واجليوش وتسيريها ، واحلـروب الداخليـة واخلارجيـة             
وآدابـها وضوابطها ، وأحكام األسرى والسبايا واحملاصرين والشهداء ؛ متجنبا يف           

 ، مما جعل هذا النمط أكثـر صـدقا يف           ذلك شبهات التربير ويلِّ أعناق النصوص     
  .التعامل مع السياسة وأرباا 

ابن رضوان  : وميثله األخالقيون وكتاب السمر والتاريخ مثل       : ـ النمط الثالث    
، وأبو محو موسى بـن يوسـف يف         " الشهب الالمعة يف السياسة النافعة    "كتابه  يف  
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النهج املـسلوك يف  "زري يف ، وعبد الرمحن الشي" واسطة السلوك يف سياسة امللوك   "
  " .كرت امللوك يف كيفية السلوك"، وسبط ابن اجلوزي يف " سياسة امللوك

ويعتمد هذا النمط على األخالق والقيم ، كمنطلق أساسي يف إرشاد امللـوك             
وتوجيههم ملا حيفظ ملكهم ، مع اإلقرار بسلطة اإلمام املطلقة على البالد والعباد يف              

وكان هذا النمط معدودا من العلوم امللوكيـة اخلاصـة ،           . ة  شؤون الدنيا واآلخر  
املعتمدة على ضرب األمثال واحلكم ، واألخبار واخلرافات الرمزية ، اليت حتفـزهم             

  .إىل علو اهلمة، وشرف النفس ، والتزام العدل والرفق بالرعية 
وهو أسلوب مغاير متاما ملا كان عليه أسلوب الوعظ لدى السلف الصاحل مـن              

مثال سفيان الثوري واألوزاعي  وغريمها ، ممن كانوا يعظون امللوك من غري رغبة أو   أ
  .رهبة مث ينصرفون 

وقد اشتمل هذا النوع من الكتابة امللوكية على نصائح عملية متعلقـة بكيفيـة    
ممارسة السلطة واالحتفاظ ا ، كما عرض لقوانني وقواعد سياسـية وسـلوكية ،     

كولية ـ ، للتعامل مع مجيع الفئات والطوائف واألطراف  ومراسيم ملكية ـ بروتو 
داخليا وخارجيا ، يف حاالت السلم واحلرب ، ومع العامة واخلاصة وأركان اململكة             
أمراء وجندا ، ووالة وقضاة ، وعلماء وزهادا ، وعبادا وحاشية ، وإماء وحظايـا               

  .ومماليك وخدما 
آثـار اُألول   " العباسي يف كتابه     كما لدى احلسن بن عبد اهللا     : ـ النمط الرابع    

؛ وكان هذا   " سلوك املالك يف تدبري املمالك    "، وابن أيب الربيع يف      " يف ترتيب الدول  
النمط وسطا بني النمطني ، الفقهي التربيري الذي ميثله املاوردي ، واألخالقي الذي             

ارة وجنـدا   وقد تعلقت أحباثه بقواعد اململكة وأركان املُلك ، إد        . ميثله ابن رضوان  
وتولية وعزال ، وتصرفا يف األموال واألرواح واألبشار ، وبالسلوك الفردي للخليفة            
يف مرافق الدولة السياسية واحلربية واملالية ، وميادين اللهو واملتعة والراحة والترويح            

ومل يتورع كتاب هذا النمط عن حض احلاكم على ارتكـاب كـل             . عن النفس   
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ة أو البقاء فيها ، والـجرأة على كل حمرم حيقق له سبل            حمظور للوصول إىل السلط   
  .                              املتعة والرفاه 

هذه األمناط األربعة هي كل ما تناوله فقه األحكام السلطانية ، ومل خيرج مطلقا              
عن اعتبار اخلليفة قطب الدولة وحمورها ، وحاكمها الفرد الذي ميسك بزمام األمور             

 ما تعلق منها بدنيا الناس وآخرم ، وما تعلق بأرض اإلسالم ترابا وثـروة               كلها ، 
  .وسيادة 
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انطلق كتاب الفقه السياسي من قاعدة أساسية لديهم هي اعتبارهم سلطة اإلمام            
  .والية عامة وذاتية 

ري ولو مل يوافق ، بطاعة أوامر صاحب الوالية ، سواء           هي عامة لكوا تلزم الغ    
كانت األوامر لصاحل هذا الغري أو لغري صاحله ، وذلك لكوا مستمدة مـن اهللا ،                

  .كما وقر يف أذهام " ظل هللا"واإلمام 
وهي والية ذاتية يستمدها اإلمام أيضا من قدرتـه علـى التغلـب والتـسلط         

 شكليا مستمدة من استخالف من قبلـه إن مل          والتخلص من مناوئيه ، وإنْ كانت     
  .تكن غالبا واستيالء 

تفـويض   : " 1ومبقتضى هذه الوالية جيب على الكافة ـ كما قال املـاوردي  
األمور العامة إليه من غري افتيات عليه وال معارضة له ، ليقوم مبا وكل إليـه مـن                  

  ".وجوه املصاحل وتدبري األعمال 
األمة واجبني حنو اإلمام ، مها الطاعة لألوامر مهما حادت          وهذا التفويض حيمل    

  .واحنرفت ، والنصرة على عدوه ولو على باطل 
     هذا التفويض املطلق للوالية العامة اليت ميثلها اخلليفة بشخصه وذاته ، يـشمل             

  .املكان والزمان واإلنسان وتطبيق الشريعة وتدبري األمر العام 
ومبا أن وحدة الـبالد  . سلطته أرض اإلسالم كلها     تشمل   : من حيث املكان  

هي األصل كتابا وسنة ، وهي املبدأ الذي ورثه العهدان النبوي والراشـدي ملـن               
بعدمها ، فإن الفقهاء قرروا هذا املبدأ أول األمر ، وأفتوا بوحدة اإلمامة وعدم جواز               
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خلليفـتني  إذا بويع   : " 1صلى اهللا عليه وسلم   مبايعة إمامني يف عصر واحد ، لقوله        
وكان يف مقدمة من قال ذا كل من املـاوردي والغـزايل            "  فاقتلوا اآلخر منهما  

  .والتفتازاين وابن حزم 
إال أن اتساع رقعة دار اإلسالم ، وحتول أمر املسلمني إىل التنافس على امللـك               
والسلطة ، وعدم قيام مؤسسات شوروية حتمي سلطة األمة ووحـدا ، وهيمنـة              

فوية وعدم التدوين على الفكر السياسي ، كل ذلك أدى إىل متزق البالد وقيام              الش
  . دويالت يف أطرافها 

استبد أول األمر بعض أمراء األقاليم وانفصلوا عمليا عن اخلالفـة ، فـاخترع              
إماريت االسـتكفاء   " الفقهاء هلذه احلالة حفاظا منهم على وحدة اإلمامة ، ما مسوه            

   .2" واالستيالء 
إمارة االستكفاء عندهم تكون بعقد اإلمام عن اختيار وإرادة ، لشخص معـني             

وإمارة االستيالء تكون بعقد عن اضطرار ، بعـد أن يكـون            . على إقليم خاص    
  .الشخص قد استوىل فعال على اإلقليم 

مث بعد أن قامت دويالت مستقلة عن اخلالفة املركزية استقالال تامـا ، أبـاح               
 ، تعدد األئمة ، مربرين ذلك باتساع رقعة دار اإلسالم ،            3  اإلجيي الفقهاء من أمثال  

  .وكون كل إمام يف بلد ، وضرورة احملافظة على إقامة الشريعة وأداء احلقوق 
برغم كون الشريعة اإلسالمية أعطت لألمة حق حتديـد          : ومن حيث الزمان  

هم على الـشرع ـ   فترة حكم اإلمام  يف إطار الشورى ، فإن الفقهاء ـ افتياتا من 
أمجعوا على حقه يف البقاء يف السلطة طيلة حياته ، ما مل يعتبط أو يجـن أو يفقـد           
القدرة التامة على السمع والنطق والتصرف ؛ وِإنْ اختلفوا يف حال فقـده بعـض               
   .األعضاء أو عجزه عن التصرف باستبداد أعوانه الفسقة عليه ، أو أسره لدى العدو
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ط العدالة والعلم ، فقد أمجعوا على أن ذلك ال جيـوز ، ِإنْ              أما عزله لفقد شرو   
وعلـى  . خيفت الفتنة أو مل يقدر عليه أو كان عزله يؤدي إىل اإلضرار باملـصاحل               
تقـادي  عالعموم فالرأي السائد هو أن اإلمام ال ينعـزل باجلهـل أو الفـسق اال              

  .والسلوكي ؛ ألن واليته يف نظرهم مبنية على القهر والغلبة 
 عن القاضي هل ينعزل 1 بن عابدينال "رد احملتار على الدر املختار     حاشية"ويف  

ويف اخلالصة عن النوادر ، لوفسق أو ارتد أوعمـي  :  إنْ فسق ، ويقاس عليه اإلمام   
مث صلح أو أبصر ، فهوعلى قضائه ،  ويف الفتح اتفقوا يف اإلمارة والسلطنة علـى                 

أول دعـوى اخلانيـة     لى القهر والغلبة، لكن يف      عدم االنعزال بالفسق ألا مبنية ع     
 أنه ال ينعزل بالردة ، فإن الكفر ال         ،  ويف الواقعات احلسامية على       الوايل كالقاضي 

 وقيل إن فسق الوايل فهو مبنـزلة القاضـي         ،ينايف ابتداء القضاء يف إحدى الروايتني     
  .يستحق العزل وال ينعزل 

لكي من كبار متكلمي األشاعرة ـ يف  كما ذهب أبو بكر الباقالين ـ وهو ما 
 ، إىل القول بأن اجلمهور من أهل اإلثبات وأصحاب احلـديث            2 "التمهيد"كتابه  

ال ينخلع اإلمام بالكفر بعد اإلميان أو ترك الصالة أو الفسق والظلم ، وإمنا : يقولون 
  .جيب وعظه وختويفه وترك طاعته يف شيء مما يدعو إليه من معاص 

ب عليه غريه واستوىل على ملكه ، فال خالف يف وجـوب مبايعـة              أما ِإنْ غل  
  .املنتصر دفعا للفتنة وحفاظا على بقاء الشريعة كما يقولون 

للخليفة على املسلمني سلطة كاملة مطلقـة تقتـضي          : ومن حيث اإلنسانُ       
الطاعة والنصرة ، وتعم الذكور واإلناث واألصول والفروع ، يف أنفسهم وأمواهلم            

بادام صالة وزكاة ونسكا ؛ حىت إن من الفقهاء من ال جييز صـالة اجلمعـة                وع
والعيدين بدون اإلمام أو من ميثله ، ومنهم من يقدم إمامة اخلليفة ومن ميثله يف صالة               

ولئن حاول بعض املتأخرين ترقيـع هـذه املـذاهب          . اجلنازة ، على أولياء امليت      
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 احلرية الشخصية ، ليخففـوا مـن وطأـا          التشريعية ببعض املفاهيم العصرية عن    
التسلطية ؛ فإا تبقى خارج نطاق الشريعة اإلسالمية نصوصا وأحكاما ، روحـا             

  .ومقاصد 
 اإلمام يعد  مسؤوال عن ذلـك        فإن: ومن حيث تطبيق الشريعة اإلسالمية    

يه صلى اهللا عل   ، وقد قال فيها رسول اهللا      احلدود اليت ال جيوز العفو عنها      حىت. وحده
؛ جوز الفقهـاء    " اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها          وأمي  " :1 وسلم

لإلمام عدم إقامتها ، ال سيما يف حق الوجهاء واألعيـان وأصـحاب الـشأن ،                
أقيلوا ذوي اهليئات عثرام     " 2 : صلى اهللا عليه وسلم   بتأويالت منهم ملا روي عنه      

  .ل العزيزي يف شرح اجلامع الصغري، وهو حديث ضعيف كما قا" إال احلدود
ومبا أن والية اإلمام ذاتية ومبنية على الغلبة والقهر ، فال أحد فكر يف إمكانيـة                

وقـد  . إقامة احلد عليه ِإنْ استحقه ، على رغم أن الشريعة مل تستثنه من حاكميتها            
 روي أن عمر يف أيام خالفته رأى رجال وامرأة على فاحشة ، فجمع الناس وقـام               

"  ما قولكم إذا رأى أمري املؤمنني رجال وامرأة على فاحشة ؟          : " فيهم خطيبا، وقال    
يأيت أمري املؤمنني بأربعة شهداء ، أو يجلد        : " فقام علي بن أيب طالب وأجابه بقوله        

حد القذف ويصبح ساقط الشهادة إذا صرح بامسي من رآمها ، شأنه يف ذلك شأن               
  .ومل يعني من رآمها ، فسكت عمر " سائر املسلمني 

كما أطلقوا يد اخلليفة يف أمر زواجر التعزير ، بالعقوبات البدنية إعداما وجلدا             
وما عليه إال اختاذ بطانـة      . وقطعا وحبسا ونفيا ، والعقوبات املالية مصادرة وتغرميا         

، الذين يصطادون من املذاهب الرخص وضروب التأويل اليت         " املربراتية"من الفقهاء   
  . األبواب املغلقة تفتح

 مشروع عند احلنفية ، وعلى ذلك احلنابلة ويف مقدمتهم ابن تيمية            فالقتل سياسةً 
وابن القيم ، أما املالكية فاملصاحل املرسلة واملقاصد تبيحه مطلقا ، وقد نسب ملالك              
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إباحة قتل الداعية إىل البدعة إلفساده يف األرض ، وقطع املتهم بالسرقة بدون بينـة               
. امت حوله الشبهة بالقرائن واملخايل ، وقتل ثلث األمة استصالحا للثلـثني           إن ح 

  .وعلى ما سار عليه املالكية يف هذا الباب سار الشافعية 
وإذا كان القتل سياسة جائزا عند اجلمهور ، فمن بـاب أوىل جـواز اجللـد                

  .والسجن والنفي وبتر األطراف سياسةً ، للعظة والتخويف واإلرهاب 
عقوبات املالية ، فأبو يوسف من احلنفية جييزها خالفا إلمامه وصـاحبه ،             أما ال 

وكذلك الشافعية جييزوا على خالف يف التفصيل ، وعند أمحد مشروعة باتفاق يف             
  .مواضع وباختالف يف مواضع أخرى ، وعند املالكية جائزة يف املشهور عن مالك 

 األشراف و يكون  باإلعالن،      تعزير أشراف : كما ابتدعوا للتعزير أربع مراتب      
؛ وتعزيـر األشـراف     " بلغين أنك تفعـل كـذا       : " مثل أن يقال للمذنب منهم      

كالدهاقنة من كبار القرى والقبائل ، والتجار ومن هلم مـال وعقـار ، ويكـون                
باإلعالم واجلر إىل باب القاضي أو الوايل ؛ وتعزير األوساط وهم العامة ، ويكـون               

زير اخلسائس ، وهم املشبوهون ، ويكون باحلبس والضرب أو          باحلبس وغريه ؛ وتع   
  .مبا هو أشد من ذلك 

وإذا مات من عزر ، فدمه هدر عند أيب حنيفة ومالك وأمحد ، ويضمن مـن                
  .بيت املال عند الشافعية 

وهذه األحكام كلها ال ضابط هلا من شرع واضح موثَّق ، وإمنا اهلوى واملزاجية              
ستحق عقوبة أو حدا عفي عنه وأُغدق عليه املال إلنشاده بيـت          اآلنية ؛ وكم من م    

  .شعر أعجب اخلليفة ، وكم من بريء قُتل لقوله كلمة صدق وحق وعدل 
ولئن كان التعزير قد شرع بدليل اإلمجاع للجرائم اليت ال حد فيها ، واجلـرائم               

، لالنتقـام   اليت فيها حد ومل تكتمل أركاا ؛ فقد وظف يف واقع األمر وغالبـه               
السياسي وتصفية املخالفني واملعارضني واحملتجني ، واآلمرين باملعروف والناهني عن          

  .املنكر 
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يدخل يف اختصاص اإلمام وحده كـل شـؤون          : ومن حيث التدبري العام   
اإلدارة واملال وتعيني أمراء األقاليم ووالا ، والقضاة ومـسؤويل مرافـق الدولـة              

لدفاعية واهلجومية ، ألغراض دينية أو دنيوية ، جهـادا أو           واألمن، وإعالن احلرب ا   
  .عدوانا ، داخليا أو خارجيا ، لقهر املسلمني أو غري املسلمني 

هذه خالصة تصور الفقهاء واملتكلمني ، لسلطة اخلليفة أو اإلمام أو امللـك أو              
ال وهو تـصور  . السلطان أو األمري ، على اختالف يف األلقاب ومتاثل يف التصرف        

ميت للشريعة اإلسالمية إال مبا أُضفي عليه من تأويالت مشتطة لبعض النصوص ، أو              
  .قياس غري منضبط على بعض األخبار واألحداث 

لقد كان تصورهم مقتصرا على ضرورة وضع أسس للتحكم والـسيطرة ، يف             
 وهذا التصور بأدىن تـدبر    . إسالمي  " طبق"جمتمع يرفض بفطرته ما مل يقدم إليه يف         

ومتعن يكشف بوضوح ، أن فكرهم السياسي كان يف عمق السياسة الوضعية الـيت              
  .تفصل بني الدين والدولة ، وِإنْ عتموا على ذلك مبختلف ضروب التمويه والتعمية 

،  منذ   )م 1527 - 1469(ولئن كان الفكر السياسي الوضعي فيما قبل مكيافيلي         
وره الروماين ، قد تبىن األخالق والفضيلة       نشأته اليونانية األفالطونية واألرسطية وتط    

والعمل لسعادة اإلنسان مع احتفاظه جبوهر احلكم الفردي ، فإن الفقهاء واملتكلمني            
احتفظوا أيضا بفكرة احلكم الفردي ، ولكنهم جعلوها يف خدمة السلطان من أجل             

ناجعة رفاهيته وحده ودوام سلطته مبفرده ؛ وأباحوا من أجل ذلك مجيع الوسائل ال            
وهو ما يعد خطـوة متقدمـة       . اليت حتقق اهلدف ، أخالقية كانت أو غري أخالقية          

، أو  " السياسة النفعية   " ، أو " الغاية تربر الوسيلة    " وممهدة ملا عرف بعد ذلك مببدأ       
  .يف االصطالح السياسي املعاصر " املكيافيلية" 

حتريـر  "مجاعـة يف    ويكفينا مثال لذلك ، أن نقارن بني رأي بدر الدين بـن             
إذا خال الوقت من إمام وتصدى هلا من هو أهل هلا ، وقهر              : "1إذ يقول " األحكام
؛ وبني  "شوكته وجنوده بغري بيعة واستخالف، انعقدت بيعته ولزمت طاعته          الناس ب 
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من النادر إن مل يكن من املستحيل       : " 1قول مكيافيلي حول ضرورة السلطة املطلقة       
اء كانت مجهورية أو ملكية على شكل منظم منذ مـستهل           أن تقوم حكومة ، سو    

عهدها، أو أن تتحول حتوال جذريا عن تنظيماا القدمية ، إال إذا كان املشرف على               
 ، وعلى هذا فإن علـى املـنظم         …عملية القيام أو التحول شخصا واحدا ليس إال         

ولن يوجه إليه . العاقل للدولة أن حيزم أمره على أن يكون صاحب السلطان الوحيد      
  ".أي إنسان عاقل اللوم إذا ما قام بأي عمل مهما كان شاذا

إن الفقهاء جعلوا اإلمام هو الدولة وهو احلكومة ، وهو املمثل الوحيد للشريعة             
والقانون واألمة ؛ وهذا بالضبط هو فكر مكيافيلي الذي يعد األمري هو الدولة وال              

  . دولة يف غياب األمري 
 كل تصرف يقوم به األمري من أجـل الوصـول إىل الـسلطة              والفقهاء برروا 

واالستدامة فيها ، وأباحوا له كل ضروب اخلداع واملكر والقتل واالغتيال ، وهـو              
فمن القواعد الصحيحة والـسليمة أن       : " 2عني ما ذهب إليه مكيافيلي الذي قال      

على األمري أن    "  :3وقال" . النتائج قد تربر األعمال اليت تستحق اللوم يف ظاهرها          
 ومن الواجب اقتراف اإلساءات مرة      …يتخذ التدابري الالزمة الرتكاب فظائعه فورا       

  " .واحدة وبصورة مجاعية 
والسيادة عند مكيافيلي هي سيادة األمري ، ألن من السخف لديه أن يـشاركه              

 ألن وهي عند الفقهاء على نفس الوترية والنهج ؛ . فيها غريه أو أن ميارسها الشعب       
واخلاصة إمـا موالـون وأدوات      . العامة يف نظرهم جمرد غوغاء حيكمهم السيف        

  .فمقربون ، وإما معارضون فتحت قائم السيف ويف غياهب السجون 
وأعوان األمري وزراء وقضاة وقادة للجيوش ، جيب أن ينكروا ذوام يف اخلدمة،             

ـ               ه  جنـم الـدين      وال يكون هلم أي طموح للمجد والرفعة ، وهو مـا عبـر عن
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أما تولية نيابة السلطنة فينبغي للسلطان أن خيتار هلا من يوثق           : "  بقوله   1الطرسوسي
بعقله وعفته وديانته وفطنته وقلة طمعه وكالمه ، فإنه يف البلد اليت يتوالها السلطان              

".  ويشترط أال يكون متطلعا إىل السلطنة وال تطالبه نفسه باملرتبة الكبرية            . احلاضر  
إذا كان قادة اجليوش من األكفاء فعال فلـيس         : " 2ويف نفس االجتاه يقول مكيافيلي    

يف وسعك االعتماد عليهم ؛ ألم سيتطلعون دائما إىل حتقيق أجمادهم الشخصية ،             
إما عن طريق اضطهادك أنت سيدهم ، أو اضطهاد اآلخـرين عاصـني يف ذلـك                

سه أكثر من تفكريه بك ، وعنـدما        عندما يفكر الوزير بنف    : " 3، ويزيد   " أوامرك  
يستهدف يف مجيع أعماله مصاحله اخلاصة ومنافعه ، فإن مثل هذا الرجل ال يـصلح               

  " .ألن يكون وزيرا نافعا ، ولن يكون بإمكانك االعتماد عليه 
     ولئن عومل مكيافيلي جبفاء وأحرقت حماكم التفتيش مؤلفاته ، ووضع كتـاب            

 ، وعد لدى الغرب ملعونـا وحـامال         م1559وعة سنة   ضمن الكتب املمن  " األمري"
ملصباح الشيطان ؛ فإن وضوح أسلوبه وعدم إخفائه حقيقة أفكاره ، وعزوفه عـن              
التمويه على معتقداته ، واستفزازه العنيف ملا تواضع عليه الفكر الـسياسي قبلـه ،             

  .كان سببا رئيسيا ملا حل به من مشقة وحمنة 
ن ، فقد موهوا على ما ذهبوا إليـه بأسـلوم الرصـني             أما الفقهاء واملتكلمو  

وتعابريهم الفقهية ، وتقدميهم مصنفام إىل احلكام والسالطني ، فلم يثريوا بـذلك             
بل ما زالت كتابام مقبولة ومرغوبـا   . لدى العامة واخلاصة أي حساسية أو عداء        

  .السياسية يف نشرها ومعتمدة إيديولوجيا لدى كثري من الفئات والنخب 
الغاية تـربر   " لقد تطور الفكر السياسي لدى الفقهاء واملتكلمني عرب منهجية          

وتدرج عرب مراحل ، من     . ، قبل مكيافيلي بأكثر من مخسة قرون تقريبا         " الوسيلة  
اآلداب امللوكيـة   " مدرسة املاوردي ذات الصباغ اإلسالمي املكثف ، إىل ما دعي           

                                                           
  130 حتفة الترك فيما جيب أن يعمل يف امللك لنجم الدين الطرسوسي ص -  1
  119 األمري ملكيافيللي ص -  2
  182 نفس املصدر ص -  3



  
  
  
  
  
  
  
  

  247   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

ة األخالقية ، إىل املدرسة النفعية الواضحة البينة الـيت          ذي النـزع " ومرايا األمراء   
مهدت لظهور الفكر السياسي املعاصر، الذي أسسه مكيافيلي يف أوائـل القـرن             

  .امليالدي السادس عشر 
وقد بلغت هذه املدرسة الفقهية أوج وضوحها لدى حممد بن عبد اهللا اخلطيب             

، " ف التدبري يف سياسات امللوك      لُط" ، يف كتابه    ) م1039/هـ 431ت  (اإلسكايف  
الذي يعد حبق خطوة تأسيسية جريئة ومهمة حنو علم السياسة احلديث ، مما يدحض              

  .ما ذهب إليه مفكرو الغرب من نسبة ذلك إىل مكيافيلي 
، وبني كتـايب    " لطف التدبري "وإنه بأدىن مقارنة بني كتاب اخلطيب اإلسكايف        

 ؛ يتضح التقارب الذي يكاد يكون تطابقا بـني          ملكيافيلي" املطارحات"و" األمري"
منهجي الرجلني وتفكريمها ، خاصة عند استعراض عناوين األبواب والفـصول يف            
الكتب الثالثة؛ وهي عناوين حيتاج إليها كل من ساس الناس وويل أمرهم  أو كان               

ـ                 نت له طموح لذلك ؛ سواء يف تدبري امللك وإدارة شؤون الدولة ، أو يف معاجلة الف
والشغب واملناورات واحلروب وصد األعداء واملكر م وخداعهم ومكايدم ، أو           

  . يف االنتقام والثأر وكشف األسرار وحفظ العهود وفسخها 
ولئن كان اإلسكايف قد أورد آراءه بطريقة غري مباشرة ، عرب أخبار وحكايات             

تعليـق عليهـا    وأحداث تارخيية يتفق مغزاها وعنوان الباب ؛ فإنه تـرك أمـر ال            
واستخالص العرب منها للقارئ وحده ، فلم يستطرد أو يتبـسط يف رواياتـه ، ومل                

وإمنـا  . يقحم جتاربه وخرباته ومشاهداته ، ومل ينتقد أو يعلق مبا يعد وجهة نظر له               
استهدف أن يضع حلكام عصره حلوال عملية ملا جياهم من مـشاكل واجهـت              

  .يدون من ذلك ويعتربون  غريهم يف أمم أخرى ، لعلهم يستف
أما مكيافيلي فقد كان يف كتابيه يعرض آراءه وخربته الـسياسية ونـصائحه             

ولكن حمتـوى كتابـات     . املباشرة مؤيدةً بأحداث التاريخ والتجارب الشخصية       
الرجلني يسري على حنو متواٍز ومتقارب ؛ إىل حد أن ما رواه اإلسكايف يف كتابـه                
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" املطارحات"و  " األمري"شهد به يف كثري من فصول كتايب        يصلح بكل دقة ألن يست    
  .ملكيافيلي 

  :ونسوق فيما يلي مقابلة لبعض الفصول واألبواب لدى الرجلني 
  " .لطف التدبري يف احلروب" بعنوان " : لطف التدبري "  الباب الثاين من - أ

  " .يف فتح القالع " بعنوان  " لطف التدبري " الباب الثالث من 
  " .يف فتح البالد: " بعنوان " لطف التدبري" اب الرابع من الب

  :ويقابلها عند مكيافيلي 
   ".79األمري "ـ املمالك اليت مت احتالهلا بقوة السالح ، من كتاب 

   ".85األمري . " ـ املمالك اليت مت احتالهلا مبساعدة اآلخرين أو مبساعدة احلظ 
يف الفتك واألمر به واالحتراز     " وان  بعن" لطف التدبري " من   ) 22( الباب   - ب

  ".منه
  :ويقابله عند مكيافيلي 

   ".142األمري "ـ الرأفة والقسوة من كتاب
   ".612املطارحات "ـ االغتيال غري العمد من كتاب 

  " :فسخ العزائم "بعنوان  " لطف التدبري" من  ) 27(  الباب - ج
   :ويقابله عند مكيافيلي

   ".147األمري  "أن حيافظ على عهوده ـ كيف يتوجب على األمري 
   ".749املطارحات  "ـ ال حفظ لوعود اإلكراه  

يف تسكني شغب وإصـالح     :" بعنوان  " لطف التدبري "  الباب التاسع من     - د
  ".نفار أو ذات بني 

   :ويقابله عند مكيافيلي
   ".393املطارحات "ـ الوقور يكبح مجاح اجلماهري 
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  " :مداراة السلطان " بعنوان " التدبريلطف " من ) 19( الباب - هـ
   :ويقابله عند مكيافيلي

   ".183األمري "ـ كيفية اإلعراض عن املنافقني 
  " :يف درك ثأر وطائلة " بعنوان  " لطف التدبري" من ) 26( الباب - و

   :ويقابله عند مكيافيلي
  ) .554" (املطارحات"ـ أمهية الثأر لإلساءة 

  " .كسر اجليوش بقوة الرأي" بعنوان "  التدبريلطف" من ) 6( الباب - ز
  "     يف التضريب بني األعداء " بعنوان " لطف التدبري" من ) 10(والباب 
  " .يف املكائد على األعداء" بعنوان " لطف التدبري" من ) 13(والباب 

   :ويقابلها عند مكيافيلي
   ".708املطارحات "ـ القضاء على احلاسدين  

   ".749املطارحات "نايف اد ـ اخلدعة ال ت
   ".760املطارحات "ـ اصطناع اخلطأ للخدعة 

   ".481املطارحات "ـ احليلة وسيلة االرتقاء 
. هذه بعض األبواب اليت تكاد تتطابق لدى الرجلني ، وغريها من مثلها كـثري               

 والفرق بينهما أن اإلسكايف اقتصر على التوجيه غري املباشر ، فلم يتدخل بشرح أو             
تعليق على ما أورد من أحداث وأخبار ومرويات ؛ أما مكيافيلي فقد زاد عليه مـا                

وهو ما يشري بوضوح إىل أن فكـر        . استخلص من األحداث والتجارب واألخبار      
الفقهاء واملتكلمني يعد أول لبنات السياسة النفعية املعاصرة ، اليت أسـفرت عـن              

، وكان د أن جترع مرارة الفشل السياسيبع، الداهيةوجهها مبا كتبه هذا الفلورنسي  
 .مصريه ومآله املنفى
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Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
@@@@ÝàÈÛaë@‹ØÐÛa@ÕöaìÇ@@@@@@ @

       
تبني مما سبق أن تراث األمة اإلسالمية يف امليدان السياسي ـ عدا الكتــاب   

  .تراث مكتوب ، وتراث جتربة عملية : والسنة ـ  على صنفني 
  :      أما التراث املكتوب فيشمل 

ـ اإلنتاج الفكري لفالسفة العرب املسلمني األوائل ؛ وهو كما رأينا ترديـد             
  .لتراث فالسفة اليونان واهلند والصني وغريهم يكاد يكون حرفيا 

ـ اإلنتاج الفكري للفقهاء واملتكلمني ، حول فقه اإلمامة واخلالفة ، سواء منه             
                دبط بأصل العقيدة كما لدى الشيعة يف فلسفة االنتظار أو والية الفقيه ؛ وما عما ر

  .ى أهل السنة من فقه الفروع أو اآلداب السلطانية ومرايا امللوك ، كما لد
وهذا الصنف بشقيه الشيعي والسين ، جمرد اجتهادات وتصورات حتكمية ، غري            

بل منه ما هـو     . مبنية على أساس متني من القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة           
، املتـصل   " القائد امللـهم    " انعكاس غري مباشر ملعتقدات الفلسفة اإلشراقية حول        

ومنه ما  . من الزلل ، مِلكا كان أو نبيا أو فيلسوفا أو إماما            بالعقل الفعال ، املعصوم     
هو انعكاس لتجربة عرب ما قبل اإلسالم ، ملكية مستبدة وحكما فرديـا مطلقـا               
مسلطا على أموال الناس وأرواحهم وأعراضهم ؛ وإنْ دلس على هذه األوضاع ـ  

ة عـن سـياقها   للتربير ونصرة األهواء ـ بتأويالت مغالية مشتطة لنصوص مبتور 
  .ومقاصدها 

  : وقد سار على أربعة مناحي. ـ اإلنتاج الفكري للصحوة اإلسالمية املعاصرة 
منحى الفقهاء واملتكلمني حول فقه اخلالفة بصفتها حكما فرديا ، مبنيا           : أوهلا  

على االنتقائية والتأويل احف للنصوص ، وعلـى استـشهاد بتـصرفات غـري              
مية وبين العباس وغريهم ، واجتهادات لـبعض اخللفـاء          املعصومني من ملوك بين أ    
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الراشدين ـ رضي اهللا عنهم ـ حول قضايا جزئية ال عالقة هلا بالنظام العام للدولة   
اإلسالمية ، وتربيرات دمياغوجية للتسلط واالستبداد ، مكسوة بصباغ قـشوري ال            

  .ميس لب القضية وجوهرها 
دي تداويل ِصرف ، على النمط الغـريب،        منحى دميوقراطي حزيب تعد   : وثانيها  

المي ـه تأويالت انتقائية مبتسرة من الفقه لتربيره وإخضاع الفكر اإلسـل اختذت
  .هليمنته

اجتاه ازدوج فيه الفكر الدميوقراطي بفكر الفقهاء واملـتكلمني ، مـن            : وثالثها  
  .عا أجل بناء تصور جيمع بني ما رأوه صاحلا لدى الطرفني ، فرفض منهما م

والية "اجتاه ازدوج فيه االنتظار الشيعي بالدميوقراطية الغربية يف نظرية          : ورابعها  
ولئن جنح أصحابه يف تأسيس دولة بإيران ، فإن هذه الدولة اجلديـدة مل              " . الفقيه  

ولذلك عورضت  . تسفر إال عن عملية استنساخ نظام غريب ِصرف يف ثياب شيعية            
ن يرفضون التدين ، ومن قبل الشيعة الـذين يرفـضون           من قبل الدميوقراطيني الذي   

  .الدميوقراطية ، ومن قبل املتشبثني بعقيدة االنتظار 
أما تراث التجربة العملية لنظم احلكم عند املسلمني ، فلم يتجـاوز جتـربتني              

  . إحدامها راشدة ، وثانيتهما ملوكية عاضة جربية 
 خلالفة على منهاج النبوة ؛ قام       أما الراشدة فقد كانت حماولة يف طور التأسيس       

ا اجليل القرآين األول ، وتفيأ ا املسلمون وغريهم يف ظالل العـدل واملـساواة               
ولكنها يف معظمها كانت شفوية مل تواكبها دراسات فكريـة سياسـية            . واحلرية  

تشرح ركائزها ومنطلقاا ووسائلها وأدواا ، وحلوهلـا للقـضايا االجتماعيـة            
وهـذا أمـر    .  واالقتصادية ، اليت عانتها فترة التأسيس والتسيري والتدبري          والسياسية

لذلك . طبيعي يف تلك الفترة اليت كانت فيها األمة بأمجعها شفوية الثقافة والتفكري             
مل يصلنا عن هذه التجربة إال أخبار وآثار قولية وعملية قابلة ألن تكون من مراجع               

  .الدراسات املعاصرة الرشيدة 



  
  
  
  
  
  
  
  

  257   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

 أن هذه التجربة مل تعطَ فرصة االكتمال والنماء ، وإمتام إقامة املؤسـسات         كما
الشوروية قرارا وتنفيذا ومراقبة يف مجيع املرافق ، مبـا حيفـظ بقاءهـا ويـضمن                

فقد اعتِبطَت يف شرخ الشباب ، وانقلبت عليها امللوكية العربية املتأثرة           . استمرارها
  .بالنهج اجلاهلي

لوكية فقد كانت يف مبدأ أمرها عربية ، متأثرة بعادات اجلاهليـة            أما التجربة امل  
. وتقاليدها وأعرافها يف السلطة واحلكم ، على يد بين أمية وبين العباس والفاطميني              

 ، وكلها تغـرف مـن       …مث حتولت سلطنة عجمية ، مملوكية وسلجوقية وبويهية         
ا بالنصوص املنتقاة املؤولة ،     مستقى واحد ، هو احلكم الفردي املطلق ، املربر أحيان         

  .وأحيانا أخرى مبجرد النطع والسيف 
 أن هذه احملصلة اليت بني أيدينا ، عن الفكر السياسي لدى املسلمني ،               يف ال شك 

تثري يف النفس األسى واحلسرة واألمل ، وإن كانت حتفزنا إىل مضاعفة اجلهد لتدارك              
فهي تبني بوضوح تام عجز     . عباد  ما فات، وإصالح ما اختل من أوضاع البالد وال        

العقل العريب واإلسالمي عن وضع تصور متكامل ملا أرشد إليه القرآن الكرمي والسنة             
كما توضح أن الفكـر الـسياسي       . املطهرة يف جمال العلوم السياسية ونظم الدولة        

للمسلمني كان طيلة عهده عالة على غريه استريادا وأسلمة ، فلم يطور ما اقتـبس               
وأنه عاش حياته يف ركاب احلكام وخدمتـهم        . يتخذه مخرية إلنضاج ما لديه      ومل  

وأنه يف صحوته املعاصـرة     . لتكريس سلطتهم والقضاء على معارضيهم وأعدائهم         
حمبس التراث الفقهي البشري ، وحمبس الدميوقراطية الليربالية        : ظل سجني احملبسني    

ريب ، وعصرنة فقه األحكام السلطانية ،       الغربية ؛ يف حماولة ساذجة ألسلمة الفكر الغ       
معرضا عن السبيل القومي الذي هو  السعي اجلدي الناهض ، مبرجـعية إسالمـية             

  .                حمددة هي الكتاب والسنة 
فأين حنن اآلن من مسرية هذا السعي لبناء التصور اإلسالمي لنظام احلكـم يف              

وتربية وتعليما، قبل تشييده علـى أرض       ميدان الفكر، سياسة واجتماعا واقتصادا      
  .الواقع جا رشيدا ميأل األرض عدال ورمحة ؟ 
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ولئن كان من العبث أن جيهد املرء نفسه بالسعي حنو هدف جمهول ، فإن مـن                
. املنطق والرشد أن يكون بناء الفكر السياسي اإلسالمي أول لبنات الطريق ومعامله             

يام دولة لإلسالم ، مث أسـفرت التـضحيات         فقد سالت الدماء يف إيران من أجل ق       
؛ وسالت الدماء يف أفغانستان مث أنتجت نظاما قبليا         " دميقشيعي" اجلسيمة عن نظام  

مغرقا يف اجلهل والتخلف ؛ وقد تسيل الدماء أارا يف مناطق أخرى لتسيطر علـى               
  .احلكم شرذمة مستبدة ، وإن تترست ببعض الشعارات وتسربلت ببعض املظاهر

 مسرية البناء العملي لدولة اإلسالم ، البد من مسرية البناء الفكري لنظـام              قبل
إال أن دون ذلك عوائق من عقبات وحواجز، وافتقاد آليات للتغيري والبناء            . اإلسالم
  .والبد من تعبيد الطريق وتوفري األدوات . والبقاء

  :، منها هذه العوائق كثرية متعددة ، يكتنفها الغموض والتعقيد والتلبيس 
ـ النظم السياسية القائمة يف الوطن اإلسالمي ، املعترضة على كـل تغـيري أو           
تطوير أو حترير ، بقائم السيف وفوهة البندقية ، ودهاليز املعتقالت ، وشغب بطانة              

  . السوء ، حمافظة منها على نفسها ، أو ممتثلة يف ذلك ألوامر األجنيب املتحكم 
دميوقراطية غربية قائمة فعال ؛ وفرت لشعوا ـ  ـ التحديات احلضارية لنظم 

يف أضعف االحتماالت ـ احلد األدىن مـن الكفايـة االقتـصادية واالجتماعيـة      
والتكافلية ، والوفرة الغذائية والعالجية والعلمية والكرامة اإلنسانية ؛ وإن ضمن ما            

  .يستنكره الدين من ضروب االحنالل والتسيب عقديا وسلوكيا 
تراث الفكر والتجربة السياسية لدى املسلمني ، غثِّه ومسينه ، وانعدام           ـ تراكم   

دراسات منهجية لفرزه ونقده وترشيده ومتييز ما وافق منه الكتاب والسنة وما حاد             
  .عنهما 

ـ ما هيمن على األمة من مركبات النقص إزاء ثقافات الغري ، واالحتقار ملـا               
  .يف واألمية الفكرية لدى الذات ؛ مما أدى إىل التخلف الثقا
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ـ الرقابة الذاتية على التفكري اليت ميارسها بعض املفكرين اإلسالميني املنـتمني            
لصاحل من يدفع ، ومن بيـده       " الدركي  " إىل مصاحلهم الذاتية ، قياما منهم بدور        

  .السلطة 
ـ سيطرة الطبقية السلطوية حكما وماال وعلما ونسبا على اتمع املسلم ، مما             

ه طائفتني متباينتني حتاول كل منهما إلغاء األخرى ، بدال من أن تكونا جسدا              جعل
  .واحدا ضمن نظام املساواة الذي بشر به اإلسالم 

ـ واقع احلركات اإلسالمية املعاصرة ؛ عفويةً حركيةً ومتزقا تنظيميا  جعالهـا        
باحلـسىن ؛   متناحرة متنافسة ، تعامل بعضها بالسوأى ،  وجتادل أعـداءها            " أمما"

وافتقادا للبديل السياسي الواضح البين الناضج الرشيد ؛ تأرجحت بـه ـ حتـت    
سياط السلطات القائمة ـ بني فقهي املصاحل املرسلة والـضرورة ، وبـني نظـم     
الدميوقراطية الليربالية ، خلطا وتلفيقا وانتقائية ، واقتصارا علـى جوانـب التربيـة           

وتقصريا يف جانب الترشيد الفكري بـدائل نظـم         الروحية والسلوكية والعبادية ،     
فربزت بذلك أجيال من الدعاة الصادقني ، الذين تضخم لديهم الوجدان           . وتدبري  

جماهدين حتـت   " والعواطف اجلياشة على حساب الوعي السياسي ، فتحولوا إىل          
، لصاحل من يستطيع استثارة شوقهم إىل الشهادة ، مهما كانت نواياه أو             " الطلب  

  .نطلقاته وأهدافه م
، ن الكرمي، جبعله عضني، يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضـ كيفية التعامل مع القرآ

السيما ما تعلق منها بالنظام السياسي ، مثل آية . وحيرفون اآلي عن مواضعها 
ِإني جاِعلٌ  ، أو آية االستخالف 38الشورى   وأَمرهم شورى بينهم الشورى
  30 البقرة   أَرِض خِليفَةًِفي الْ

ولئن كان جمال احلديث عن هذه العوائق وغريها متسعا متشعب األطراف ، ال             
وأعين بذلك ما   . تسعه هذه الدراسة ، فإننا نكتفي بتفصيل أمهها وأوالها بالتقدمي           

  .طرأ على آييت االستخالف والشورى من حتريف وتأويل  
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وِإذْ قَالَ ربك ِللْملَاِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي الْأَرِض         :بني املعىن القرآين لقوله تعاىل      

         نحناَء ومالد ِفكسيا وِفيه فِْسدي نا ملُ ِفيهعجِليفَةً قَالُوا أَتخ  سقَدنو ِدكمِبح حبسن 
؛ وبني ما ذهبت إليه األهواء السياسية       30 البقرة  لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ      

وبني الداللة العقدية لآلية القرآنية الكرمية ، وبني التوظيف الـسياسي           . بون شاسع   
 كـي تبقـى للمعـاين       لذلك كان التوضيح حتما وضرورة ،     . املغرض فرق كبري    

  .القرآنية حرمتها ، وللنظام السياسي يف اإلسالم جه القومي ومبادئه الرشيدة 
  ...ذلك أنه ما نزل اهللا من هدى إال اعترضه الشيطان مبحاولة حتريف 
  .إفراط أو تفريط: وحتريف الشيطان للهدى الرباين يكون عادة بإحدى وسيلتني

غاالة يف التوكل على رمحة اهللا ، إىل حد التواكـل           إما أن يلقي يف أمنية املرء امل      
له املغاالة يف التدين إىل حد الزيـادة يف شـرع اهللا ،              وترك العمل ، وإما أن يزين     

  .بابتداع طقوس ومعتقدات يتوهم هلا كبري فضل وقرىب
هكذا أدى التفريط ـ فيما سلف ـ إىل نسيان الدين، معتقـدات وطقوسـا     

دت للجاهلية األوىل ؛ وأدى اإلفراط إىل اختالق معتقدات         وواجبات لدى أمم ارت   
وتكاليف وطقوس ما كان لـها من أسـاس إال اهلوى والتلبيـس ؛ فنشـأت يف             

  :                  اليـهودية تصورات منحرفة مثل
  30 التوبة وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَِّه  ـ  
  64   املائدة د اللَِّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيِديِهم ولُِعنوا ِبما قَالُواوقَالَت الْيهود ي ـ 
  .18 املائدة  وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناُء اللَِّه وأَِحباؤه ـ 
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 وقال اهللا لنعمـل اإلنـسان علـى    ( :- سفر التكوين -وجاء يف التوراة احملرفة   
فخلق اهللا اإلنسان على صورته، على صورة اهللا خلقه، ذكرا          ... بهناكش... صورتنا

    )وأنثى خلقهم
  :     كما نشأت يف النصرانية معتقدات باطلة أخرى مثل 

 املائدة   لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة وما ِمن ِإلٍَه ِإلَّا ِإلَه واِحد              ـ  
73.  

  .17 املائدة  قَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريملَ ـ 
  .30 التوبة  وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن اللَِّه ـ 
 ومـا   اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دوِن اللَِّه والْمِسيح ابن مريم          ـ  

  .31 التوبة أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا ِإلَها واِحدا لَا ِإلَه ِإلَّا هو سبحانه عما يشِركُونَ
وقبل هاتني الديانتني السماويتني اللتني تسرب إليهما الشرك والكفر والوثنيـة           

أللوهيـة ،   بالتدريج كانت البوذية اليت ال ترى يف الوجود إال مظهرا من مظـاهر ا             
  .أخرج العلم من ذاته" برامها " والربمهية اليت تزعم أنّ 

مث إىل  ... ومن هاتني الديانتني وغريمها تسلل االحنراف إىل اليهودية والنصرانية          
معتقدات بعض املسلمني ، عرب قنوات بشرية من الذين أسلموا ومل حيسن إسالمهم،             

إلسالمية رواسب من ديانام الـسابقة ،       نقلوا معهم إىل اتمع اإلسالمي والعلوم ا      
... بواسطة األخبار والنقل والترمجة والقصص والتفسري واحلديث وعلـم الكـالم          

فظهرت بني املسلمني تصورات منحرفة ضالة ، تتقلص لدى البعض ، وتتـضخم             
لدى آخرين حسب مستويات الوعي والفقه واملعرفة ، ولكنها يف كلتا احلالتني تبقى             

 ين اللذ ني املوضوع ني  لم أو تثبت ، ابتداء من احلديث       وقوال يف دين اهللا بغري ع      احنرافا
لقيين ربـي   : (  سندا وال متنا      صلى اهللا عليه وسلم     إىل الرسول    ماال تصح نسبته  

السلطان ( ، و ) فصافحين و كافحين ووضع يده بني كتفي حىت وجدت برد أنامله            
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من وصف هللا مبا ال يليق به سـبحانه         احلديثني   هذين   ملا يف  ،1)ظلّ اهللا يف األرض     
وتعاىل ، أو مبا يعتقده بعض ضالل الصوفية من انتقال النور ـ أو الـسر ـ عـرب     
شيوخهم وصفوة مريديهم ؛ أو مبا جاء على ألسنتهم من هرطقات شركية وطالسم             

  .كفرية 
  ه وسـلم  صلى اهللا علي   هذه االحنرافات الطارئة على اإلسالم نبه إليها الرسول         

  :وحذر منها يف أحاديث كثرية منها 
 ،حىت لو دخلوا جحـر      لتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب، وذراعا بذراع       " ـ  

  .2 "فمن ؟ : " ا رسول اهللا ، اليهود والنصارى ؟ قالي: ضب تبعتموهم، قيل
 يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم مـن األحاديث مبـا مل             "ـ  

  .3"ال آباؤكم فإياكم وإياهم ال يضلّونكم وال يفتنونكم تسمعوا أنتم  و
  .4"ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم " ـ 

إنا نسمع أحاديث من يهـود      : " صلى اهللا عليه وسلم   ـ قال عمر لرسول اهللا      
:  صـلى اهللا عليـه وسـلم       فقال رسول اهللا    " تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها ؟       

"   و كون أنتم كماا بيضاء نقية ، ولو           أمتهو كت اليهود والنصارى ؟ لقد جئتكم
   .5 متحريون يف دينكم ـ: ـ متهوكون " كان موسى حيا ما وسعه إال اتباعي

علـى   صلى اهللا عليـه وسـلم     لقد كانت هذه التحذيرات النبوية حفاظا منه        
  .لتطبيقاستمرارية صفاء اإلسالم ونقائه وسالمته من الشرك يف املعتقد واملمارسة وا

                                                           
الظلم واالستبداد حىت قال يف     ضروب  لتكريس أعىت   هذا احلديث   وظف  وقد  ،  4/178، لسان امليزان    3/353ي   ضعفاء العقيل  - 1

قال بعض العارفني ال تدعو على الظلمة إذا جاروا فإن جورهم مل يصدر عنهم وإمنا صدر عن املظلوم                  ( شرحه صاحب فيض القدير       
، واحلاكم اجلائر عدل اهللا يف      39القلم  " إن لكم ملا حتكمون   "سب األعمال،   حىت حتكم فيه أو عليه فظهر ظلمه فاحلكام متسلطون حب         

 4/142 فيض القدير )األرض ينتقم من خلقه به مث يصريه إليه فإن شاء عفا عنه ألنه آلته وإن شاء عذبه ألنه حقه
 
  2054، مسلم 2/527، مسند أمحد 3/1274 البخاري - 2
  1/12 مسلم - 3
  2/953 البخاري - 4
 2/161، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 1/200شعب اإلميان  - 5
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ذلك أن أي خلل يصيب التصور االعتقادي هللا والكون والعالقة بينهما ، ينشأ عنه              
خلل يف العبادة واضطراب يف السلوك ، وتصدع يف العالقات بني الناس فيما بينهم،              

  .وبني الناس وبني غريهم من املخلوقات اليت تعيش معهم يف هذا الكون الفسيح
ق كلّ شيء ، وملكه وربه ورازقه ونافـعه وضاره         فاهللا سبحانه وتعاىل هو خال    

وحمييه ومميته، وهو معهم أينما كانوا بغري حلول أو انتقال أو جتـسيد أو تـشبيه ،                 
يسمع دعاءهم وجييب مضطرهم ويعلم سرهم وجنواهم ، بدون واسطة من جن أو             

من عبيده  إنس أو مالئكة أو غريهم ؛ واإلنسان خملوق من مجلة خملوقات اهللا ، عبد               
طوعا أو كرها ، مقهور حتت قاهريته املطلقة ، مربوب حتت ربوبيتـه الـشاملة ،                

  .بقيوميته الكاملة 
والصلة بني اهللا واإلنسان رسوال كان أو نبيا أو شخصا عاديا ، صلة عبوديـة                

لى سـبيل    ع ،56 الذاريات      وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِني      : خالصة  
  .احلصر والتأكيد

 :      واالتصال بني اهللا واإلنسان يف الدنيا ال يكون إالّ وحيا أو من وراء حجاب

                  ـولًاسِسـلَ رري ـاٍب أَواِء ِحجرو ِمن ا أَويحِإلَّا و اللَّه هكَلِّمٍر أَنْ يشا كَانَ ِلبمو
  .51  الشورى فَيوِحي ِبِإذِْنِه ما يشاُء

واهللا .       اإلنسان يف التصور اإلسالمي شيء مثل مجيع املخلوقـات األخـرى            
  .سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم 

هذا التصور الشامل عندما خيتل ، خيتل تبعا لذلك الدين  كلّه ، عقيدة وعبادة               
 لغـريه مـن     فينشأ بني البشر من يزعم لنفـسه أو       . وشريعة وعالقات اجتماعية    

املخلوقات ـ بشرا أو جنا أو مالئكة أو حجرا أو شجرا ـ صفات مميزة وقدرات   
  .خاصة ، لتلقي اإلهلام أو الغيب أو احلكمة أو النور

وبذلك تفتح أبواب للضالل بالزيادة أو النقص ، أو بإنشاء التكاليف أو إلغائها،          
  .صاحلني أو بعبادة املالئكة أو اجلن أو األنبياء والرسل وال
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هذا أخطر باب حرفت منه الديانات السماوية السابقة إطالقا ؛ ولـذلك دأب             
الصادقون من فقهاء األمة عرب األجيال على جعل العقائد ـ التوحيد وأصول الدين  

  . ـ حمور دراسام وأحباثهم ومرتكز دعوم وتوجيهام 
ض معتقدام اخللل ،    ومع ذلك وقع بعض املسلمني يف احملظور ، وتسلّل إىل بع          

وحقّقت التصورات الفاسقة اختراقات خطرية يف كثري من علومهم اإلسالمية ، يف            
الذي عرف من األخبار املزيفة ما أطلق عليه مـصطلح          " علم التفسري : " مقدمتها  

  ".اإلسرائيليات "
وكان خطر هذه اإلسرائيليات سيكون هينا لو اقتصرت على أخبار األمم اخلالية       
وأيامها ، ولكنها جتاوزت ذلك إىل أخبار عن الغيب ال أصل هلا من كتاب أو سنة                 
اتخذت مرجعا لتأويل آيات قرآنية هلا عالقة بالتصور اإلمياين ، الذي جيب أن يبقى              

 ؛ ولوال أن اهللا حفـظ هـذا          صلى اهللا عليه وسلم    أبيض صافيا كما جاء به النيب       
  .ث يف التوراة واإلجنيل الذكر احلكيم حلدث لدينا ما حد

من هذه االختراقات اليت حقّقتها اجلاهلية األوىل يف العقيدة ، ما وقع مـن تفـسري                
  . 30 البقرة   ِإني جاِعلٌ ِفي الْأَرِض خِليفَةً : لقوله تعاىل

ذلك أنّ األدبيات اإلسالمية احلديثة ، دأبت عند شرحها هلذه اآلية الكرميـة ،              
ورد هذا التأويل   .  اإلنسان خليفة هللا تكرمةً منه سبحانه آلدم وبنيه          على الزعم بأنّ  

لدى أغلب مفسري العصر احلديث دون تبين أو تثبت أو متحيص ، ومتابعة منـهم               
ملا ورد يف بعض كتب التفسري القدمية ضعيفا وغري معترب ، أو ترجيحا اجتهاديا على               

الفكرية الليربالية احلديثة الـيت تـدعي       غري قاعدة شرعية ، وتأثّرا منهم بالتوجهات        
تكرمي اإلنسان وتقديسه ، وحماولة لوضع اإلسالم يف خط مواز أو مساو أو متجاوز              

  .هلا
مثّ تلقف هذا التأويل بعض الدعاة املعاصرين ، حماولني االستفادة منه يف جمـال              

دغه فيها من تأليف القلوب ملا يثريه يف النفس من أسباب احلبور والسعادة ، وما يدغ  
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كوامن التسامي والطموح إىل الكمال والتعايل على املخلوقـات األخـرى غـري             
  .البشرية

إنّ هلذا التصور غري السليم جذورا ضاربة يف صدر التاريخ اإلسالمي ، منذ أخذ              
البيت األموي خيطط لالنقالب على اخلالفة الراشدة ، ويسرب  هذه املفـاهيم إىل              

  .العامة 
رة هذه احلملة املسمومة ، ما نسب ـ كذبا ـ إىل حسان بن   وكان من باكو

ثابت ـ رضي اهللا عنه ـ من مديح للخليفة  عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ يـصفه      
  :       1 "خليفة اهللا " بلقب 

                           العلكم أن تروا يوما مبغبطة    خليفة اهللا فيكم كالذي كانــ
ا  أرادوا شجعوا على السري يف  هذا االتجاه ، مستغلني ما درج مثّ بعد أن متّ هلم م

  بتـعليه الشعراء من مزاجية تبالغ يف املديح إذا رضيت ، وتقذع يف الذم إذا غض
 نوب"فظهر أمثال مسكني الدارمي الذي وصف أنصار معاوية من األمويني بأم 

  :يف قوله " خلفاء اهللا 
     يبوئها الرمحن حيث يريـــدبين خلفاء اهللا مهال فإنــما 

   املؤمنــني  يزيدإذا املنرب الغريب خـال  ربـه    فإنّ أمــري
 وحارثة بن بدر الغداين الذي أطلق على معاوية لقب خليفة اهللا يف معرض مدحـه               

  :        زياد بن أبيهل
  أال من مبـــلغ عين زيادا    فنعــم أخو اخلليفة واألمـري

   بن حـرب    وأنت وزيره نعم  الوزيـــرأخوك خليفة اهللا
  :وحادي عبد امللك الذي يقول 

  يا أيها البكر الذي أراكا    عليك سهل األرض يف ممشاك
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  خليفة اهللا الذي  امتطاكا    مل يعل بكرا مثل ما عالكـا
إنما أنا سلطان   : " مث سار العباسيون على نفس النهج فقال املنصور عن نفسه           

  :وقال مروان  بن أيب حفصة ميدحه " . رض اهللا يف األ
  ما زلت يوم اهلامشية معلنا    بالسيف دون خليفة الرمحن

  :وقال ابن املوىل ميدح املهدي 
  خليفة اهللا عبد اهللا والده    وأمه حرة تنمى ألجمــاد

هكذا شاع هذا املفهوم املنحرف لدى عامة األدباء واملتأدبني ، والغلمان واخلدم        
ية ، إىل أن ظهر يف األدب الشعيب العامي ، حيث وصفت مـرمي الزناريـة                واحلاش

  .894يف قصة الليلة " خليفة اهللا يف أرضه "هارون الرشيد بلقب 
وكان رد فعل املعارضة السياسية للحكم األموي ، أن جلـأ أهم فـصائلـها             

زهم وأقواها  ـ الشيعة ـ ، إىل استخدام نفس السالح ، فأخذوا ميجدون رمـو   
وقادم ويطروم بأكثر مما ينبغي ، ابتداء من اإلمام املظلوم ـ سيدنا علي  رضي  

  .اهللا عنه ـ ، وانتهاء باألئمة من ذريته الطاهرة
ويف مقابل اعتبار بين أمية  خلفاء هللا وبين خلفائه ، رفع بعض الشيعة قادم إىل                

 عليا إلـها أو قريبـا مـن        مستوى املعصومية ، وغاىل بعضهم اآلخر فاعترب اإلمام       
  .إلـه

والفريقان ينطلقان معا من نفس زاوية االحنراف اليت فُتحت من قبل ، باستغالل             
جهل العامة وطمع اخلاصة ، ونأي العلماء الصاحلني بأنفسهم عن الفتنة ، وتوظيف             
كل اإلمكانيات والوسائل واألساليب من أجل االحتفاظ بسدة احلكـم وسـؤدد            

  .وصول إليهماالسلطان أو ال
فلما نشطت حركة التفسري تأثّرت ذا اجلو الفكـري ، بواسـطة األدب               

ويبدو أن بعض املفسرين    . الذي هو ديوان العرب وصحيفتهم اليت ال يشق هلا غبار         
ِإنـي جاِعـلٌ ِفـي الْـأَرِض      :األوائل، عندما مل جيدوا لتفسري قولـه تعـاىل   
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ال شرحا نبويا صـحيح الروايـة أو ضـعيفها ،            سببا للرتول و   ،30البقرةخِليفَةً
؛ غاب عنـهم أن اآليـة        الذهن هو املقصود   واستبعدوا أن يكون معناها املتبادر إىل     

، وأن هذا اال ال حيتج فيه       ن والعقيدة ألا تتحدث عن الغيب     متعلقة بأصول الدي  
السنة النبوية،  ، أي بالقرآن الكرمي وما تواتر من         بالنصوص قطعية الثبوت والداللة    إال

ـ     ستقراء التراث األديب خبريه وشره    فلجؤوا إىل ا   رائيليات ، واألخبار الواردة يف اإلس
، والشروح املنسوبة بغري سند صحيح إىل بعـض صـحابة           وقد ينا عن األخذ ا    

. ، من أمثال ابن عباس وابن مسعود رضي اهللا عنهما         صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
، إىل املفاضلة   عرض اآلراء واألخبار  جاوزوا يف شروحهم حد     ولكنهم مع ذلك مل يت    

؛ وهذا ما فعله مفسرون كـثريون مثـل ابـن           والترجيح وإصدار األحكام احلامسة   
، حيـث   "زاد املسري يف علـم التفـسري        " ه  يف كتاب ) هـ597 - 508(  اجلوزي

  ه وسلم صلى اهللا علي   استعرض ما ورد يف شرح اآلية من أقوال ال ترقى إىل الرسول             
  :1فقال معلقا على خرب بأن آدم خلف مالئكة كانوا يعيشون يف األرض 

أحدمها مجيع املالئكة ، قاله السدي وأتباعـه ،         : ويف هؤالء املالئكة قوالن     " 
والثاين أنهم كانوا مع إبليس حني أهبط إىل األرض ، ذكره أبو صاحل عـن ابـن                 

ق ، فأفسدوا فبعث اهللا إبلـيس يف        ونقل أنه كان يف األرض قبل آدم خل       ... عباس
هذا خلـف   : واخلليفة هو القائم مقام غريه ، يقال        . مجاعة من املالئكة فأهلكوهم   

ـّه خليفة عن اهللا تعاىل ، يف              . فالن وخليفته    ويف معىن خالفة آدم قوالن  أحدمها أن
. إقامة شرعه ودالئل  توحيده واحلكم على خلقه ، وهذا قول ابن مسعود وجماهد               

  " .والثاين أنه خلف من سلف يف األرض قبله ، وهذا قول ابن عباس واحلسن 
مث ازدادت زاوية اخلطأ انفراجا عند من جاء بعده ، فأخذ بعض املفسرين مييلون              

" جممع البيان   " إىل ترجيح رأي على رأي وتأويل على تأويل ، كما هو واضح يف              
ـ     الذي يعد من أكابر علماء اإلما     " للطربسي  "  جري إذ  ـمية يف القرن السادس اهل
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 أي خالق يف األرض خليفة ،30 البقرة   ِإني جاِعلٌ ِفي الْأَرِض خِليفَةً  : "1قال
؛ إالّ أنه تعاىل    و خليفة اهللا يف أرضه حيكم باحلق      ، فه ؛ أراد باخلليفة آدم عليه السالم     

. ودن عباس وابن مسع   ، عن اب  أنه جعل من ذريته من يفسد فيها      كان أعلم مالئكته    
، ألن   جعل آدم وذريته خلفاء للمالئكة     إنما مسى اهللا تعاىل آدم خليفة ، ألنه       : وقيل  

   " .املالئكة كانوا من سكان األرض
ـ  681ـ  (  مثّ بلغت زاوية اخلطأ يف تفسري هذه اآلية مداها لدى القرطيب             )  ه

ف التأويالت املتداولـة يف     خمتل" اجلامع ألحكام القرآن    " الذي استعرض يف كتابه     
  : 2بقوله " اخلالفة عن اهللا " املوضوع ، ولكنه تبىن يف النهاية نظرية 

واملعين باخلالفة هنا ، يف قول ابن مسعود وابن عباس ومجيع أهل التأويـل ،               " 
   " .…آدم عليه السالم ، وهو خليفة اهللا يف إمضاء أحكامه وأوامره 

 وظف هذا التأويل أسوأ توظيف ، بأن جعله قاعدة          مث مل يكتف ذا القدر ، بل      
هـذه   : "3 لنظام حكم استبدادي كهنويت نسب ظلما وعدوانا إىل اإلسالم ، فقال          

ـّا به أن يقول   هذا التأويل الفاسد لآلية ـ أصل يف نصب  : اآلية ـ وكان حريـ
 خالف  إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به األحكام ، وال             

  ... " .  يف وجوب ذلك بني األئمة إال ما روي عن األصم
 وليس هذا ؛ط يف هذا التأويل الذي ال أصل لهإن القرطيب ـ على فضله ـ تور  

 عن اإلسـرائيليات    ، فقد دأب على جماراة عصره يف النقل       مبستغرب منه يف تفسريه   
 قولـه   ما ذكـره يف   ؛ من ذلك    وعدم الدقة يف املعلومات الكونية    ،  واالستشهاد ا 

فـوق  "  4مـن أن   ،17 احلاقة    ويحِملُ عرش ربك فَوقَهم يومِئٍذ ثَماِنيةٌ     : تعاىل
السماء الدنيا مثانية أوعال بني أظالفهم وركبهم مثل ما بني مساء ومسـاء ، وفـوق                

  ".ظهورهم العرش 
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 هلذه اآلية ، مـن      ولقد متكن الظاملون عرب التاريخ اإلسالمي بتأويالت القرطيب       
أقوى سالح ،  به استعبدوا اخللق ، وأذلوا الرعية واستباحوا األعـراض ، وسـبوا                

  ...احلرائر ، وقطعوا الرؤوس
مث تتابع املفسرون على الوترية نفسها ، حياولون تكريس هذا املعىن وتربيـره ،                          

؛ مثل عـالء الـدين      بعضهم ألهداف سياسية ، وبعضهم حبسن نية تقليدا ومتابعة          
 والصحيح أنـه    " : 1 حيث يقول " لباب التأويل   " البغدادي اخلازن يف  كــتابه      

   ". مسي خليفة اهللا يف أرضه إلقامة حدوده وتنفيذ قضائه
ـ 749 -682(ومثل أيب حيان األندلسي      الذي "  احمليط    البحر " يف كتابه   )   ه

 مجيع البشر ، فوضع بذلك اللبنـة  حاول رجة هذا التأويل ، وتربيره وتعميمه على     
األوىل اليت بىن عليها احملدثون من املفسرين ادعاءهم ، بـأن اإلنـسان ـ مطلـق     

 ومناسبتها أنه ـ تعاىل ـ   " ...: 2اإلنسان ـ خليفة هللا يف األرض ، وذلك بقوله  
ملا امنت عليهم بتشريف أبيهم وتكرميه وجعله خليفة وإسكانه دار كرامته وإسـجاد         

وال شك أن اإلحسان إىل األصل إحـسان إىل الفـرع ،            ... الئكة تعظيما لشأنه  امل
  ".... وشرف الفرع بشرف األصل

الذي تردد يف احلسم ، ولكنه حاول تربير        )  هـ   951ـ  (   ومثل أيب السعود    
"  : 3 ما ذهب إليه غريه من خالفة آدم عليه السالم هللا سبحانه وتعـاىل ، فقـال               

إما اخلالفة من جهته سبحانه وتعاىل يف إجراء أحكامـه وتنفيـذ             : واملراد باخلالفة 
أوامره بني الناس ، وسياسة اخللق ،  لكن ال حلاجة به تعاىل إىل ذلك ، بل لقصور                  
استعداد املستخلف عليهم وعدم لياقتهم  لقبول الفيض بالذات ، فتختص باخلواص            

   ". فتعم حينئذ اجلميعمن بنيه، وإما اخلالفة ممن كان يف األرض قبل ذلك
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آدم " الذي قـرر أن     ) هـ  1270ـ  (  ومثل شهاب الدين اآللوسي البغدادي      
 ال حلاجة به تعاىل، ولكن لقـصور         " :1 مث برر ذلك بقوله    " …خليفة هللا يف أرضه     

املستخلف عليه ، ملا أنه يف غاية الكدورة والظلمة اجلسمانية ، وذاته تعاىل يف غاية               
   " .التقديس

، مل مينـع    تأويلها بغري علم من كتاب أو سنة      لكن هذا االجتاه يف تفسري اآلية و      
  اإلمـام  ، مثلما هو حـال    التثبت يف األخذ والتشبث باحلق    بعض كبار األئمة من     

 واخلليفة هنـا  ": 2الشوكاين الذي أمهل ما ذهب إليه عامة املفسرين واكتفى بقوله           
خيلفه : ، أي  مبعىن املخلوف  كة، وجيوز أن يكون   معناه اخلالف ملن كان قبله من املالئ      

ـ اإلمام ابن كثري الذي استعرض هذه التأويالت واحداً و         و   ". غريه دا  دون أن    اح
  3هـ، وإمنا قرر حامسا يف األمر بقول      ايأخذ : "     ًِليفَةِض خاِعلٌ ِفي الْأَري جِإن  
وجيال بعد جيل ، كمـا      أي قوما خيلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن ،          : 30 البقرة
: ـ وقال 165 ـ األنعام   وهو الَِّذي جعلَكُم خلَاِئف الْأَرِض :  اىل ـال تعـق
   ِضلَفَاء الْأَرخ لُكُمعجيو     وقال    .62ـ النمل  :     كُمـا ِمـنلْنعاُء لَجشن لَوو

   فَخلَف ِمن بعِدِهم خلْف : ال ، وق60 الزخرف  ملَاِئكَةً ِفي الْأَرِض يخلُفُونَ
ـ ـمث انتقل للرد على أصحاب التأويالت األخرى بق        " . 169األعراف    : 4 هـول

وليس املراد هاهنا باخلليفة آدم عليه السالم فقط ، كما يقوله طائفة من املفسرين ،               "
 نظر ، بل    وعزاه القرطيب إىل ابن عباس وابن مسعود ومجيع أهل التأويل ، ويف ذلك            

   ... " .اخلالف يف ذلك كثري  حكاه الرازي يف تفسريه وغريه
من هذا االستعراض املوجز لتأويالت املفسرين وشروحهم ميكـن اسـتخالص        

  : األحكام التالية 
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 ـ إم مل يعتمدوا فيما ذهبوا إليه ، على أي حديث صحيح أو ضـعيف أو   1
ر ، مما ال يترك لتفسريها أي مستند        موضوع ، كما أنه مل يرد يف سبب نزوهلا أي أث          

سوى فصيح اللغة العربية ، وما يؤيدها من آيات قرآنية أخرى ، وهو ما اعتمـده                
  .ابن كثري

ـ إنّ القرطيب ومن ج جه مل يستندوا على أي أثر صـحيح النـسبة إىل                 2
 وما عزوه البن مسعود وابـن عبـاس           ،  صلى اهللا عليه وسلم    صحابة رسول اهللا    

ب وغري ثابت، ومن أمثلة تناقضهم يف املوضوع أن ابن اجلوزي نـسب إىل              مضطر
ابن عباس قوال بأن آدم خلف املالئكة قبله يف األرض، يف حني نسب إليه القـرطيب           

  .والطربسي قوال بأن آدم خليفة هللا يف األرض
ـ إنّ كل ما ذكروه يف املوضوع جمرد تأويالت وحماوالت للوصول إىل معىن              3
 ولذلك اضطروا إىل تدوين كل ما بلغهم من أقاويل بدون تثبت ، فتورطـوا         اآلية ، 

يف نقل اإلسرائيليات وما ظنوا أن له أصال يف كتب األمم السابقة ، وهو ما ى عنه                 
 ، ال سيما يف جمال العقائد ؛ وما ذهبوا إليه ميس جانبـا           صلى اهللا عليه وسلم    النيب  

 إنه زعم بأنّ هللا خليفة ؛ تعاىل اهللا عن          …ؤمن  خطريا من التصور االعتقادي لدى امل     
  .ذلك علوا كبريا 

ـ إن األمر بدأ استعراضا منهم لألقوال والتأويالت ، دون قصد ترجيح قول             4 
لكنه تطور إىل تبين قول     . على قول ؛ وإمنا لتوسيع دائرة معارف القارئ ومداركه          

يح إىل التوظيف السياسي ،     دون قول ورأي دون رأي ؛  مث جتاوز املفاضلة والترج          
وحماولة تكريس بعض األنظمة وإضفاء الشرعية عليها ، وإلباسها مسوح الكهنوتية           

وذلك عندما قفز القـرطيب إىل      . اليت ال عالقة هلا باإلسالم من قريب أو من بعيد           
الزعم بأن اخلليفة ـ أو اإلمام ـ خليفة هللا تعاىل واجب التنصيب ، ونائب عنـه    

  .ه واجب الطاعة إلقامة شرع
مث بلغ األمر يف العصر احلديث حدا اعترب فيه البشر كلهم خلفاء هللا ، جمـاراة                

  .للفكر الغريب ومباهاة له ومزايدة عليه 
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له أفدح األضرار علـى      إن هذا املسار الذي انزلق إليه كثري من املفسرين كان         
  :اتمع اإلسالمي يف كافة ااالت 

بلغ األمر حد الشرك واإلحلاد ، ذلك أن تصور إمكانية          : ففـي اـال االعتقـادي       
قيام خملوق بالنيابة عن اهللا شرك صريح وإحلاد ، ألن فيه تـصورا هللا علـى غـري                  
حقيقته، جتسيدا وحمدودية وغيابا عن أماكن ينوب عنه فيها غريه ، وحـضورا يف              

 كواكـب   أماكن مينعه احلضور يف غريها ، واحتماال لوجود خلفاء آخرين لـه يف            
وأكوان أخرى مادام له خليفة يف األرض ، أو لدى أمم غري بشرية أخرى كـاجلن                
واحليوان ، مادام له خليفة لدى أمة البشر، وزعما بأن تقـدس ذات اهللا سـبحانه                
وتعاىل متنعه من تسيري أمر اإلنسان مباشرة كما زعم األلوسي ،  وبأن خاصة مـن                

من اهللا تعاىل ، كما     " الفيض بالذات   " لياقة لقبول البشر دون عامتهم هلم القابلية وال     
  " .  الفيض"ذهب إىل ذلك أبو السعود متأثرا بآراء الفالسفة يف نظريتهم حول 

وقد نشأ عن هذه التصورات غري السليمة تفكك يف اتمع اإلسـالمي عـرب              
التاريخ ، ونشوء فرق ومذاهب وطرق صوفية مغرقة يف الضالل ، قالت باحللول ،              

وكانت نقطة انطالقها دائما عقيدة التجـسيد ،         . والتناسخ ، واالحتاد ، واالنتقال      
جتسيد اهللا يف اإلنسان ، كما يعتقد النصارى يف املسيح ، وكما حتوم حوله شروح               

  .بعض املفسرين وتأويالم ، و ما احتجوا به من آثار وأقوال ال تصح 
" احلدثية"مؤسسها أمحد بن حائط ،و    ، نسبة إىل    " احلائطية  : " ومن هذه الفرق    

أصحاب فضل بن احلدثي ؛ وكانا تلميذين للنظام ، أضافا إىل مذهبه فكرة التناسخ               
وإثبات حكم من األحكام اإلهلية للمسيح عليه السـالم ، مـوافقة للنصــارى           
على اعتقادهـم أن املسيح هو الذي حياسب اخللق يف اآلخرة ، زاعمني أنـه هـو      

: ، وقوله تعاىل22الفجر  وجاَء ربك والْملَك صفًّا صف : قوله تعاىل املقصود ب
 اِممالْغ ِفي ظُلٍَل ِمن اللَّه مهأِْتيونَ ِإلَّا أَنْ ينظُرلْ يه  وأنه هو املراد مبا 210 البقرة ،



  
  
  
  
  
  
  
  

  274   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

علـى  إن اهللا خلـق آدم      "  1 : من قـول    صلى اهللا عليه وسلم    نسب إىل الرسول    
     ".صورته

  : كما أن من غالة الصوفية ابن الفارض القائل 
  أنا من أهوى ومن أهوى أنا        حنن روحان حللنـا بدنــا

وما  بلغه حممود حممد طه السوداين الذي أعدمه النمريي ، لـيس إال امتـدادا                
 ،  فـإن     طبيعيا هلذا التفسري ؛  ذلك أنه إذا كانت نقطة البداية اعتبار آدم خليفة هللا              

نقطة النهاية اليت يؤدي إليها هذا التصور ، هي االدعاء بأن اإلنسان الكامل هو اهللا                
  .كما زعم حممود حممد طه ، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 

إن أساس هذا االحنراف ضارب جبذوره يف أعماق املسرية اإلنسانية ، منذ كان             
 الفراعنة ، أو وكالء لآلهلة كما كان        طغاة احلكام يعدون أنفسهم آهلة كما يف عهد       

حال السومريني ، أو أحرارا مقدسني من حقهم استعباد غريهم كما كـان لـدى               
اليونانيني  ،  إىل أن تسربت هذه الفكرة الضالة إىل عقيدة بعض املـسلمني حتـت           
مظلة خالفة اإلنسان يف األرض ، مث بلغت ذروا عند بعض الصوفية الذين أوغلوا              

 حد ادعاء احللول وسقوط التكليف ، بسبب ما زعموه بلوغا للكمـال ، مث               ا إىل 
، يف اعتبار   " جان بول سارتر  "إىل أن تناولتها الفلسفة الوجودية املعاصرة وزعيمها        

يف حني أن العقيدة اإلسالمية بعيدة كل البعد        . اإلنسان دائم السعي ليكون إلـها      
 حنو إخراج اإلنسان عن إطاره البشري       عن هذه األضاليل ، وليس لديها أي جنوح       

  ...يف أي اجتاه ، سواء يف اجتاه حتوله إىل إله ، أو مالك ، أو جن ، أو حيوان 
إن اإلنسان يف اإلسالم ينبغي أن يبقى إنسانا ، يقوم  وينام ، ويصوم  ويفطر ،                 
ويتزوج ويطلق ، وخيطئ ويصيب ، ويذنب ويتوب، ويتذكر وينـسى ، ويتعـب              

  ...ويستريح 
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إن اإلسالم ليس فيه مثال مطلق خيرج اإلنسان عن فطرته وطبيعتـه ، واملثـال               
املطلق الوحيد لديه هو التطبيق املمكن لتعاليمه ، يف حدود طاقـة املـرء العقليـة                

هو الذي يعـد    " املثال املمكن   " والسعي اليومي لبلوغ هذا     .  واجلسدية والتصرفية 
  .كماال 

الحدة ، الذين ال تسمح هلم الظـروف مبهامجـة          وذا تسفه ادعاءات بعض امل    
اإلسالم عالنية ،  فيحاولون االلتفاف على هدفهم اخلبيث بادعـاءات مغرضـة ،              
وزعم متهافت بأن اإلسالم دين مثايل ، وأن ضغوط الواقع وقساوته جتعل تطبيقـه              

  .متعذرا 
الجتماعي ظهر هلذا التصور آثار خطرية على التماسك ا       : ويف اال االجتمـاعي     

والعالقات اإلنسانية النبيلة ؛ فتناحرت الفرق وتقاتلت املذاهب وسفكت الدماء بني           
اإلخوة يف الدين واألشقاء وأبناء العمومة الواحدة ؛ وانتشرت الـشعوذة واخلرافـة    
والسحر والشيطنة الستغفال اخللق ، واستغالهلم وابتزازهم وسرقتهم باسم الـسر           

ي املتجلي ، أو الفيض الرباين ، أو النيابة عـن اهللا يف حـل               املوروث أو النور اإلهل   
مشاكلهم املالية والنفسية واملرضـية ، أو قـراءة مـستقبلهم العـاطفي واملـايل               
واالجتماعي؛  مما أدى إىل التفكك والتواكل واجلهل والركون إىل الدعة ، وفـتح              

  .على األمة أبوابا للذلة واخلنوع وتغلب األجنيب

      يف قلب النظـام            : ال السياسي ويف ا قكان هذا التصور هو اإلسفني الذي د

السياسي اإلسالمي املبين على الشورى ؛ ذلك أن هؤالء الفقهاء استبعدوا القاعـدة             
وأَمرهم شـورى    :الطبيعية القرآنية لنظام احلكم يف اإلسالم ، وهي قوله تعاىل 

مهنيب   ا قوله تعاىل، وجعلوا مكا38الشورى: ًِليفَةِض خاِعلٌ ِفي الْأَري جِإن  
فحرفوا بذلك الكلم عن مواضعه ، وأحلوا حمل نظام العدل واملـساواة            ،  30البقرة  

الربانيني نظما استبدادية جربية ، تتعارض تعارضا مطلقا مـع مقاصـد الـشريعة              
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 احلكام صـفة مـن      وأهدافها ، ومصاحل العباد ومعاشهم ؛ نظما ضالة انتحل فيها         
صفات اهللا تعاىل ، بالزعم أم خلفاء له، أو ظل له ، أو مفوضون يف اهليمنة علـى                  
خلقه ؛  فصادروا احلريات ، واحتكروا الثروات وفرضوا اإلتاوات ، ومنعوا الناس             
من حقهم يف تقرير مصريهم ، واختيار نظم حيام ومناهج اجتماعهم، مبا يكفـل              

  ...ة وحيفظ البالد والعباداملصاحل ويضمن الكرام

إن هذا التصور املبتدع ملفهوم اخلالفة البشرية يف األرض قد مهد السبيل لظهور             
كهنوتية سلطوية ، وكهنوتية صوفية ، وكهنوتيـة علمائيـة ؛  اقتـسموا األدوار               
الستغفال العامة واستغالهلم وركوب ظهورهم والتحكم يف أمرهم ، وبذلك فقدت           

ى النهوض واملدافعة ؛  فكانت الكارثة الـيت رمـت بالـشعوب             األمة القدرة عل  
اإلسالمية حتت سنابك الغزاة الصهاينة والصليبيني غربا ، و الـشيوعيني املالحـدة             

  .شرقا 
؛ كمـا أن    ا التصور املبتدع مل يرد به كتاب، ومل تتحـدث بـه سـنة             إن هذ 

، وأعـرف   حيهوأمناء و  وهم تالمذته     صلى اهللا عليه وسلم    صحابـة رسول اهللا    
؛  مصلى اهللا عليه وسـل     ، عاجلوا مشاكلهم السياسية بعيد وفاة الرسول        بلغة القرآن 

ولكن أحدا منهم مل يتورط يف هذا التصور ، ال رواية ألثـر ، وال احتجاجـا يف                  
، وال استشهادا ـذه اآليـة    ها إىل الدليل والربهان واإلقناع    مواطن كانوا أحوج في   

م السقيفة خـري    ويو. رشح لإلمارة أو استبعاد آخر منها      م الكرمية من أجل تنصيب   
ـ منا  " أمري  " ، فقد كانوا يطلقون على القائد املرتقب لألمة لفظ          شاهد على ذلك  

بكر وعمر بأي نـص  أمري ومنكم أمري كما اقترح األنصار ـ فلم يرد عليهم أبو  
اختيار أيب بكر   ، أو دعما لغريه ؛ مث ينفض اجتماع السقيفة عن           قرآين دحضا لرأي  

، ى لقب يطلقونه على أمريهم اجلديدلتسيري شؤون املسلمني، دون أن يتفقوا حىت عل     
 ولكن أبا بكر ينتفض ملا يف ذلك        ، " يا خليفة اهللا  " : فيخاطبه بعض عامة املسلمني     

 أنـا   ""  : تاريخ اخللفاء   "  السيوطي يف كتابه   ها ذكر  مب من خلل عقدي، ويرد عليه    
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، أوكمـا ذكـر ابـن       "  وأنا راض بـه      صلى اهللا عليه وسلم      خليفة رسول اهللا  
صلى اهللا عليه    لست خليفة اهللا ولكنين خليفة رسول اهللا        " : "املقدمة  " خلدون يف   

  ."   وسلم
ومع ذلك وبعده يأيت عمر بن اخلطاب ، فيبني للناس أن األصل يف االختيار هو               

 اختيارهم ، ومبـلء إرادـم       الشورى العامة ، وأن األمر للمسلمني كافة حسب       
وحريتهم ، وأن ما وقع يف السقيفة جمرد استثناء من القاعدة ، اضطر إليه املسلمون               

 إن بيعة أيب    ": دفعا للفنت ، ومجعا للشمل ،  يف ظروف بالغة الدقة واخلطورة قائال              
 من  بكر كانت فلتة وقى اهللا شرها ،  فمن عاد ملثلها فاقتلوه ، فأميا رجل بايع رجال                

  " .غري مشورة فإا تغرة أن يقتال 
، " خليفـة  " مث يتحول املسلمون يف عهد عمر ـ رضي اهللا عنه ـ عن لقب   

،  " صلى اهللا عليـه وسـلم      خليفةَ خليفة رسول اهللا   " بعدما صاروا يدعون عمر     
، ملا فيه   " خليفة  " ، وكأم استثقلوا اللقب األول        "أمري املؤمنني  " مفضلني لقب 

 إحياءات تتوقف إزاءها الفطرة اإلميانية ، ونظرا لطول إضافته اليت تتزايد فيما بعد              من
خليفة خليفِة " : إىل أن تصري إىل اهلجنة ؛ كأن يقال مثال لعلي ـ رضي اهللا عنه ـ   

  . "  صلى اهللا عليه وسلم خليفة خليفة رسول اهللا 
يـاداوود ِإنـا      : أما ما ميكن أن يشغب به بعضهم من احتجاج بقوله تعاىل          

  : ، فليس هذا جماله ألسباب منها  26 ص سورة  جعلْناك خِليفَةً ِفي الْأَرِض
ـ أن داود ـ عليه السالم ـ خليفة حقا ، ولكن ملن سبقه من أنبيـاء بـين     

  .إسرائيل إلقامة شريعة موسى عليه السالم 
  .رائيل ـ أنه خليفة حقا ، ولكن ملن سبقه من ملوك بين إس

  .ـ أنه خليفة حقا ، أي خملوف من بعده بابنه سليمان عليه السالم 
ـ أن لداود عليه السالم شرعة ومنهاجا خاصني به ال يلزمان األمة احملمديـة؛              

، 48  املائـدة   ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجـا      : ألن هلا شرعتها اخلاصة ا      
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تسوسهم األنبياء ، وامللك والنبوة عنـدهم جيتمعـان يف          وشـرعة بين إسرائيل أن     
شخـص واحــد ، واخلالفة عندهم تؤدي معىن امللك سواء بسواء ، وهذا مـا              

كانـت بنـو    : " 1 فيما رواه أبو هريرة عنه        صلى اهللا عليه وسلم   بينه رسول اهللا    
وبينه  ، " إسرائيل تسوسهم األنبياء ، كلمـا هلك نيب خلفه نيب وإنه ال نيب بعدي 

وِإذْ قَالَ موسى ِلقَوِمِه ياقَوِم اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جعـلَ    :رمي  ـالقرآن الك 
  .20 املائدة  ِفيكُم أَنِبياَء وجعلَكُم ملُوكًا

شورى ال  وأَمرهم شورى بينهم  :أما شرعتنا ـ حنن املسلمني ـ فقوله تعاىل 
ما خوطب به فعرف البشر يف وجهه، ، أشرف صلى اهللا عليه وسلم ، والرسول 38

  : ، حني كان ينـزل قوله تعاىل كما مل يعرف من قبل 

 البقـرة    وِإنْ كُنتم ِفي ريٍب ِمما نزلْنا علَى عبِدنا فَأْتوا ِبسورٍة ِمن ِمثِْلهِ       ـ  
23 .   

  . ـ 1 ـ اإلسراء  … ِذي أَسرى ِبعبِدِه لَيلًاسبحانَ الَّ   ـ
    . ـ 10 ـ النجـم فَأَوحى ِإلَى عبِدِه ما أَوحى ـ 

ِإني جاِعلٌ   : وإذ انتفت كل التفسريات املخطئة ، واملعاين املنتحلة لقوله تعاىل           
ليت وضعت لتوظيف   ،  واوت كل القواعد اهلشة ا      30البقرة    ِفي الْأَرِض خِليفَةً  
، نبادر إىل تقرير حقيقة أخرى تؤكد ما ذهبنـا إليـه       ما أنزلت له  هذه اآلية يف غري     

 إين جاعل   : بالقاف هي   غري متواترة   وقررناه  ، ذلك أن هلذه اآلية قراءة أخرى          
 ، وهي قراءة زيد بن علي؛  وكال القراءتني بالفاء والقاف ليس             يف األرض خليقة    
وقد سبق أن ذكرنا التفـسري      . ول اللغة العربية والقرآن الكرمي    صلشرحهما سوى أ  

اللغوي للقراءة بالفاء ، الذي أورده ابن كثري وهو الصواب الذي يؤيـده القـرآن               
  :الكرمي 

                                                           
 3/1471، مسلم 3/1273 البخاري - 1
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 ـ   ثُم جعلْناكُم خلَاِئف ِفي الْأَرِض ِمن بعِدِهم ِلننظُر كَيف تعملُـونَ  ـ 
  .14يونس 
   و الَِّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار ِخلْفَةً ِلمن أَراد أَنْ يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراوه ـ 
  .       62الفرقان 

، ال يرفـضها    ، ولو أا غـري متـواترة        " خليقة  " كما أن قراءة زيد بن علي       
وىل املتواترة ، الـيت     السياق القرآين وال التصور اإلمياين ، وال تتناقض مع القراءة األ          

" جاعـل  " تضفي عليها كلمـةُ   " خليفة  "عليها اجلماعة ؛  ذلك أن القراءة بالفاء         
كما تؤيد قراءةَ زيد بن     ". خليقة"معىن اخللق واإلبداع ، الذي تعطيه القراءة بالقاف         

  :علي بالقاف آيات قرآنيةٌ أخرى هي 
  ي خاِلق بشرا ِمن صلْصاٍل ِمن حمٍإ مـسنونٍ        وِإذْ قَالَ ربك ِللْملَاِئكَِة ِإن     ـ  
    26 احلجر
   71 ص  ِإذْ قَالَ ربك ِللْملَاِئكَِة ِإني خاِلق بشرا ِمن ِطٍني   ـ 

وعليه فال تناقض بني القراءتني وال بني املعنيني ، واخلالفة اآلدمية يف األرض هي              
 يعقب بعضها بعضا ، وأمم تنقرض فتخلفهـا أمـم   خالفة توالد وتناسل ، وأجيال    

أخرى ، وذرية بعضها خلفة بعض ، إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها وهو خري                 
  .الوارثني 

أما اخلالفة كنظام حكم ، فإن اآلية الكرمية ال تنظمها وال تشري إليها ، وإمنـا                     
الـشورى     شورى بينهموأَمرهم :مرجعها إىل نص قرآين آخر هو قوله تعاىل 

وقـد  ". اخلالفة على منهاج النبوة     " ، وإىل نـص نبـوي صحيح هو حديث        38
" االستخالف اجلماعي   " تضمن اإلشارة إىل شكل النظام وجوهره ؛ فالشكل هو          

ألجيال األمة ، أي تعاقبها على تسيري أمرها ، واعتبار رجال اإلدارة من القمـة إىل                
عبر عنه  ؛ واملضمون هو ما     يف تنفيذ القرارات  خلفاء  واب أو وكالء    القاعدة جمرد نو  
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وأَمرهم شورى  :هاج هو الذي شرحه قول اهللا تعاىلوهذا املن. "منهاج النبوة "بـ
مهنيب    نته السنة العملية اليت جعلت الكافة مسلطني على أمـرهم         38الشورىوبي ،

  .ا تقريرا وتنفيذا وحماسبة وانتفاع
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     لعل مما مييز اللغة العربية عن غريها من اللغات ، أصالة مصطلحاا ،ومرونتـها    
الرائعة اليت تنمو ا مفرداا ، وتتطور ا تعابريها ، تبعا لتطور أهلـها واتـساع                

   م ، وتنوع حيام االجتماعية ، ونشاطهم املادي واملعنـوي والروحـي ، مث           جتار
  .تثبيت بعض هذه املفردات بواسطة الوحي مصطلحات دينية ال تضاهى 

     نلحظ هذه الظاهرة عند تتبعنا لنشأة كـثري مـن املـصطلحات الـسياسية              
  .واالقتصادية واالجتماعية والتشريعية والعسكرية وغريها 

 تعلقت يف منشئها بنمو األعشاب واألجسام ، مث حتولـت           مثال" الزكاة"    فلفظة  
  .مصطلحا اقتصاديا ليس له مثيل يف غري اللغة العربية 

تطور من معىن مادي حمض ، هو اإلكثار من تناول الطعام ،            " اجلهاد"    ومصطلح  
إىل بذل الوسع والطاقة ، مث إىل نظام عسكري متكامل يتعذر إجياد لفظ يـسعه يف                

  .ة العربية غري اللغ
تطور إىل مدلوله احلريب من معىن مادي بسيط ، هـو نفـور       " النفري"    ومصطلح  

نفر : الدابة وجزعها وذعرها وتباعدها عما خييفها ، مث حتول إىل فعل من األضداد              
من الشيء ، إذا تباعد عنه ، ونفر إليه ، إذا فزع إليه لينصره أو ليستنجد بـه ؛ مث                    

رة على العدو ، والتفرغ للعلم ، رقاها القرآن الكرمي واحلديث           ارتقت إىل معىن النص   
 :، وقوله  41وبة  ــالت  انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا   : النبوي الشريف ،  يف قوله تعاىل        

              طَاِئفَةٌ ِلي مهقٍَة ِمنكُلِّ ِفر ِمن فَرلَا نوا كَافَّةً فَلَونِفرونَ ِليِمنؤا كَانَ الْمموا ِفي  وفَقَّهت
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" إذا استنفرمت فانفروا " 1:  صلى اهللا عليه وسلم وما روي عنه، 122 التوبة الديِن
    .…أي إذا استنجدمت واستنصرمت 

مث ثبتت الكلمة يف مصطلحها العسكري مبعىن جيش النصـرة فـي قــوله            
  .ناكم أكثر جنودا وأنصارا  أي جعل، 6اإلسراء   وجعلْناكُم أَكْثَر نِفريا : تعاىل 

، " نفق"تطور من أصل لغوي مبعىن مادي هو جحر الريبوع          " نفاق"ومصطلح  
ومن عادة الريبوع أن يتخذ جلحره عدة أبواب ، بعضها يغلقه بساتر ترايب رقيـق ،                

والعرب تسمي هـذا البـاب      . فإذا أراد اهلرب ، ضربه برأسه فانتفق ، أي خرج           
  .همزة السري النفَقَة ، كَ

مث تطور اللفظ بواسطة القرآن والسنة إىل مصطلح إسالمي مل تعرفه العرب من             
قبل باملعىن املخصوص ، ويطلق على الذي يستر كفره ويظهر إميانه ، والذي خيرج              
من اإلميان من غري الوجه الذي دخل منه فيه  ، وكذلك املنافق ظاهره إميان وباطنه                

ا جاَءك الْمناِفقُونَ قَالُوا نشهد ِإنك لَرسولُ اللَِّه واللَّه يعلَم          ِإذَ : يقول تعاىل   .  كفر  
: 2، ويف احلـديث      1 املنـافقون   ِإنك لَرسولُه واللَّه يشهد ِإنَّ الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ      

  " .أكثر منافقي هذه األمة قراؤها "
يت يضرب معناها يف أعماق النفس البشرية منذ        ال" الشورى"كذلك الشأن يف كلمة     

خلق اإلنسان اجتماعيا بطبعه ، حمتاجا إىل غريه من أجل التشاور والتفاهم وتبـادل              
واليت يضرب مبناها ـ لفظهـا ـ جبـذوره يف     . الرأي والنصح والتجربة واملنفعة 

لـة النـضج    تاريخ اإلنسان العريب منذ نشأته بدائيا بسيطا عفويا ، إىل أن بلغ مرح            
العقلي والرشد االجتماعي ، والتفكري املنطقي ، والتعبري الفين تصرحيا وتلميحـا ،             
حقيقـة وجمازا ، مث إىل أن نزل الوحي فثبت اللفظ ـ الـشورى ـ مـصطلحا     

                                                           
ال :حأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال يوم الفت"، وعند البخاري ومسلم بلفظ 3/158، مصباح الزجاجة2/926 ابن ماجة - 1

 3/1487، مسلم 2/651البخاري " هجرة ولكن جهاد ونية ولكن إذا استنفرمت فانفروا
 1/56، صفة املنافق 5/363، شعب اإلميان 4/155 مسند أمحد - 2
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الـشورى    وأَمرهم شورى بينهم  :سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يف قوله تعاىل 
38.  

 هذه الكلمة وتطور مدلوهلا ، نلحظ أوال قرابـةً هلـا بلفـظ              ومن تتبعنا لنشأة  
الذي هو احلُسن واجلمال واهليئة ، سواء يف اإلنسان أو متاع البيت ؛ كما              " الشوار"

العسل ،  " شار ، يشور  "الذي اشتق منه فعل     " الشور"أن هلا أصال مشتركا مع لفظ       
العسل ، أي اخللية أو     إذا استخرجه من مصدره ، مث أطلق لفظ املشار على مصدر            

  حة أو اجلُبقْبالو.  
ونظراً ألمهية العسل يف حياة العريب وقيمته الغذائية وندرته ، اشتق مـن هـذا               

مبعىن أَومأَ بيده ، أو عينه ، أو حاجبه ، وكأمنا العسل هو أهم              " أشار"اللفظ كلمة   
  .ما يستحق اإلمياَء واإلشارة 

على مراحل من معناها املادي ـ استخراج شـيء   مث نقلت الكلمة بالتدريج و
مادي هو العسل ، من شيء مادي هو اخلليـة ـ إىل معـىن جتريـدي راق هـو      
استخراج الرأي الصائب والفكرة الصاحلة ، واهلدي النافع من عقول الناس وجتارم            
وتصورام ، وكأنما العقول خاليا حنل ، وكأمنا آراؤهم عسل يـستخرج منـها              

  . واالستشفاء للغذاء
أشار عليـه ، شـاوره ،       : وبذلك عرفت اللغة العربية كلمات جديدة ، مثل         

استشاره،  مشورة ، مشورة ، شورى ، وكلها تدل على تبادل الـرأي والنـصح                
واإلرشاد واالسترشاد ، واهلداية واالستهداء ؛ حىت إن العريب املوغـل يف بداوتـه              

 اجلليلة فذهب إليها ، والتزم ا دون تعقيـد أو  عرف بفطرته ولغة قومه هذه املعاين  
جدل أو فلسفة ؛ وقد دعا أحد اخللفاء واحداً من بين عبس وسـأله عـن سـر                  

  ".حنن ألف رجل بألف رأي : " انتصارام فقال األعرايب 
وال يذهب بنا القول إىل ادعاء أن الشورى ـ مبىن ومعىن ـ مـن خـصائص    

من املؤكد أن العربية تكاد تكون اللغة الوحيدة ، اليت          العريب واللغة العربية ، ولكن      
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منت فيها هذه اللفظة ـ شورى ـ منواً طبيعيا ، ضـاربا يف أعماقهـا التارخييـة      
واالجتماعية والثقافية ، فاكتسبت ذه األبعاد العميقة مرونة ومشولية أداء ، تندران            

تطع أن تستوعب مداليلـها     يف اللغات األخرى اليت انتحلت ملعانيها كلمات مل تس        
  .املادية واملعنوية والنفسية والروحية واالجتماعية 

مث جاء الوحي والسنة النبوية املطهرة فرفعا هذا اللفظ ـ شورى ـ إىل صعيد   
مصطلح ديين ودنيوي ، يتعذر على املرء االستغناء عنه بلفظ آخر عريب أو دخيل ،               

تطبيق النبوي الذي بلوره نظاما سياسـيا       مث كان ال  . مهما تكلف واحتال وتمحلَ     
  .جيعل أمر األمة بيدها ، تتخذه قرارا ، وتصدره للسلطة التنفيذية ملزماً 

واستمر احلال على هذا املنهاج إىل أن مت االنقالب عليه بالقضاء على اخلالفـة              
الراشدة ؛ فأنشأ احلكام املتسلطون حركات ثقافية للتعتيم على املفاهيم الـسياسية            
اإلسالميـة ومتويهها ، مبا يربر انفرادهم بالسلطة ؛ ومل يتورعوا يف حركتهم هـذه              
عن وضع األحاديث الكاذبة ، وتفسري بعض آيات القرآن الكرمي بغري معناها ،كما             
هو الشأن يف احلديث املوضوع الذي جيعل  احلاكم ظال هللا يف األرض ، ويف تفسري                

، بـأن فـسقة احلكـام    30البقرة   الْأَرِض خِليفَةًِإني جاِعلٌ ِفي  :  تعاىلقوله
  .م وكفارهم خلفاء هللا سبحانه ـ تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبريا ـ ـوفجاره

فمهدت هذه الشروح لنشوء أنظمة حكم استبدادية ظاملة سلبت األمـة أهـم             
م حقوقها اإلنسانية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ، واحتكرا بيـد احلكـا          

وبطانتهم من الوزراء واملستشارين ، والكتبة ، والغلمان واجلواري واخلدم وعلماء           
السوء ، واملماليك ؛ فتحولت القصور واملؤسسات بـذلك إىل حلبـات لـصراع          
األهواء واملصاحل الشخصية والنفــوذ األجنيب ، واألمة اإلسالمية إىل سوق للرقيق           

بناءها ، ويـستحيي نـساءها ، ويبـدد         بيد خناس، يسومها سوء العذاب ، يذبح أ       
  .أمواهلا، ويتاجر بأعراضها 
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ولئن كانت اخلالفة الراشدة قد اكتسبت شرعيتها من كوا امتدادا اختياريـا            
حراً للرعية ، عقيدة وشريعة وتشاورا ، تقريريا وتنفيذيا ، فنالت بذلك حمبة األمـة               

  .وطاعتها واحترامها 
س ، عمر بن عبد العزيز ـ على رغم فقدانـه   ولئن كان اخلليفة الراشد اخلام

لشرعية العقد اإلنشائي باختياره من لدن مجيع األمة ـ قد اكتسب حمبـة األمـة    
واحترامها وتقديرها ووالءها بسلوكه وعدله وتقواه ، وإيثاره الرعية علـى نفـسه             

مة قد  وولده، ورده املظامل ، وثورته على احنراف بين أمية ؛ فإن هؤالء األمراء الظل             
حاولوا التمويه على استئثارهم بالسلطة ، وتنكرهم ملنهج اإلسالم الشوروي ، مبـا             
أفىت هلم به علماء السوء من آراء تفرغ الشورى من حمتواهـا ، وجتعلـها مكـاًء                 

  .وتصديةً
إن هذا الوضع الذي آل إليه أمر األمة مل يكن إال نتيجة طبيعية لنسيان املسلمني ما                

ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيـشةً ضـنكاً           بينات واهلدى   أنزل عليهم من ال   
قَـالَ   ،   قَالَ رب ِلم حشرتِني أَعمى وقَد كُنت بـِصريا         ونحشره يوم الِْقيامِة أَعمى   

ـ  كَذَِلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها وكَذَِلك الْيوم تنسى ـ 125  طــه  ولقد كان  . ـ
يف مقدمة ما نسي من آيات اهللا ـ وإن بقيت تتلى ـ آية احلكم  فـي قوله تعاىل   

 : مهنيى بورش مهرأَمو   صـلى اهللا   وهو ما أخرب به رسـول اهللا . 38الشورى
ة ،  لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة ، فكلَّما انتقَضت عـرو         : " 1 قال عليه وسلم 

صلى اهللا  مث نبه    ."ن نقضاً احلكم ، وآخرهن الصالة       تشبث الناس باليت تليها ، وأوهل     
 إىل عاقبة االحنراف عن حكم الشورى يف أحاديث كثرية ، منها ما رواه              عليه وسلم 

، أن الرسول   مالك يف املوطإ موقوفا ، وابن ماجة مرفوعـا عن عبد اهللا بن مسعود            
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وال حكم قوم بغري احلق إال فشا فيهم الـدم ، وال            : "  1 صلى اهللا عليه وسلم قال    
وال حكموا بغري ما أنزل     : "ويف رواية   " ختر قوم بالعهد إال سلط اهللا عليهم العدو         

  " . اهللا إال فَشا فيهم الفقر

ولئن كانت الشورى شجرة طيبة مثارها السعادة والرخاء واألمن والطمأنينـة           
، وقيمة جمردة ، مرتبطة بطبيعة االجتماع البشري ؛         واحلريــة ، فإا كمعىن عام      

ألا عنصر أساس يف تكوين النفس البشرية السوية ، إذ ما دام اإلنسان اجتماعيـا               
بطبعه غري مستغن عن اآلخرين ، حيتاج إىل آرائهم ونصائحهم ، كما حيتـاج إىل               

هوم من صـميم  عوم املادي واملعنوي ، فهو تشاوري بغريزته ؛ والشورى ذا املف    
الفطرة اإلنسانية اليت ال يتم للناس أمر رشيد إال ا ؛ فهي الوشيجة اليت تربط الفرد                
بقومه ، وهي اآلصرة اليت تشد األجيال البشرية املتعاقبة ببعضها ، وجتعل بناء اخللف              

  .متمما لبناء السلف وامتداداً له 
لعليم احلكيم ، وجعـل     الشورى مركوزة يف صميم الفطرة السوية اليت أبدعها ا        

اإلنسان ا مسيعاً وبصرياً ، ومتكلماً ومفكراً ، يتوق مع بـين جنـسه إىل احلريـة                 
واالنعتاق والكمال والكرامة ، ويبحث معهم عن طرقها الكامنة يف جذور الشورى            

الشورى فطرة رشدها الوحي وأصول الشريعة ، وهى        . اإلسالمية بإطارها اإلمياين    
  ..اهم ِفي الْبر والْبحِرولَقَد كَرمنا بِني آدم وحملْن    ة اإلنسان   بذلك عنوان كرام  

 ، أهلمها اهللا أنبياءه عليهم السالم ودرم عليها فمارسوها ، وبـشروا              70اإلسراء  
مث توارثتها األجيال من بعدهم ، مـسلمها وكافرهـا ،           . ــا ، ورغبوا فيها     

نية،ومورست جمردة من ركائزها العقدية ، وجىن املمارسـون         فمورست إميانية ربا  
  .مثارها على قدر صواب التطبيق وحجم أخطاء التنفيذ

والشورى ـ بعد هذا ـ حرية ومسؤولية ، ألا عنوان حرية االختيار، ورمز   
الشجاعة واإلقدام على حتمل مسؤولية هذا االختيار ؛ فاحلرية واملـسؤولية بـذلك             
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  فس البشرية السوية ، تتكامالن مع فطرة التشاور وتؤديان إليها، بـل            فطرتان يف الن
إما يف كثري من األحيان ، تلخصان جوهر الشورى يف معادلة رياضية دقيقة ميكن              
أن تكون  تعريفا لــها وحداً ، ذلك أن الشورى ذا املعيار اختيار مجاعي حر ،                

  .وحتمل طوعي ملسؤولية هذا االختيار 
 مسرية الفطرة البشرية يف اختيارها احلر ، وحتمل مسؤولية اختيارها، ولقد بدأت

من موقفني ضاربني يف أعماق الغيب ، يف املإل األعلى ، ذكرمها الوحي يف آيـتني                
ِإنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواِت والْأَرِض والِْجباِل فَأَبين أَنْ          : كرميتني ، أوالمها    

حولًايها جكَانَ ظَلُوم هانُ ِإنسا الِْإنلَهمحا وهِمن فَقْنأَشا وهِملْن  72األحزاب .  
وِإذْ أَخذَ ربك ِمن بِني آدم ِمن ظُهوِرِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَـى             : هماتوثاني

     لَى شقَالُوا ب كُمبِبر تأَلَس ـذَا            أَنفُِسِهمه ـنـا عا كُنِة ِإنامالِْقي موقُولُوا يا أَنْ تنِهد
غَاِفِلني  172 األعراف.  

مث أطلعنا ـ برمحته ـ على مشهد حواره مع املالئكة عند خلقه آدم ـ عليـه     
وِإذْ قَـالَ ربـك    : السالم ـ تعليما لنا وتربية وترشيداً يف قوله سبحانه وتعاىل  

كَِة ِإني جاِعلٌ ِفي الْأَرِض خِليفَةً قَالُوا أَتجعلُ ِفيها من يفِْسد ِفيهـا ويـسِفك               ِللْملَاِئ
   .30  البقرة  الدماَء ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ

 يف هذا املضمار ، وإمنا هـداهم  مث مل يترك ـ سبحانه وتعاىل ـ الناس فوضى  
وكما . بواسطة الرسل ـ عليهم الصالة والسالم ـ إىل منهج الشورى وطرائقها   

صـلى اهللا   أعطانا املثل يف حواره مع املالئكة ، ضرب لنا املثل باستشارته الرسول             
 يف أمر أمته ، تطييبا خلاطره وتعليما لنا ـ وهو سبحانه غين عن ذلك ـ  عليه وسلم

 يوما ، فلـم     صلى اهللا عليه وسلم   غاب عنا رسول اهللا     : ( 1 رواه حذيفة قال     فيما
خيرج حىت ظننا أنه لن خيرج ، فلما خرج سجد سجدة فظننا أن نفسه قد قبـضت                 

ماذا أفعـل   : إن ريب تبارك وتعاىل استشارين يف أميت        :" منها ، فلما رفع رأسه قال       
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فاستشارين الثانية ، فقلت     . ما شئت أي رب ، هم خلقك وعبادك       : م ؟ فقلت    
   " ) . ...ك يف أمتك ، وبشريننزحال أ:  فقال لـه كذلك ،

املمكن للتجمع البـشري، الـذي      واستمر التدرج م إىل أن بلغ مبلغ الكمال         
صلى اهللا  ، والسنة القولية والفعلية والتقريرية للرسول       وضعت أسسه سورة الشورى   

   .عليه وسلم
ة البشرية يف األرض بني الكفر واإلميـان ، فإـا ىف            وعلى رغم تأرجح املسري   

فترات ضالهلا وكفرها بقيت متشبثة ببعض معامل الشورى ، ولكنها كانت تطبقها            
بغري إطارها اإلمياين ، وبأساليب خاضعة ـ يف غالب األحيان ـ ألهـواء امللـوك     

هجه ؛ من ذلك واألباطرة ، وجنت منها بعض اخلري الذي يناسب مقدار التطبيق ومن  
بلقيس اليت استشارت مألها ـ جملس شوراها ـ عنـدما ألقـي إليهـا كتـاب       

قَالَت ياأَيها املَلَأُ ِإني أُلِْقي ِإلَي ِكتاب كَِرمي ِإنه ِمن  : سليمـان ـ عليه السالم ـ   
تعلُوا علَي وأْتوِني مسِلِمني قَالَت ياأَيهـا  سلَيمانَ وِإنه ِبِاسِم اللَِّه الرحماِن الرِحيِم أَلَّا     

املَلَأُ أَفْتوِني ِفي أَمِري ما كُنت قَاِطعةً أَمرا حتى تشهدوِني قَالُوا نحن أُولُـوا قُـوٍة                
نَّ الْملُوك ِإذَا دخلُوا قَريةً     وأُولُوا بأٍْس شِديٍد والْأَمر ِإلَيِك فَانظُِري ماذَا تأْمِرين قَالَت إِ         

أَفْسدوها وجعلُوا أَِعزةَ أَهِلها أَِذلَّةً وكَذَِلك يفْعلُونَ وِإني مرِسلَةٌ ِإلَيِهم ِبهِديٍة فَناِظرةٌ            
  . 35 ، 29النمل   ِبم يرِجع الْمرسلُونَ

ياأَيها الْملَأُ أَفْتوِني    : يل رؤياه   ومن ذلك استشارة عزيز مصر مأله حول تأو       
ِفي رؤياي ِإنْ كُنتم ِللرؤيا تعبرونَ قَالُوا أَضغاثُ أَحلَاٍم وما نحن ِبتأِْويـِل الْأَحلَـاِم               

   تأِْويِلـِه فَأَرِسـلُوِني   ِبعاِلِمني وقَالَ الَِّذي نجا ِمنهما وِادكَر بعد أُمٍة أَنا أُنبـئُكُم بِ           
  . ـ 45  ،44 ، 43يوسف 

ومن ذلك استشارة فرعون مأله ـ على طغيانه وتأهله ـ  يف أمر موسـى      
قَالَ ِللْملَِإ حولَه ِإنَّ هذَا لَساِحر عِليم يِريد أَنْ يخِرجكُم ِمن  : ـ عليه السالم ـ  

مرونَ قَالُوا أَرِجِه وأَخاه وابعثْ ِفي الْمداِئِن حاِشِرين يأْتوك         أَرِضكُم ِبِسحِرِه فَماذَا تأْ   
  . 36 ، 35 ، 34 ـ الشعراء  ِبكُلِّ سحاٍر عِليٍم



  
  
  
  
  
  
  
  

  289   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

ومن ذلك جناشي احلبشة الذي اختذ جملسا للشورى ، وعندما وفد إليه بعـث              
ىب ربيعة ، وعمرو بن قريش املكون من أشد القرشيني دهاء وحنكة ـ عبد اهللا بن أ 

العاص ـ للمطالبة بإعادة املسلمني املهاجرين إىل الكفار ، حممالً برشاوى مثينة لكل  
البطارقة وأعضاء جملس الشورى ، كاد ينجح يف مسعاه ، لوال أن النجاشي تتـرس               

. بضوابط اإلميان واألخالق ، فرفض آراء البطارقة ، وأمر برد رشاوى وفد قريش              
فخرجا ـ عبد اهللا بـن     : "1 ـ رضي اهللا عنها ـ اليت روت اخلرب  قالت أم سلمة

أيب ربيعة وعمرو بن العاص ـ من عنده ـ أي النجاشي ـ مقبـوحني مـردوداً      
  " .عليهما ما جاءا به ، وأقمنا عنده ـ أي عند النجاشي ـ خبري دار مع خري جار 

لبـالغ يف محايـة     لقد كان لتشبث النجاشي باإلميان والقيم واألخالق ، األثر ا         
املسلمني املهاجرين ، ويف إحباط كَيِد مستشاريه املرتشني ، وهذا يؤكـد قاعـدة              
عتيدة يف االجتماع البشري املتحضر ، هي أن أي نظام سياسي ال ـيمن القـيم                
واملبادئ  على سلوك قادته ، وال يضبطه ضابط الـصدق والـشفافية يـنحط إىل                

زي واللؤم والفساد ، والظلم والنذالة ، على رغم         احلضيض ، ويرتكس يف حمأَة اخل     
ما ميكن أن يكون لديه من ظروف مواتية ، وقدرات كافية ، وشـعارات براقـة                
مرفوعة ، وأهداف ملاعة منتحلة ؛ ألنه يسقط يف التناقض بني القول والفعل ، مهما               

 الـيت   واألمثلة على ذلك كثرية من حال األمة اإلسالمية املعاصـرة         . كابر وادعى   
تتبادل أكثر دوهلا ـ علمانية ودينية ، تقدمية ورجعية ـ الالجئني إليها كما تتبادل   
اخلراف والبضاعة ، بل يبلغ ببعضها االحنطاط واخلسة إىل تسليم مواطنيها لألجنيب ،             
وترتكس يف الظلم والعسف ارتكاسا جيعل بعض رعاياها يفتقدون األمن يف أغلب            

ثيق التسليم وعقود التعاون االسـتخباري ، فيـضطرون          بلدان املسلمني بسبب موا   
  .للّجوء إىل الكيان الصهيوين ، وأمم الغرب املسيحي 

وبذلك تفكك اتمع املسلم ومتزق طوائف متناحرة ، وحلت بدوله اهلزائم يف            
كل ميادين اإلصالح والدفاع ، وأصبح حكامه عبيداً أذلة لكل أمة يتومهون قدرا             
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مما يوضح قاعدة أساسية يف االجتماع البشري     . مساعدم على البقاء  على محايتهم و  
هي أن الغلبة والنصر والتمكني والقوة ال تتحقق ألي دولة إال مبقدار ما يتوفر فيها               

ويؤكد هذا واقع الدول الغالبة يف هذا       . من مبادئ الشورى وضعية كانت أو إميانية        
الكرامة والعدل مبمارسـة نـوع مـن        العصر ، اليت وفرت لشعوا حداً أدىن من         

الشورى الوضعية الشكلية ، وحال دول الظلم واالستبداد يف بالد املسلمني  املنهزمة             
أمام جموس اهلند ، ويهود الشتات ، ونصارى الغرب ، وعباد الـوثن يف إفريقيـا ،         

  .ا على األطفال والنساء والشيوخ والعراة واجلياع واملرضى من مواطنيه" املتعنترة"و
وهلذا أنزل اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ تشريع الشورى ، جزءاً من آية واحـدة،    
تشتمل بسياقها القَبِلي والبعدي على أهم مبادئ اإلميان ، والعدل ، واألخـالق ،              
والعبادة ، يتلقاها املؤمن فيجد فيها توجيها ربانيا حنو جمتمع متكامـل متثـل فيـه                

  :ارك وتعاىل الشورى جزءاً من كلّ ؛ فقال تب
                 ـوانآم قَى ِللَّـِذينأَبو رياللَِّه خ دا ِعنما ويناِة الديالْح اعتٍء فَميش ِمن ما أُوِتيتفَم

             ـموا ها غَِضبِإذَا مو اِحشالْفَوالِْإثِْم و اِئرونَ كَبِنبتجي الَِّذينكَّلُونَ ووتي ِهمبلَى رعو
غي           ماهقْنزا رِممو مهنيى بورش مهرأَملَاةَ ووا الصأَقَامو ِهمبوا ِلرابجتاس الَِّذينونَ وِفر

  ينِفقُونَ والَِّذين ِإذَا أَصابهم الْبغي هم ينتِصرونَ وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها فَمـن عفَـا               
ولَمن انتصر بعد ظُلِْمِه فَأُولَِئك مـا        ح فَأَجره علَى اللَِّه ِإنه لَا يِحب الظَّاِلِمني         وأَصلَ

علَيِهم ِمن سِبيٍل ِإنما السِبيلُ علَى الَِّذين يظِْلمونَ الناس ويبغونَ ِفي الْـأَرِض ِبغيـِر               
  ملَه لَِئكأُو قورِ          الْحِم الْأُمزع لَِمن ِإنَّ ذَِلك غَفَرو ربص نلَمو أَِليم ذَابع    الشورى

36 - 43.  
واآليات القرآنية الكرمية هذه ، اشتملت على صفات اتمع الشوروي ، بزهده            
يف زخرف احلياة وطهارته من الفواحش ، وتوكّله على اهللا وحده ، وتغافره ألخطاء 

كافله يف ميدان التخطيط والتقرير والتنفيذ واإلنفاق ، وحل اخلالفـات        أعضائه ، وت  
  .قصاصا وتعويضا وتعافيا ودفعا للظلم 



  
  
  
  
  
  
  
  

  291   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

فإذا مت تطبيق هذه املبادئ قام اتمع اإلسالمي الرشيد عدال ورمحة وحمبة ومناء              
، حريـات    والفساد والعسف ومصادرة احلريات    ورخاء ، وأمنا من اجلوع والظلم      

  .لرأي واالعتقاد والعمل والكسب الفكر وا
مث إن الوحي عندما أسس نظام االجتماع الشوروي وضع له ضوابط وشروطا            
للنجاح ، ال ختل بطبيعته املرنة ؛ فقيده بوجوب اجتناب الطاغوت ـ وهـو كـل    
جماوزة للحد، هوى أو مصلحة ذاتية ، أو سلطانا ـ ، وباتباع كل حسن من القول 

والَِّذين  :  أمراً باملعروف أو ياً عن املنكر، فقال تبارك وتعاىل           نصحا أو رأياً ، أو    
      ـاِدي الَّـِذينِعب رـشى فَبرشالْب موا ِإلَى اللَِّه لَهابأَنا ووهدبعأَنْ ي وا الطَّاغُوتبنتاج

       الَِّذين لَِئكأُو هنسونَ أَحِبعتلَ فَيونَ الْقَوِمعتسابِ     يلُوا الْأَلْبأُو مه لَِئكأُوو اللَّه ماهده  
  وبذلك أضفت اآلية الكرمية على مفهوم الشورى بعداً آخر هو            ؛  18 - 17الزمر

استماع األقوال واملقترحات واالستفادة منها ، وهو ما وضحه اإلمام علي ـ كرم  
اضـمم آراء  : " فية قـائال  اهللا وجهه ـ عندما وجه اخلطاب إىل ابنه حممد بن احلن 

الرجال بعضها إىل بعض ، مث اختر أقرا إىل الصواب ، وأبعدها عن االرتياب، قد               
  " .خاطر بنفسه من استغىن برأيه،  ومن استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع اخلطأ 

كما عوجل املوضوع نفسه بثالث آيات أخريات تضبط املمارسة وتضمن هلـا            
فَِبمـا   : مة القصد و وحدة الصف ، ففي قوله تعـاىل           التجرد واملوضوعية وسال  

                ففَـاع ِلـكوح وا ِمنفَضفَظًّا غَِليظَ الْقَلِْب لَان تكُن لَوو ملَه تاللَِّه ِلن ٍة ِمنمحر
 ـ حيث الوحي على  159 ـ آل عمران   عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي الْأَمِر

ق واللني ، املؤديني إىل مجع الشمل ، و وحدة الصف ، وعلى العفو والتعـايف                الرف
وسالمة القلوب من البغضاء واحلقد واخليانة ، وكلها أمراض تعوق ممارسة الشورى            
على أساس متني ، وقد وردت هذه اآلية يف سياق إشارته تعاىل إىل الذين تولوا يوم                

ِإنَّ الَِّذين تولَّوا ِمنكُم يوم      : عنهم  أحد ، وبيــان أسباب توليهــم وعفـوه       
              ِإنَّ اللَّه مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبا كَسِض معطَانُ ِببيالش ملَّهزتا اسماِن ِإنعمقَى الْجالْت

ِليمح غَفُور  ـ          155 ـ آل عمران   
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الَِّذين آمنوا كُونوا قَواِمني ِللَِّه شهداَء ِبالِْقسِط ولَـا         ياأَيها    : ويف قوله تعاىل    
 ـ يبني  8 ـ املائدة   يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَى أَلَّا تعِدلُوا اعِدلُوا هو أَقْرب ِللتقْوى

ـ               ة تبارك وتعاىل أن التباغض والتنافر من عوائق العدل الذي هـو الثمـرة الطبيعي
للشورى  وأداء الشهادة ، وأن على اتمع املسلم أن يطهر صفه من هذه العوائق ؛                   

ـ 152  األنعام  وِإذَا قُلْتم فَاعِدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى       : ويف قوله سبحانه     ني ـ يب ـ
الوحي عائقا آخر من عوائق ممارسة الشورى على وجهها السليم ، هو عائق القرابة              

ء العائلي أو القبلي أو الطائفي أو احلزيب ، وحيث على التجـرد ، وتـسخري                والوال
  ...الشورى ملصلحة األمة كاملة ، ال لطائفة أو حزب أو عائلة أو شخص 

 تـأثري احلاجـة يف      مث تأيت السنة النبوية فتزيد أمر التجرد وضوحاً بإشارا إىل         
صلى  ، فقال هم وأهوائهم ارسيها من مظاهر ضعف   ، وضرورة حترر مم   ممارسة الشورى 
بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر ،        " 1: فيما أخرجه أبو داود    اهللا عليه وسلم  

حىت إذا رأيت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك ـ  
تعس عبد الدينار " 2:وقال أيضا صلى اهللا عليه وسلم"  احلديث …يعين نفسك ـ  
بد اخلميصة ، إن أعطي رضي وإن مل يعط سخط ، تعس وانتكس             وعبد الدرهم وع  

ال تشاور خبيال يف صلة ، وال       :" 3 األثر وجاء يف " . احلديث  …وإذا شيك فال انتقش     
ومن   :وهذا ما تشري إليه اآلية القرآنية " . جبانا يف حرب ، وال شابا يف جارية 

دِر هيِبغ اهوه عبات نلُّ ِمماللَِّهأَض ى ِمن  ـ 50 ـ القصص .  
ذلك ألن الشورى إذا حتكم فيها أصحاب األهواء سخروها لتحقيق مـآرم،            
ومحاية مصاحلهم ، وحتولت بتألّب  االنتهازيني والوصوليني واـرمني وحتـزم            
لبعضهم أداة للقمع والظلم والفساد ، واغتصاب سلطة األمة ، وهو ما أشار إليـه               

                                                           
  2/1330، ابن ماجه 5/257، الترمذي 4/123 أبو داود - 1
  4/1775، تفسري ابن كثري 18/141 تفسري القرطيب - 2
ال جبانا يف حرب ال تشاور خبيال يف صلة و:  عن طلحة قال8773 ، رقم 790 /3  كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال، ج- 3

 وال شابا يف جارية
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لن تقوم الساعة حىت يسود كل قبيلـة         " 1: حني قال     عليه وسلم  صلى اهللا الرسول  
يهـا  سيأيت على الناس سنوات خـداعات ، يـصدق ف         :" 2، وحني قال  "منافقوها

مني، وينطـق   ، وخيون فيها األ   الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤمتن فيها اخلائن      
، " أمر العامة    يتكلم يف الرجل التافه   : " وما الرويبضة ؟ قـال   : قيل" فيها الرويبضة   

  " .السفيه " ويف أخرى " الفاسق: "ويف رواية 
إنه ما كان للشورى أن تضبط بإطارها العام الذي هو  املمارسـة اإلميانيـة ،                
وبإطارها اخلاص الذي هو العدل يف الرضى والغضب ، والتحرر من قيود احلاجـة              

ة وإعالء شأا ، فهي بنصوص      واخلوف ، لو مل تكن هلا األمهية القصوى يف بناء األم          
، الدين النصيحة، الدين النصيحة   : " قال صلى اهللا عليه وسلم    ،3السنة النبوية نصيحة    

 :وقال .ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم     هللا ولكتابه  :قالوا ملن يا رسول اهللا؟ قال       
تابـه  النصح هللا ولدينه ولك: من جاء يوم القيامة خبمس مل يصد وجهه عن اجلنة    " 4

  " .ولرسوله وجلماعة املسلمني 
والشورى أمر باملعروف وي عن املنكر ، ألن عضو الشورى يبـدي رأيـه              

صلى اهللا عليـه    بشجاعة وينتقد الفساد جبرأة ويرشد إىل الصالح بوضوح ، لقوله           
ال حيقر أحدكم نفسه قالوا يا رسول اهللا كيف حيقر أحدنا نفسه قـال              : " 5 وسلم

يه فيه مقال مث ال يقول فيه فيقول اهللا عز وجل له يوم القيامـة مـا                 يرى أمرا هللا عل   
منعك أن تقول يف كذا وكذا فيقول خشية الناس  فيقول فإياي كنـت أحـق أن                 

ال مينعن أحدكم هيبة الناس أن يقـول        : " 6 صلى اهللا عليه وسلم   ، وقوله   " ختشى  
  " .احلق إذا رآه أو مسعه 

                                                           
  10/7، املعجم الكبري 4/265، مسند البزار 7/327 جممع الزوائد - 1
 2/1339 سنن ابن ماجه - 2
 10/435، صحيح ابن حبان 1/74، مسلم 1/30 البخاري - 3
 1/347 أمايل احملاملي - 4
  2/1328 ابن ماجه - 5
 2/32 املعجم الصغري - 6
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نَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا      إِ : نة لقوله تعاىل    والشورى صدق ووفاء وأداء لألما    
 اضمنوا يل "1 صلى اهللا عليه وسلم ـ ، وقوله  58 ـ النساء   الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها

ستا من أنفسكم أضمن لكم اجلنة   اصدقوا إذا حدثتم  وأوفوا إذا وعدمت وأدوا إذا                 
  " .ركم وكفوا أيديكم أئتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصا

ما من صدقة   "  :2 صلى اهللا عليه وسلم   والشورى صدقة و زكاة ، ملا روي عنه         
  ."أحب إىل اهللا من قول احلق

والَّـِذين لَـا     : والشورى شهادة كتماا خيانة وحتريفها زور ، لقوله تعاىل          
ورونَ الزدهشي   ـ ،  72 ـ الفرقان  وا الشمكْتلَا تو آِثم ها فَِإنهمكْتي نمةَ واده

هقَلْب  من كتم شـهادة إذا   " 3 :صلى اهللا عليه وسلم ـ ، وقوله  283   ـ البقرة
  " .دعي هلا كان كمن شهد الزور 

والشورى حزم ، ومظاهرة وتعاون ، وال حزم أرشد من مشاورة ذوي الـرأي              
ستماع إىل آراء الرجال واالسترشاد     واتباعهم ، وال مظاهرة وال تعاون أوثق من اال        

  . ـ 2  ـ املائدة  وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى ا 
يا رسول   "عندما سئل 4 صلى اهللا عليه وسلم   والشورى جهاد يف سبيل اهللا لقوله       

  " .كلمة حق  تقال إلمام جائر اهللا أي اجلهاد أحب إيل اهللا قال
ا ذهبنا إىل أن أمهية الشورى يف حياة األمة مما جعل           ولعلنا ال جنانب الصواب إذ    

تشريعها يرد بنصوص قطعية الثبوت يف القرآن الكرمي ، وبنصوص من السنة النبوية             
    .قطعية الداللة ، قولية وفعلية ، مشهورة ومستفيضة ، تكاد تبلغ حد التواتر

ع والـسياسة  ونظراً هلذه األمهية اليت تكْتسيها الشورى ، يف ميـدان االجتمـا   
واالقتصاد وإقامة العدل واملساواة ، نزلت سورا يف مرحلة مبكرة من حياة الدعوة             

                                                           
 5/323 مسند أمحد - 1
 5/486 فيض القدير - 2
  6/212، فيض القدير4/270 املعجم األوسط- 3
  10/91 سنن البيهقي الكربى - 4
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اإلسالمية ، يف املرحلة املكية ؛ فكان نزوهلا خطوة استراتيجية ضرورية للبناء والتربية    
ورسم األهداف البعيدة ، وتقدمي ضمانات التوفيق والنجاح ، ومتهيد السبيل لبنـاء             

  .م وحضارته دولة اإلسال
الكرمية يدرب النـاس علـى       طيلة حياته    صلى اهللا عليه وسلم    وظل الرسول   

 وهو غين عنـها     - ممارستها، وحيرضهم على االلتزام ا، ويعطيهم من نفسه القدوة        
صـلى  ؛  فوضع نه ومل يصادر حريتهم يف االختيار إىل أن توفاه اهللا سبحا-بالوحي  

انقطاع ، وأهم آلية ملمارسة الشورى بعد        أخطر ركيزة سياسية    بذلك اهللا عليه وسلم  
 مل  صلى اهللا عليه وسـلم    لكن كثرياً من املسلمني بعده      . الوحي بوفاته عليه السالم   

يستوعبوا هذه الدروس والعرب والتوجيهات ؛ أعماهم اهلوى واجلهـل ، وحـب              
ـ             شأ يف الفقـه    السلطة والصراع على املنصب، وأضلهم املال ورج  الـدنيا ؛ فن

اإلسالمي خليط من االجتهادات املغرضة ، والفتاوى املنحرفـة ، وتـاه الفقهـاء              
صادقهم وكاذم إال من تولته العناية اإلهلية ، يف هذا الركام الفقهي املضطرب ، ما               
بني قائل حبق احلاكم يف االستئثار بالسلطة ، وقائل باإلمام املعصوم ، وقائل بوجوب              

عدم  إلزاميتها،  ومنتحل الشرعية الس الشورى  أو أهل احلل            الشورى ، ومدع    
  ...والعقد ، أو الربملان ، أو الشيوخ ، أو املمثلني ، أو النواب 

ولعل من أبرز العوائق اليت حالت دون الفهم الـصحيح ملوضـوع الـشورى              
رب اإلميانية، وتطوير منهج سليم ملمارستها ، ما أنتجه هذا الركام الفقهي املـضط            

الذي انتصب حاجزاً بني حماوالت البعث اإلسالمي احلديث ، وبني حقائق الكتاب            
  :والسنة وتوجيهاما الرشيدة ؛ ونشري إىل بعض هذه العوائق فيما يلي 

  : العائق األول  
الوارد يف الكتاب والسنة     " األمر" عدم القدرة على التمييز الدقيق ملا يعنيه لفظ         

ا إىل اهللا تعاىل ، فيكون من معانيه احلكـم واإلذن والقـضاء             فهو أحيانا يرد منسوب   
  بلْ ِللَِّه الْأَمر جِميعا  ـ ،  154 ـ آل عمران   قُلْ ِإنَّ الْأَمر كُلَّه ِللَِّه والدين 
ومـا    ـ  ،   25  ـ األحقاف   تدمر كُلَّ شيٍء ِبأَمِر ربها ـ،  31 ـ الرعد
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ؤكَانَ ِلمِرِهمأَم ةُ ِمنرالِْخي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهٍة ِإذَا قَضِمنؤلَا مِمٍن و  
وهو ذه .  ـ  1  ـ النحل  أَتى أَمر اللَِّه فَلَا تستعِجلُوه  ـ ،  36ـ األحزاب 

لسمع والطاعة ، كمـا     املعاين ال جمال فيه للشورى ، وليس لإلنسان إال التسليم وا          
إمنا أنا بشر إذا حدثتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا          " 1  :صلى اهللا عليه وسلم   قال  

  " .     به وإذا حدثتكم بشيء من دنياكم فإمنا أنا بشر
وأحياناً ينسب األمر إىل شخص واحد فيكون األمر أمره ، والـرأي رأيـه ،               

رغيبة ، إن استشار وفق ألرشد أمره ، والقرار قراره ،  والشورى يف حقه مستحبة و
ما خاب من استخار  وال ندم مـن          "2: وإن مل يستشر مل يأمث ، كما يف احلديث          

  " .  استشار وال عال من اقتصد  
وأحيانا ينسب األمر إىل شخصني فأكثر مرتبطني بقضية واحـدة ، فيوجـب             

ع الناشب بينهما قبل    عليهما الشرع التشاور للفصل يف أمرمها املشترك ، وفض الرتا         
ومثال ذلك حال الرتاع بني األب واألم حول فطام ابنهما  ،             .  اللجوء إىل القضاء    

واالبن مشترك بينهما حيوانيا باشتراكهما املادي يف إجنابه ، وقرآنيا بنسبته إىل األم             
 ـ ، وإىل  233البقرة  ـ  … والْواِلدات يرِضعن أَولَادهن حولَيِن كَاِملَيِنتـارة 

 233  البقرة  وعلَى الْمولُوِد لَه ِرزقُهن وِكسوتهن ِبالْمعروِف األب تارة أخرى 
فَـِإنْ أَرادا    : ـ والشورى يف هذه احلالة عالج ناجع وحل مرض ، قال تعـاىل              

  . ـ 233   ـ البقرة يِهماِفصالًا عن تراٍض ِمنهما وتشاوٍر فَلَا جناح علَ
وأَمرهم شورى   وأحيانا كما يف سورة الشورى ، يرد األمر للمسلمني كافة 

مهنيب   كما يف سورة " أل" ،  أو يرد باملعىن نفسه  عاما معرفا  بـ 38الشورى
  ،   ِفي الْأَمِرفَاعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ـ  159آل عمــران ـ 

ويقصد بذلك مجيع قضايا املسلمني الدنيوية املشتركة بينهم ، واليت جعلها اهللا من 

                                                           
 1/202 صحيح ابن حبان - 1
 6/365 املعجم األوسط - 2
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أمرهم ، يتشاورون فيها  ويقررون هلا ، وينفذون مقتضياا يف إطار أحكام الشرع 
  .وتوجيهاته 

وظاهر هذه اآلية أن األمر للمسلمني كافة ، ليس للنيب وحده ، وليس للحاكم              
ده ، كما أن أعضاء الشورى هم مجيع املسلمني ، شيبهم وشبام ، ذكـرام               وح

وإناثهم ، علماؤهم وجهالؤهم ، فقراؤهم وأغنياؤهم ، ليس ألحد منهم حـق يف              
  . األمر أكثر من اآلخر ، فهم فيه سواء كأسنان املشط 

ريرية  وسنته القولية والعملية والتقصلى اهللا عليه وسلم   وقد أكدت سرية الرسول     
؛ اين، وبشرت ا، وحرضت على االلتزام ا، كما يبدو من األمثلة التاليـة            هذه املع 

  :وهي قطرة من حبر التوجيه النبوي الرشيد 
   : يف غزوة بدر

 استـشار الـنيب  : ذكر ابن كثري ىف تفسريه عن أنس ـ رضى اهللا عنه ـ قال   
فقـام  "  قد أمكنكم منهم إن اهللا: "  الناس يف األسرى ، فقال   صلى اهللا عليه وسلم   

صـلى اهللا   ، فأعرض عنه النيب     " يا رسول اهللا اضرب أعناقهم      : " عمــر فقال   
يا أيها الناس إن اهللا قد أمكنكم منهم ، وإمنا هـم إخـوانكم    : "  وقال   عليه وسلم 
فأعرض عنه الـنيب    " يا رسول اهللا اضرب أعناقهم      : " ، فقام عمر فقال     " باألمس

 ، مث  عاد فقال للناس مثل ذلك ، فقال أبو بكر ـ رضي اهللا  سلمصلى اهللا عليه و
، ويف رواية " يا رسول اهللا، نرى أن تعفو عنهم ، وأن تقبل منهم الفداء :" عنه ـ  

يا رسول اهللا قومك وأهلك ، استبقهم واستتبهم لعـل اهللا أن            : " أن أبا بكر قال     
خرجوك فقـدمهم واضـرب   يا رسول اهللا كذبوك وأ:" وقال عمر  " يتوب عليهم   

يا رسول اهللا ، أنت يف واد كثري احلطـب ،           : " وقال عبد اهللا بن رواحة    " أعناقهم
صـلى اهللا عليـه     فسكت رسول اهللا    " . فأضرم الوادي عليهم ناراً مث ألقهم فيـه        

  وانقسم الناس ثالثة آراء ، رأي أيب بكـر ،  ورأي عمر ، ورأي عبـد اهللا                   وسلم
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 اجلميع على أن خيري األسرى الذين رفضوا اإلسالم بني الفـداء            بن رواحة ، مث اتفق    
  .والقتل 

، أن العباس بن عبـد      ادثة أن األمر كان للمسلمني كافة     ومما يؤكد يف هذه احل    
كان قد وقع أسـرياً يف يـد أنـصاري،           صلى اهللا عليه وسلم   املطلب عم الرسول    

مل أمن  إين  " : فقـال  عليه وسلم صلى اهللا    ، فبلغ ذلك النيب   فأوعدته األنصار أن يقتلوه   
 : ، فقال له عمــر " الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعمت األنصار أم قاتلوه         

، "أرسلوا العبـاس    : " ، فأتى عمر األنصار فقال هلم     "نعم  : " ، فقال   " أفآتيهم  " 
يه صلى اهللا عل  فإن كان لرسول اهللا     : " ، فقال  هلم عمر    "ال واهللا ال نرسله     : " فقالوا
 رضى  صلى اهللا عليه وسلم   فإن كان لرسول اهللا     : " ، فقال األنصار  " رضى ؟    وسلم
  .  وأعلن إسالمهصلى اهللا عليه وسلمفأخذ عمر العباس اىل الرسول . "فخذه 

 كان يعـد األمـر للمـسلمني        صلى اهللا عليه وسلم   وذا يتضح أن الرسول     
رات ، ويشركهم يف اختاذ     ثالث م "  اسـأيها الن : " هـعــامة، فيستشريهم بقول  

القـرار ، وحتمل املسؤولية، بل ويعد أسر عمه العباس وقتله من أمر املسلمني ، فال               
  .حيرر إال مببادرة من عمر 

   : يف غزوة أحد
 املسلمني كافة يف خطة الدفاع عن       صلى اهللا عليه وسلم   استشار رسول اهللا      

خلها ، أم خيرجون ملالقاة عدوهم يف       املدينة املنورة ؛ هل ميكثون فيها للدفاع من دا        
 أن يقـيم املـسلمون      صلى اهللا عليه وسلم   سفح جبل أحد؛ وكان رأي رسول اهللا        

باملدينة ، ويتركوا الكفار حيث نزلوا ؛ فإن أقاموا أقاموا بشر مقام ، وإن هم دخلوا                
  .املدينة قاتلوهم فيها 

قني ـ موافقـا لـرأي    وكان رأي عبد اهللا بن أيب بن أيب سلول ـ رأس املناف 
يا رسول اهللا ، أقم باملدينة ال ختـرج         : "  ، حيث قال     صلى اهللا عليه وسلم   الرسول  

إليهم ، فواهللا ما خرجنا منها إىل عدو لنا قط إال أصاب منا ، وال دخلها علينـا إال                   
أصبنا منه ، فدعهم يا رسول اهللا ، فإن أقاموا أقاموا بشر حمبس ، وإن دخلوا قاتلهم                 
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جال يف وجههم ، ورماهم النساء والصبيان باحلجارة من فوقهم ، وإن رجعـوا              الر
  " .    رجعوا خائبني كما جاؤوا 

أخرج بنا إىل أعدائنا ال يرون أنا جبنـا عنـهم ،            :" وقال رجل من املسلمني     
يا رسول اهللا ، حنن واهللا بني إحدى احلسنيني ، :" ، وقال مالك بن سنان     " وضعفنا  

والذي أنزل عليـك    : " ، وقال محزة    " فرنا اهللا م ، أو يرزقنا الشهادة        إما أن يظ  
وقال النعمان بن مالك    " الكتاب ال أطعم اليوم طعاما حىت أجالدهم خارج املدينة          

يا رسول اهللا ، مل حترمنا اجلنة ؟ ، فواهللا الذي ال إلـه إال هـو                  : " أخو بين سلمة  
إين أحب اهللا   : " فقال النعمان   " مب ؟   : "  وسلمصلى اهللا عليه    ،  فسأله    " ألدخلنها  

" . صدقت   : " صلى اهللا عليه وسلم   ، فقال النيب    " ورسوله ، وال أفر يوم الزحف       
ح  ، نرجـو أن نـذب      رسول اهللا ، حنن بنو عبد األشهل       يا: " وقـال إياس بن أوس   

 ال أحـب أن     ، مع أين يا رسول اهللا     ويذبح فينا ، فنصري إىل اجلنة، ويصريوا إىل النار        
، "حصرنا حممداً يف صياصي يثـرب وأطامهـا         :" ترجع قريش إىل قومها فيقولوا    

اللهم إين أسألك أن ألقى     : "   وقال عبد اهللا بن جحش        ،فيكون هذا جرأة لقريش   
: فيم ؟، فـأقول   : العدو غداً ، فيقتلوين مث يبقروا بطين وجيدعوا أنفي وأذين وتسألين          

، ومل يزالـوا    لمني على اخلروج وألَحوا يف طلبـه       املس واتفق مجهور  ."فيك يا رب    
خرج عليهم لتنفيذ    حىت دخل بيته ولبس ألمته ، و       صلى اهللا عليه وسلم   برسول اهللا   

  ،يا رسول اهللا استكرهناك، ومل يكن لنا ذلك       :" ما اتفقوا عليه، فندم الناس، وقالوا     
مـا  " : عليه وسلم  صلى اهللا ، فقال النيب    "، صلى اهللا عليك وسلم      فإن شئت فاقعد  

، وخرج املـسلمون اىل أحـد     " . يقاتل  كان لنيب إذا  لَِبس ألمته أن يضعها حىت          
وعددهم ألف ، حىت إذا كانوا بالشوط بني املدينة وأُحد رجع عبد اهللا بن أيب بثلث                

أطاعهم وعصاين ، ما ندري عالم نقتـل        : "الناس ممن اتبعه من أهل النفاق ، وقال         
  " .أيها الناس أنفسنا هاهنا 



  
  
  
  
  
  
  
  

  300   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

من هذه احلادثة يتضح أن الشورى شارك فيها كل  املسلمني بدون اسـتثناء،              
، وأن  ه بكل حريـة   ، وأبدى زعيم املنافقني رأي     شارك فيها حوايل ثالمثائة منافق     كما

  .صلى اهللا عليه وسلمالقرار الذي اختذ وأطاعهم فيه الرسول الكرمي كان خمالفا لرأيه 
  : يف غزوة األحزاب 

ى ، فرأ خبروج األحزاب، استشار املسلمني    صلى اهللا عليه وسلم   ملا مسع الرسول    
، ه، ومل يكن ذلك من عادة العـرب وال عرفـو          سلمان الفارسي أن حيفر اخلندق      

، فقال  سلمون على رأي سلمان وأعجبوا به، وأراد كل فريق أن يضمه إليه           فأمجع امل 
صلى ، وقال الرسول    " سلمان منا    " :، وقال األنصار    " سلمان منا   : " املهاجرون  

، وشارك عليه مث قام اجلميع حلفر اخلندق    " . يتسلمان منا آل الب    : " اهللا عليه وسلم  
، فأخذ  حد من املسلمني ، وطال م األمر      الصالة والسالم بنفسه يف احلفر كأي وا      

نوا املنافقون يبطئون عنهم ، ويتسللون إىل أهلهم بغري إذن ، أما الـصادقون فكـا              
 ولو لقضاء حاجتهم ؛ فـأنزل       صلى اهللا عليه وسلم   حيرصون على استئذان الرسول     

ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِإذَا كَـانوا        : اهللا تعاىل يف الفريقني قوله      
 الَِّذين يستأِْذنونك أُولَِئك الَّـِذين      معه علَى أَمٍر جاِمٍع لَم يذْهبوا حتى يستأِْذنوه ِإنَّ        

لَا تجعلُوا دعاَء الرسوِل بينكُم كَدعاِء       : ىل قوله سبحانه    إ  يؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلهِ  
ر الَِّذين يخاِلفُونَ عـن     بعِضكُم بعضا قَد يعلَم اللَّه الَِّذين يتسلَّلُونَ ِمنكُم ِلواذًا فَلْيحذَ         

       أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَم   واحلادثة مبا أنـزل    ،  63 - 62  النور
فيها من آيات بينات ، تبني أن أي رأي صائب أدىل به شـخص  وأمجـع عليـه                   

ىل تنفيذه ، كـل مـن       املسلمون ، اختذ قرارا ، وصار أمراً جامعا يسارع اجلميع إ          
موقعه واختصاصه ، والخيرج عن املشاركة يف تنفيذ األمر اجلامع بدون عـذر إال              

  .منافق أو خائن 
  : يف حادثة اإلفك 

، يف حق أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنـها          جاءت عصبة اإلفك مبا جاءت به     
لمني كافة  ، بل أمر عام للمس    صلى اهللا عليه وسلم   وأمرها ليس أمراً خاصا بالرسول      
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 يف صلى اهللا عليه وسلمبصفتها أمهم وزوجة نبيهم ، يناهلم ما يناهلا ؛ فحار الرسول     
، فهم ال يعلمون منها إال خرياً، والذين تولوا كرب          لكراماألمر ، وحار معه صحابته ا     

، بعـد   اإلفك يتحدثون ويبلبلون الصف املسلم ؛ ففزع الرسول الكرمي اىل الشورى          
، فأشار عليـه    سامة بن زيد وهو يومئذ صغري السن      ؛ استشار أ  يأن تأخر عنه الوح   

ا رسول  ي: " ،  وقال     كـرم اهللا وجهه   لم من براءة أهله ، واستشار عليا      بالذي يع 
، وسأل  "اهللا، مل يضيق اهللا عليك، والنساء سواها كثري، وإن تسأل اجلارية تصدقك           

والذي بعثـك بـاحلق إن      ":  اجلارية بريرة فقالت     صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
رأيت فيها أمراً قط أَغْمصه عليها ، أكثر من أا جارية حديثة السن، تنـام عـن                 

  " .عجني أهلها فتأيت الدواجن فتأكله
 املسلمني ، فتشهد ومحد اهللا ، وأثـىن         صلى اهللا عليه وسلم   مث مجع رسول اهللا     

ين من رجل قد بلغين أذاه      ريا معشر املسلمني ، من يعذ     : " عليه مبا هو أهله مث قال       
؛ فثار احلوار حاداً يف األمر، وقال        ".…، فواهللا ما علمت من أهلي إال خرياً         يف أهلي 

، وإن  هللا، إن كان من األوس ضربنا عنقه      أنا أعذرك منه يا رسول ا     " :سعد بن معاذ  
كـذبت  " :، فرد  عليه سعد بن عبادة      " أمرك   كان من إخوتنا اخلزرج أمرتنا ففعلنا     

، "ا أحببت أن يقتـل    ، ولو كان من رهطك م     لّه، ال تقتله وال تقدر على قتله      ر ال لعم
 األوس  -، فتثـاور احليـان    "كذبت لعمر اهللا لنقتلنه     : " فرد عليه أسيد بن حضري    

 علـى املنـرب     صلى اهللا عليه وسـلم    ، ورسول اهللا    حىت مهوا أن يقتتلوا    -واخلزرج  
بعد حني  ، مث   مي عليه الصالة والسالم   رسول الكر يخفّضهم حىت سكتوا، وسكت ال    

 : ئاً أم املؤمنني الطاهـرة الطيبة    ، ونزل قوله تعاىل مرب    حسم األمر بالوحي اإلهلي   
ِإنَّ الَِّذين جاُءوا ِبالِْإفِْك عصبةٌ ِمنكُم لَا تحسبوه شرا لَكُم بلْ هو خير لَكُـم ِلكُـلِّ                 

 ـ   تسب ِمن الِْإثِْم والَِّذي تولَّى ِكبره ِمنهم لَه عـذَاب عِظـيم  امِرٍئ ِمنهم ما اكْ
   .11 النور

جلميع املسلمني مبا فـيهم     وهذا دليل آخر يف السنة النبوية علـى أن الشورى          
وقد روى البغوي بسنده عن عائـشة       .  )أسامة بن زيد   (، والغلمان )بريرة(النساء  
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ما رأيت رجال أكثر استشارة للرجال من رسـول اهللا  : " قالت أا   رضي اهللا عنها  
   " .صلى اهللا عليه وسلم

 بأقواله  صلى اهللا عليه وسلم   هكذا كان هدي القرآن الكرمي ، وتوجيه الرسول         
وأفعاله وتصرفاته يف أمر الشورى اليت هي قوام نظام احلكم ، وأسـلوبه العملـي               

 الرفيـق   صلى اهللا عليه وسـلم    دما اختار   وعن. لتنظيم سلطة املسلمني على أمرهم      
األعلى مل يكن قد اختذ لألمة جملسا للشورى، وال ألهل احلل والعقد ، وال ألهـل                
الرأي ، وال للنواب أو املمثلني  أو الشيوخ أو الربملان ، ومل يأمر بذلك أو يرشـد                  

ون القرار ،   إليه ، وإمنا ترك األمر شورى بني مجيع املسلمني يتبادلون الرأي ، ويتخذ            
  .وينبرون لتنفيذه كل حسب قدرته وخربته 

  :العائق الثاين 
صلى اهللا  عدم التمييز بني حدود النبوة وحدود البشرية يف بعض تصرفات النيب            

 ؛ ذلك أنه عليه السالم يف األمور الدينية كان يتصرف بطبيعته النبويـة              عليه وسلم 
 البشرية ، تطييبا لقلوب قومه ، وتأليفا        اخلالصة ، وفيما عداها كان يتصرف بطبيعته      

فكـان يستـشري كافـة      . لنفوسهم ، ودئة لروع بشريتهم أمام أنوار معصوميته         
املسلمني يف القضايا العامة ، وأفردا منهم يف القضايا اخلاصة ، ويف كل ذلك كـان                

هم ،  يتصرف يف دائرة رسالته الطبيعية اليت هي تدريب الناس على تطبيق ما أنزل إلي             
وما استشارته للخواص إال يف أمـور  . ويؤسس بذلك أمة يراد هلا أن تقيم الشهادة         

دنيوية حتتاج اىل خربة ليست لدى غريهم ، أو إىل قدر من السرية مينع وصوهلا اىل                
  .العدو ، يف ظروف حصار اجلاهلية ، وطور التأسيس احلرج 

صلى اهللا عليه   رسول  وقد استغل بعض وعاظ السالطني ما ورد عن استشارة ال         
 أفرادا بعينهم دون املسلمني ، فأفتوا بأن للحاكم أن يبث يف قـضايا األمـة                وسلم

وحده ، أو يستشري اآلحاد دون أن يلتزم برأيهم ، متجاهلني أن احلكام ال يقاسون               
صـلى اهللا عليـه      ، وأن التصرفات البشرية للنيب       صلى اهللا عليه وسلم   على الرسول   

 لتعليم الناس وتربيتهم ، حتت رعاية اهللا وعنايته وتوجيهه بالوحي            مل تكن إال   وسلم
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. شورى يف كل أموره وأمـور املـسلمني       عن ال عز وجل   ؛ وهو غين بربه     واإلهلام
، مني الذي نزلت به اآليـات البينـات       واستشارته أفراداً أحياناً ال تلغي حق املسل      

  .  األمثلة السابقة ويف غريها وأوضحته السنة النبوية اليت كادت تبلغ حد التواتر يف
  :العائق الثالث 

، وجمتمـع    يف طور التأسيس يف العهد النبـوي       عدم التمييز بني جمتمع إسالمي    
 إىل الرفيـق    صلى اهللا عليـه وسـلم     إسالمي تكامل بإمتام الرسالة وانتقال الرسول       

اهلية ، وقد خرجوا فجأة من ج     راده مازالوا حديثي عهد باإلسالم    األعلى؛ جمتمع أف  
مطالب بأن يبين  صلى اهللا عليه وسلم   والنيب  . كان الرجل فيها يصنع آهلته، ويِئد ابنته      

هداً وهاديا هلـم إىل     ، تكون وسطا وشا    أخرجت للناس  مبثل هؤالء أمة هي خري أمة     
ويبين م وجياهد   ، ويعلمهم ويدرم    صراط مستقيم؛ وعليه أن يطهر البناة ويزكيهم      

. ف ِخبرة البنائني وقلة مهـارم  أن يـتأثر البناء سلباً بضع؛ ودون م يف آن واحد   
، حدود طاقتهم االستيعابية   يستشريهم يف    صلى اهللا عليه وسلم   ولذلك كان الرسول    

ويرفع قدرم على التفكري والتحليل واالستنتاج واالستنباط متدرجاً م من البسيط           
ة  ، ويشجعهم علـى       إىل القاعد  إىل املركب ، ومن اجلزئي  إىل الكلي ومن املثال         

، حىت إذا بلغوا    يارام سلبا وإجيابا برفق وتؤدة    ، وحتمل مسؤولية اخت   اختاذ القرارات 
صـلى  ، ودعهم   ، واكتمل نزول الوحي    إىل عباقرة  سن الرشد وحتول البناة املبتدئون    

 ، وبدأت بذلك املرحلة الراشدية اليت كانـت        واختار الرفيق األعلى   اهللا عليه وسلم  
مدرسة منوذجية ألجيال املسلمني املتعاقبة ، ونرباسـا يحتـذى بـه ، ومـشكاة              

  .يستضاء بنورها 
اتمع املتنامي يف طـور     وقد استغل بعض املغرضني هذا الفرق بني اتمعني ،          

، فأخذوا يتـصرفون يف     بعد متام الوحي والتربية النبوية    ، واتمع املتكامل    التأسيس
ح هلم تربير   ، وخيتارون منها ما يتي     وفعالً وتقريراً، بأسلوب انتقائي    ة النبوية قوالً  السن

  .، وتأويل تصرفات احلاكمني مصادرة أمر املسلمني
       :لعائق الرابع ا
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ر منـها   ، ما توات  ة عند استنباط األحكام من النصوص          عدم توخي احلذر والدق   
 أو   قاعـدة جزئيـة،    ، أو كان حول قاعدة كلية أو      وما اشتهر وما صح أو ضعف     
، أو كان يتعارض مع القرآن الكرمي، والتصرف مـن          كانت به علة باملنت أو السند     

  . خالل ذلك بعقلية من يبحث عن حجة توافق هواه 
، لـم يصلنا منها إال النـزر      لنبوية املتعلقة باحلكم والسياسة   واحلال أن األحاديث ا   

ا منها أكه بعض احملدثني املوالني      ؛ وما بلغن  يسري بسبب إرهاب احلكام وجربوم    ال
لألنظمة القائمة ، تنقيبا عن العلل ومربرات اجلرح ، وما عجـزوا عـن تـضعيفه                
وإعالله أحاطوه مبرويات أخرى ضعيفة أو بينة الوضع والنكارة من أجل صرفه عن             

مثـل   معناه ، مث أجهزوا عليه بأقوال نسبت اىل الصحابة أو التابعني رضي اهللا عنهم         
، وما مل جيدوا    "حنن مع  من  غلب       : " من قول   رضي اهللا عنه    ما نسب البن عمر     

له حديثا صحيحا يلوى عنقه ، استشهدوا له حبديث ضعيف أو بين النكارة ، مثل               
لشورى ، اعتمادا على حديث     ما فعله بعضهم عند حماولته تكريس مفهوم احتكار ا        

أخربنـا  : 1 أخرجه الدارمي ، قـال   صلى اهللا عليه وسلم ، روي عن النيب     ال يصح 
صلى اهللا عليه   حممد بن املبارك ، ثنا حيي بن محزة ، حدثين أبو سلمة ، أن الرسول                

ينظر فيه العابدون   : "  سئل عن األمر حيدث ليس يف كتاب وال سنة ، فقال             وسلم
 :واحلديث ال يعتد به ، ألنه مرسل ، ومتعارض مع القرآن الكرمي             " . من املسلمني   

   مهنيى بورش مهرأَمو    فيه الرسول        38الشورى صلى ، ومع احلديث الذي يعد
 ؛ إذ   صلى اهللا عليه وسلم    ، ومع فعله     2 املسلمني أعلم بأمور دنياهم    اهللا عليه وسلم  

  .أشرك املنافقني يف الشورى يوم أحد 

                                                           
  1/58، مفتاح اجلنة 1/61 الدارمي - 1
  5/128، اإلحكام البن حزم 1/2 شرح سنن ابن ماجه - 2
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 عابـدين وغـري     كما أن ِبمتِنه ما يومئ إىل ضعفه ، وهو تصنيفه املؤمنني اىل           
عابدين ، واملؤمنون مبدئيا كلهم عابدون ، وليست فيهم طبقات دينية كما عنـد              

  .اليهود والنصارى واوس 
  : العائق اخلامس 

ياأَيها الَِّذين آمنوا    يف قوله تعاىل    " أويل  " عدم التثبت عند حتديد معىن كلمة       
    ولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّهِإلَى اللَِّه          أَِطيع وهدٍء فَريِفي ش متعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنِلي الْأَمأُو

   النـساء  والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًـا           
59.  

معتـربين أن   وقد فسر اآلية بعضهم بوجوب طاعة احلكام ملوكا ورؤسـاء ،            
مجع مفرده ويلّ من الوالية ، مث حاولوا تكريس هذا املعـىن بـإيراد              " أوىل  " كلمة  

ال نكاح  : " 1 صلى اهللا عليه وسلم   أحاديث نبوية ال عالقة هلا باملوضوع ، مثل قوله          
ـ        ـأي: " 2، وقوله   " إال بويلّ    ،  " ل  ـما امرأة نكَحت بغري إذن وليها فنكاحها باط

. م السياسي لألمة املسلمة على زواج املرأة ، ومسؤولية وليها عنـها             وقياس النظا 
وخلص بعضهم من هذا القياس الفاسد إىل أن الشورى واجبة على احلاكم وحده ،              
إن قام ا وفّى، وإن مل يقم أمث وحده ، وذهب بعضهم إىل أا مستحبة يف حقه ،                  

صـلى اهللا   ألمر على قوله    وهو ما ذهب إليه الشافعي حيث قاس ا       . وليست واجبة   
لو أجربها  : " أي  عند الزواج ، قـال الشافعي        " البكر تستأذن   : " 3 عليه وسلم 

القيـاس يف   :" وقد رد هذا الرأي الفخر الرازي ، وقال       " . أبوها على الزواج جاز     
؛ ألن الـصحيح    قيس عليه عند الشافعي باطل أيضا     ، كما أن امل   مواجهة النص باطل  

ن هـذا خمـالف لـنص احلـديث         ؛ أل ه على الزواج  ألب أن جيرب ابنت   أنه ال جيوز ل   
   ."املذكور

                                                           
 3/416، سنن الترمذي 1/605، ابن ماجه 5/1970 ، البخاري9/386 صحيح ابن حبان - 1
  3/407 الترمذي - 2
 6/2556 البخاري - 3
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املسلمني منهم ، وجعلوه بيد احلاكم ، بـدعوى         " أمر" وهكذا بعد أن انتزعوا     
؛ زادوا الطني بلة فاختلفوا يف      ! أنه ويلّ األمة اإلسالمية ، أو البكر اليت إذا صماا           

) أقـدم   ( هب بعضهم إىل أا ملزمة إذا ما        حكم نتيجة هذه الشورى املبتدعة ، وذ      
ورأى بعضهم أا جمرد استطالع لـرأي       . طواعية  ) تورط فيها   ( عليها احلاكم و    

بعض الفقهاء املقربني واملوالني وليس عليه العمل ا ، ألنه سيحاسب وحده يـوم              
 ال  القيامة ، وعليه أن يعمل برأيه الذي حياسب عليه ، ال برأي اآلخـرين الـذين               

  .حساب عليهم 
يف اللغة العربية ليست مبعىن  أولياء ، ولكنها اسم مجع مبعـىن             " أويل" إن كلمة   

مـن لفظهـا،    " أويل  " على غري قياس ، فال واحد لـ        " ذو" ، وواحده   " ذوي  "
: مجل ، والنـساء مفردهـا       : اخليل مفردها حصان ، اإلبل مفردها       : وذلك مثل   

ـ  . امرأة ذوي األمـر أو    : "  هـو  وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم     : ة  ومعىن اآلية الكرميـ
فَِإذَا جاَء وعد    : يف قوله تعاىل    " أويل  "، وهو نفس املعىن للفظ      " أصحاب األمر   

أُولَاهما بعثْنا علَيكُم ِعبادا لَنا أُوِلي بأٍْس شِديٍد فَجاسوا ِخلَالَ الدياِر وكَانَ وعـدا              
ولًامفْع   ـ ، وقوله  5 ـ اإلسراء :    نَ ِإلَـىوعدتاِب سرالْأَع ِمن لَِّفنيخقُلْ ِللْم

قَـالُوا   :  ـ ، وقوله  16 ـالفتح   قَوٍم أُوِلي بأٍْس شِديٍد تقَاِتلُونهم أَو يسِلمونَ
وأُولُوا الْأَرحـاِم   : ه ـ، وقول ـ  33  النمل نحن أُولُوا قُوٍة وأُولُوا بأٍْس شِديٍد
  . ـ75األنفــال      بعضهم أَولَى ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه

إن أويل األمر يف هذه اآلية الكرمية هم املسلمون عامة كما يفسر ذلك قولـه                    
 احلاكم وأن إطاعة: ولو كان املعىن. 38الشورى   وأَمرهم شورى بينهم  :تعاىل 

، ألنه ال يكون يف الزمان الواحد       "وأطيعوا الرسول وذا األمر منكم      :" ، لقيل األمر له 
وأَِطيعوا الرسولَ   ، أما وقد وردت اآلية      لواحد عند الفقهاء إال إمام واحد     واملكان ا 

    كُمِر ِمنِلي الْأَمأُوو           لـى   باجلمع، أي ذوي األمر وأصحابه، فال ميكن  محلـها ع
  .؛ ألن محل اجلمع على املفرد خالف الظاهر احلاكم
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" من  " ، اعتبارهم أن حرف اجلر      عل معىن اآلية ملتبسا على بعضهم     ولعل مما جي  
ها وردت هنا لبيان    ـ، يف حني أن    للتبعيض وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم       : يف قوله تعاىل  

اللَّـه الَّـِذين آمنـوا وعِملُـوا        وعد    :، كما يف قوله تعاىل      اجلنس، ال للتبعيض  
وعد اللَّـه    ، ويف قوله تعاىل        29 الفتح      الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما    

، وقولـه   55 النور    الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرضِ       
يحلَّونَ ِفيها ِمن    : ، وقوله تعاىل   30  احلج  ِنبوا الرجس ِمن الْأَوثَانِ   فَاجت تعاىل  

   .                     31 الكهف  أَساِور ِمن ذَهٍب
 أي أن يصح ،يصح اإلخبار مبا بعدها عما قبلها   البيانية أن   " من  "  أن عالمة    ومبا

الرجس هي  : "موضعها، فنقول   " الذي  " وقوعها صفة ملا قبلها، وأن يناسب وضع        
وعملـوا  الذين آمنوا   : " ، ونقول أيضا    "األساور هي ذهب    : " ، ونقول "األوثان  

هـم ضـمري اخلطـاب      " أولو األمر : " ، ونقول أيضا    "الصاحلات الذين هم أنتم     
  "  .أولو األمر الذين هم أنتم : " أي "   منكم"يف

 وألويل األمر ، جاء مطلقـا        عليه وسلم  صلى اهللا مث إن األمر بالطاعة للرسول      
وكل ما ورد األمر بطاعته على سبيل اجلزم واإلطالق البد أن           . وعلى سبيل اجلزم    

 معصوم ، واحلكام غري معصومني ؛       صلى اهللا عليه وسلم   يكون معصوماً ؛ والرسول     
يه صلى اهللا عل  والعصمة بعد رسول اهللا     . بل إن آحاد املسلمني كلهم غري معصومني        

ال جتتمع أميت على    " 1 :صلى اهللا عليه وسلم    مل جتعل إال إلمجاع األمة يف قوله         وسلم
على إمجاع املسلمني يف قـضاياهم      " أويل األمر   " ؛ فجاز أن حيمل تعبري      " ضاللة  
 ، أي ما تنعقد عليه كلمتهم بعد تشاورهم ؛ كما فعل عمر بن اخلطاب               2 الدنيوية

ا واحلديث املذكور يف غاية االستفاضة  وكاد يبلغ         ال سيم . يف أرض سواد العراق     
، قوى وأدل على املقصود يف املوضـوع      مرتبة التواتر املعنوي ، وقد  عده الغزايل أ        

                                                           
 7/221 جممع الزوائد - 1
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صـلى اهللا    فطريق تقرير الدليل أن نقول تظاهرت الرواية عن رسول اهللا            ( :1 فقال
؛ واشـتهر    اخلطأ عىن ىف عصمة هذه األمة من      بألفاظ خمتلفة مع اتفاق امل     عليه وسلم 

، كعمر وابن مسعود وأىب سعيد اخلدري       ان املرموقني والثقات من الصحابة    على لس 
،  بن اليمان وغريهم ممن يطول ذكره      وأنس بن مالك وابن عمر وأىب هريرة وحذيفة       

ال جتتمع أميت على ضـاللة ، ومل يكـن اهللا           : " صلى اهللا عليه وسلم    من حنو قوله  
، وسألت اهللا تعاىل أن ال جيمع أمـيت علـى الـضاللة             ليجمع أميت  على الضاللة      

فأعطانيها ،ومن سره أن يسكن حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن دعوم حتيط مـن           
صـلى اهللا عليـه     ورائهم ، وإن الشيطان مع الواحد وهو من اإلثنني أبعد ، وقوله             

ل طائفة من أميت    يد اهللا مع اجلماعة وال يبايل اهللا بشذوذ من شذ ، وال تزا             : وسلم
 ال يضرهم خالف من خالفهم      يعلى احلق ظاهرين ال يضرهم من خالفهم ، ورو        

إال ما أصام من ألواء ،  ومن خرج عن اجلماعة أو فارق اجلماعة قيد شرب فقـد                  
وهـذه  ". خلع ربقة اإلسالم من عنقه ، ومن فارق اجلماعة ومات فميتته جاهلية             

ـ           األخبار مل تزل ظاهرة يف الصحاب      ن ة والتابعني إىل زماننا هذا ،  مل يدفعها أحد م
، بل هي مقبولة من موافقي األمة وخمالفيها، ومل         أهل النقل من سلف األمة وخلفها     

تر فما وجه احلجة ودعوى التوا: فإن قيل  تزل األمة حتتج ا يف أصول الدين وفروعه       
، قلنا ىف تقرير احلجة     ىف آحاد هذه األخبار غري ممكن، ونقل اآلحاد ال يفيد العلم ؟           

 قد  صلى اهللا عليه وسلم   أحدمها أن ندعي العلم الضروري بأن رسول اهللا         : طريقان
، طأ مبجموع هذه األخبار املتفرقة    ، وأخرب عن عصمتها عن اخل     عظم شأن هذه األمة   
  ).وإن مل تتواتر آحادها

ب اآلثار يف هـذا البـا     : "  الكالم نفسه بقوله     2 ويؤكد السرخسي ىف أصوله   
كثرية تبلغ حد التواتر ألن كل واحد منهم إذا روى حديثا ىف هذا الباب مسعـه ىف                 

  ".مجع ومل ينكر عليه أحد من ذلك اجلمع فذلك مبنـزلة املتواتر 
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كما أن االختالف الواقع بني العلماء ، متقدميهم  ومتأخريهم ، ىف تفسري معىن              
 ادعيت ، سواء ىف ذلك  أهل        حيول دون احلسم ىف صرفها إىل أي جهة       " أويل األمر "

القرآن والعلم كما ذهب إليه جابر بن عبد اهللا وجماهد واإلمام مالك ، أو الفقهـاء                
والعلماء كما ذهب إليه الضحاك ، أو أصحاب السرايا كما فهمها ميمـون بـن               
مهران ومقاتل والكليب ، أو أولو العقل والرأي الذين يدبرون أمر الناس ، كما قال               

 ، أو العلماء يف قول البن عباس ، أو األمراء كما نـسب ألىب هريـرة                 ابن كيسان 
وابن عباس ىف بعض أقواله ، أو أهل احلديث أو أهل االجتهاد كما يـذهب إليـه                 

  .بعض املتأخرين
بل حىت يف حال تقييد املعىن بسبب النـزول ، فإن اآلية الكرمية ال تؤدي معىن               

ألا نزلت ىف أمـري عـني       . اعتهم من زعم بعض الفقهاء وجوب ط      وجوب طاعة 
 ، ومل يغتـصب اإلمـارة       صلى اهللا عليه وسـلم    بطريقة شرعية ، من قبل الرسول       

ومع ذلـك    .، ومل يرثها عن أبيه أو جده من وراء ظهر األمة وبغري رضاها            بالسيف
عندما عصى اجلنود األمري الشرعي للسرية عبد اهللا بن حذافة السهمي الذي أوقـد              

:  عصيام وقال هلم   صلى اهللا عليه وسلم   التقحم فيها، صوب الرسول     نارا وأمرهم ب  
، 29النساء"  ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم  : قال تعاىل   . ال طاعة ملخلوق ىف معصية اخلالق     "

  . 1"لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا  إمنا الطاعة ىف املعروف : "وىف رواية
 - وهو احتمال غري مـسلم بـه         -حلكام  خاصة باحلكم وا  وعلى افتراض أن اآلية     
، 38الشورى   وأَمرهم شورى بينهم :أوهلما قوله تعاىل : فينبغي تقييدها بقيدين 

أي أن الطاعة الواجبة طاعة تنفيذ ملا تقرره األمة بواسطة الشورى العامة ، وليست              
  .       م وبطانتهمطاعة لقرارات فردية يتخذها احلكام وحدهم أو مبشورة مع خاصته

وثانيهما أن يكون وصول احلكام الذين جتب طاعتهم إىل السلطة شرعيا، وطبقا            
وال عربة مبا يهرف بـه      . أي باالختيار احلر من قبل األمة       . لتعاليم الكتاب والسنة    
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بعض الفقهاء من وجوب طاعة أئمة الغصب والغلبة  ؛ ألنه ال حجة إال فيمـا ورد            
 أشار إىل ذلك يف احلـديث       صلى اهللا عليه وسلم    ، والرسول    قرءانا وسنة صحيحة  

لو كنت  مؤمرا  أحدا دون مـشورة         : " الذي رواه احلاكم يف املستدرك وصححه     
  . 1"املؤمنني ألمرت ابن أم عبد 

 أن هذه اآلية الكرمية قد اشتملت علـى         2 كما ذكر الفخر الرازي ىف تفسريه     
نة واإلمجاع والقياس ، وأغلقت الباب يف       الكتاب والس : أصول الفقه كاملة ، وهي      

ففيهـا أمـر    . وجه ما ابتدعه الفقهاء من استحسان واستصالح ومقاصد وغريها          
 ،   وأَِطيعـوا الرسـولَ    :  ، وباتباع الـسنة      أَِطيعوا اللَّه    : باتباع الكتاب   

  .مة  ، أي ما جتمع عليه األ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم  :وباإلمجاع 
   فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسولِ        :أما القياس ففي قوله تعاىل      

إذا مل جتدوا حكما لقضية معينة يف الكتاب والـسنة واإلمجـاع فـردوه إىل               : أي  
 الكتاب والسنة بالقياس على األحكام املشاة له فيهما ، وال تردوه إىل غريمها مـن    

  . اخل ... استحسان ومقاصد ومصاحل مرسلة ، وعرف 
وغين عن القول أن اإلمجاع نوعان ، إمجاع يف األحكام الشرعية العملية خاص             
            عدتهدين من العلماء والفقهاء ، وإمجاع يف القضايا الدنيوية بواسطة الشورى يبا

  . أمراً لألمة كلـها 
من أصول الفقـه وإمكانيـة      ولئن كان اخلالف حول حجية اإلمجاع كأصل        

انعقاده ، قائماً بين العلماء ؛  فذهب مجهور الفقهاء واملتكلمني إىل أنـه حجـة ،                 
وأنكره النظَام من املعتزلة ، واخلوارج ، والظاهرية ـ فيما عدا إمجاع الصحابة ـ؛   

                   .               لـه    وربط الشيعة حجيته برأي املعصوم ، فإن غـاب املعـصوم فـال حجيـة              
وقيل إمجاع األمة متعذر ، وقيل خصوص اتهدين من األمة يف كل عصر ، وقيل                
إمجاع أهل املدينة  كما يذهب إليه مالك ، وقيل إمجاع أهل احلـرمني ، أو أهـل                  
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؛ فإن خالفهم يف األمـر      ... املصرين الكوفة والبصرة ، إىل غري ذلك من األقوال          
تالفهم يف مستند  ادعائهم احلجية أو إنكارها ، وهـو االخـتالف يف   راجع إىل اخ  

، " ال جتتمع أميت على ضـاللة       : " يف حديث العصمة    ) األمة  ( صرف معىن لفظ    
  :وعدم وضوح معىن اإلمجاع الفقهي يف اآليات القرآنية اليت يستدلون ا ومنها 

 بعِد ما تبين لَه الْهدى ويتِبع غَير        ومن يشاِقق الرسولَ ِمن    : ه تعاىل   ــ  قول  
  .  ـ 115    النساء سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه ما تولَّى ونصِلِه جهنم وساَءت مِصريا

 وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا شهداَء علَى الناسِ        : ه تعاىل   ــ وقول 
  . ـ 143   البقرة  ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيدا

كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ      : ه تعاىل   ــ وقول 
  .  ـ 110   آل عمران  عن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَِّه

لدنيوية فال يتصور فيه خالف ؛ ألن مـستند حجيتـه   أما إمجاع األمة يف قضاياها ا    
،  وبينُ من الـسنة      38الشورى    وأَمرهم شورى بينهم   واضح من القرآن الكرمي   
 ، ومن عصمة األمة اليت ال يـستطيع         صلى اهللا عليه وسلم   القولية والفعلية للرسول    

مما يؤيد ما نفهمه    . ومها  ردها أحد ، الستفاضة أحاديثها ، وأحاديث اجلماعة ولز        
" األمـة   " ، ومينع صرف لفظ     ع حجة، على اإلمام تنفيذ مقتضاه     من أن هذا اإلمجا   

      تهدين عامة، أو على جمتهدي بلد، أو مـذهب        عن ظاهره، أو محله على إمجاع ا ،
مما قد يتخذ ذريعة إلضفاء الشرعية على جمالس الشورى ، أو املمثلني أو             . أو طائفة   
  . الربملانالنواب أو

  :لعائق السادس ا
عدم التثبت يف فهم األحاديث النبوية ، الواردة حول موضوع الطاعة ، وقـد              

 رغّب يف طاعة األمراء ملا أخرجه البخاري يف         صلى اهللا عليه وسلم   صح أن الرسول    
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من أطاعين فقد أطاع اهللا ، ومن عصاين فقد عصى اهللا ، ومن يطـع                " 1:صحيحه  
 ، ومن يعص األمري فقد عصاين ، وإمنا اإلمام جنـةُُ يقاتل مـن              األمري فقد أطاعين  

  " .ورائه ويتقى به 
إال أن األمري ـ أمري احلرب ، أو أمري البعثات والسرايا ـ كان يعين مباشـرة    

  . وهو املقصود باحلديث صلى اهللا عليه وسلممن قبل النيب 
 قيست على إمارة احلرب وإمامة أما الوالية العامة ـ اإلمامة أو اخلالفة ـ اليت  

 من أمر املسلمني ، ختتارها األمة       صلى اهللا عليه وسلم   الصالة ، فهي بعد رسول اهللا       
وهذا ما مهد له الرسول     .  مبلء إرادا ، وكامل حريتها ، وال تفرض عليها فرضا           

،  وأرشد إليه   بتركه تعيني خليفة للمـسلمني بعـد وفاتـه               صلى اهللا عليه وسلم   
وبإشارته إىل أن األمر مفوض الختيار األمة يف عدة أحاديث ، منها قوله لعائـشة               

، ومنـها مـا   " يأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر " 2: الصديقة ـ رضي اهللا عنها ـ   
إن تؤمروا  : " ، فقال   " يا رسول اهللا ، من نؤمر بعدك ؟         : " 3أجاب به عندما قيل     

 يف الدنيا راغبا يف اآلخرة ، وإن تؤمروا عمر جتدوه قويـا             أبا بكر جتدوه أمينا زاهداً    
أمينا ، ال خياف يف اهللا لومة الئم ، وإن تؤمروا عليا ـ وال أراكم فاعلني ـ جتدوه   

 على أن   صلى اهللا عليه وسلم   ، وحبرصه   "يا ، يأخذ بكم الطريق املستقيم       هاديا مهد 
، يف احلديث احلـسن      عامة ومن أمر املسلمني  يبقى االستخالف بعده قضية بشرية      

:  السنة  والترمذي يف مناقب حذيفة، قال       الذي أخرجه كل من البغوي يف مصابيح      
عن شريك عن أيب    أخربنا إسحاق بن عيسى     : ، قال   حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن     

: ، قال "يا رسول اهللا لو استخلفت ؟     : "قالوا: 4، عن حذيفة قال     اليقظان عن زادان  
كم فعصيتموه عذبتم، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه ، ومـا           إن أستخلف علي  "
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 اإلنكار على  مـن أَم       صلى اهللا عليه وسلم   ؛  وبتشديده    " أقرأكم عبد اهللا فاقرؤوه     
   :صلى اهللا عليه وسلمقوماً وهم له كارهون بقوله 

إمام قوم وهم له كـارهون  وامـرأة باتـت           ثالثة ال يقبل اهللا هلم صالة       " ـ  
  .1" يها غضبان وأخوان متصارمانوزوجها عل

رجـل أَم  :  ثالثـة  صلى اهللا عليه وسلملعن رسول اهللا : " رواية أنس يف ـ و 
حـي  (قوماً وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، ورجل مسع              

   .2"مث مل جيب ) على الفالح
لثالثة الذين  واملعىن نفسه  ورد فيما أخرجه أبو داود عن عبد اهللا بن عمر  يف ا               

  .ال تقبل منهم صالة ، وأوهلم من تقدم قوما وهم له كارهون 
وورد فيما أخرجه بإسناد صحيح ورجاله ثقات ، ابن ماجة عن عبد اهللا بـن               
     م فوق رؤوسهم شرباً ، وأوهلـم رجـل أَمعباس ، يف الثالثة الذين ال ترتفع صال

لـه   الرجل يؤم القـوم وهـم     له كارهون ، وعن عبد اهللا بن عمرو يف           قوماً وهم 
    .كارهون 

ومع ذلك حاول التعرض هلذه األحكام بالتأويل بعض مضللي الفقهاء ممن أشار            
يف أحاديث كثرية ، منها ما روته أم املؤمنني          صلى اهللا عليه وسلم   إليهم رسول اهللا    

صحيح اإلسناد وال أعرف لـه  : عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ ، وقال عنه احلاكم    
ستة لعنتهم ولعنـهم اهللا،     : " 3 صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : قالت  علة ،   

الزائد يف كتاب اهللا ، واملكذب بقدر اهللا ، واملتسلط بـاجلربوت            : وكل نيب جياب    
ليعز من أذله اهللا ، ويذل من أعزه اهللا ، واملستحل من عتريت ما حرم اهللا ، والتارك                  

  " لسنيت
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إن اهللا ال   : "1 صلى اهللا عليـه وسـلم      قال رسول اهللا     ،وىف احلديث املتفق عليه   
يرتع العلم بعد أن أعطامهوه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع   قبض العلماء بعلمهـم                

   ".فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون
يكون يف آخر الزمـان     : " 2ويف احلديث الذي أخرجه اخلطيب عن أىب هريرة         

 ، ووزراء فسقة ، وقضاة خونة ، وفقهاء كذبة ، فمن أدركهـم فـال                أمراء ظلمة 
وهو حديث ضعيف ،  ولكن      " . يكون هلم عريفا وال جابيا وال خازنا وال شرطيا          

  .الواقع الذي نعيشه حاليا صحح معناه 
واملعىن نفسه ورد فيما رواه الطرباين بإسناد حسن مـن حـديث أيب الوليـد               

: اغ عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة الباهلي مرفوعا           الطيالسي عن أيب عزة الدب    
سيكون أمراء من أميت يقرؤون القرآن ، ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين مروق              " 

   .3" السهم من رميه ، شر قتلى حتت أدمي السماء ، طوىب ملن قتلهم وقتلوه
 مـن   حكام املسلمني منذ أمد بعيد ظلم وفسق ، وفجور وتأييد          يهوهذا ما عل  

كذبة الفقهاء الذين مل يشترطوا يف اإلمامة أي شروط دينية أو عقلية أو خلقيـة ،                
كما هو شأن أىب يعلى احلنبلي يف كتابه األحكام السلطانية ؛ حيث عـد املتغلـب                
بسيفه على األمة إماماً شرعيا ولو مل تتوفر فيه الشروط ، حمتجاً مبا روي كذبا عن                

، ومبا قال أمحد بن حنبل من رواية عبدوس         "  من غلب    حنن مع : " عبد اهللا بن عمر   
ومن غلبهم بالسيف حىت صار خليفة ، ومسي أمري املـؤمنني ،          : " بن مالك القطان    

ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماماً براً كان أو فـاجراً ،                  
سق املعتقد وفسق السلوك ال     مث جتاوز كل ذلك إىل اإلفتاء بأن ف       " فهو أمري املؤمنني    

مينعان من انعقاد اإلمامة ابتداء ولو بدون غلبة ، مستشهداً بأمحد بن حنبل الـذي               
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كان يدعو املعتصم العباسي أمري املؤمنني ، وهو سكري وأمي ، وفاسد العقيدة يقول              
  .خبلق القرآن 

متـأثرين  واحلقيقة أن أبا يعلى احلنبلي ومن على شاكلته من معاصريه ، كانوا             
  :            بعاملني اثنني 
ارى حركة تعريب تراث األمم السابقة وما كتب بأقالم يهود أو نص          : ـ أوهلما 

الذي أسلم علـى يـد      ) ابني  ابن ر (، مثل اليهودي    أسلموا ألهداف سياسية ودينية   
 ، مومهاً فيه أنه حياول إثبات نبوة حممـد        )الدين والدولة   (  وألف له كتاب     ،املعتصم
 من خالل التوراة واإلجنيل احملرفني املنسوخني بالقرآن ، ومـا           ى اهللا عليه وسلم   صل

يريد يف الواقع إال أن ينفي التحريف عنهما ـ التوراة واإلجنيل ـ ويستدرج علماء   
  .املسلمني الختاذمها مرجعا عقديا 

أن ملوك العباسيني كانوا حديثي عهد بعقيـدة أهـل الـسنة            : ـ وثانيهما   
، بعد أن حترروا من هيمنة املعتزلة اليت دامت ما بـني عهـدي املـأمون                واجلماعة

واملتوكل ، كما كانوا يواجهون حتديا كبرياً بقيام الدولة الفاطمية الـشيعية ، ممـا               
جعل فقهاء عصرهم ـ أبا يعلى ومن على شاكلته ـ حياولون توطيـد حكمهـم     

يل إىل ذلك إال بأن يسلموا      وتثبيتهم على عقيدة أهل السنة واجلماعة ؛ وليس من سب         
  .هلم مبا ليس هلم من حقوق ويرتبوا على كاهل الرعية ما ليس عليها أن تتحمله 

وهذا ما وقعت فيه املسيحية ىف أول عهدها ، عندما عجزت عن تغيري األنظمة              
السياسية الوثنية القائمة آنئذ ، فعملت على التقرب إليها وخدمتها ، والـدعوة إىل              

يف اإلصحاح الثالـث عـشر      ) رومية  (  إن بولس يف رسالته ألهل       طاعتها ، حىت  
لتخضع كل نفس للسالطني الفائقة ، ألنه لـيس سـلطان إال مـن اهللا ،                : "يقول

أفتريد أن ال ختـاف الـسلطان ؟ افعـل          ... والسالطني الكائنة هي مرتبة من اهللا       
لشر فخف    لكن إن فعلت ا    …الصالح فيكون لك منه مدح ، ألنه خادم لإلصالح          

  " .ألنه ال حيمل السيف عبثا، إذ هو خادم اهللا لإلصالح ، منتقم للغضب 
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بل إن أقوى البابوات يف القرون الوسطى ـ جرجيوري ـ يدعو إىل أن يطيـع    
الناس احلاكم ولو كان سيئا ، وحيتم عليهم االمتناع عن حماولة نقـد احلكـام أو                

غضب اهللا وينبغي التوبة منه ، وهو مناقشتهم احلساب أو ذكرهم بسوء ، ألن ذلك ي    
  " .األحكام السلطانية " ما ذهب  إليه أبو يعلى احلنبلي ىف كتابه

 ضمت إىل بعضها وكمل بعضها       بنص األحاديث النبوية املتعددة إذا     ،إن الطاعة 
واجبة على األمة إلمامها الذي اختارته بإرادا احلرة ، وتوفرت فيه شروط             ،بعضا

فإن اختـارت   .  العلمية والبدنية والسلوكية ، وقادهم بكتاب اهللا         التقوى والكفاية 
األحكـام الـشرعية، ألن     : ،  أوهلا    أمورثالثة  األمة إمامها وجب عليها طاعته يف       

تنفيذ القرارات اليت أصـدرا األمـة       : طاعته فيها من طاعة اهللا ورسوله ، وثانيها         
 والتنظيمية املتعلقة بتطبيق األحكام     اإلجراءات اإلدارية : بواسطة الشورى ، وثالثها     

الشرعية وقرارات األمة ، ألن الطاعة يف هذه اإلجراءات ضرورية حلفظ كيان األمة             
ولتنفيذ قراراا ، وألن األمة عندما تطيعه يف هذه األمور كلها إمنا تطيع ىف احلقيقة               

أحكامـه ،   نفسها ، وتنفذ إرادا ؛ فهي اليت اختارت اإلسالم ديناً ، وارتـضت              
وأمرت بتطبيق شريعته ، وهى اليت اختذت قراراا الدنيوية وأمرت بتنفيذها ، وهي             
اليت صعدت باالختيار احلر إمامها ورجال السلطة اإلدارية معه ، ليقوموا خبدمتـها             
وتنفيذ إرادا ، واإلمام بذلك مع جمموع رجال السلطة واإلدارة جمرد خـدام هلـا               

  .حتت األمر والطاعة 
بالطاعة ، وهو مـا      هذا اإلطار الواضح الصلب تقع أحاديث النيب  اخلاصة           يف

حق على اإلمام أن حيكم مبا أنزل اهللا ، ويـؤدي           : " كرم اهللا وجهه   أشار إليه علي  
  " .األمانة ، فإن فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا 

 كأن رأسه زبيبـة ؛      وال عربة بكون اإلمام املنتخب بإرادة األمة أبيض أو أسود         
ألن األمة هي اليت اختارته كذلك ، وعليها طاعته ، وهو على ما اختارته عليه من                
أوصاف ، وال عربة بكونه قد جيلد ظهر بعض أفراد األمة ؛ ألن اجللد ال يكون إال                 
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إقامة حلدود اهللا يف جرائم معينة كالزنا والسكر والقذف ، وطاعته يف إقامة احلدود              
  ... أما فيما عدا إقامة احلدود فليس له أن جيلد أحداً .طاعة هللا 

وقد شغب على هذه املعاين األصيلة يف الكتاب والسنة بعض وعاظ الـسالطني           
  : بتأويالت خاطئة مغرضة ألحاديث نبوية صحيحة ، منها 

  صلى اهللا عليه وسلم   مسعت رسول اهللا      " 1ـ ما أخرجه مسلم عن عرفجة قال        
هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع ،             إنه سيكون   : يقول  

وهذا احلديث آية يف السمو ، وهو حجة لنا يف          " فاضربوه بالسيف كائنا من كان      
والفساد ـ بنص احلديث ـ إذا استشرى   . املوضوع، وحجة على وعاظ السالطني

  .وبلغ حداً يهدد وحدة اجلماعة جيب استئصاله كائنا من كان مصدره 
امسعوا وأطيعوا ، فإمنا عليهم     " 2 : صلى اهللا عليه وسلم   ـ ومنها قول الرسول     
  ".ما محلوا ، وعليكم ما محلتم 

قالوا . سترون بعدي أثرة وأموراً تنكروا      " 3 : صلى اهللا عليه وسلم   ـ وقوله   
  ". أدوا إليهم حقهم ، وسلوا اهللا حقكم : فما تأمرنا ؟ ، قال

ه فليصرب ،   ـمن رأى من أمريه شيئا يكره     " 4 : عليه وسلم  صلى اهللا         ـ وقوله 
  ."د يفارق اجلماعة شرباً فيموت ، إالّ مات ميته جاهلية ـه ليس أحـفإن

وهذه األحاديث الشريفة الصحيحة وغريها مما يف معناها ال تتعارض مـع مـا     
ـ ذهبنا إليه سابقا ؛ إذ اإلمام كغريه من الناس غري معصوم ، وكل ابن آدم                 ، اءخطّ

  : ؛ وتصرفاته ـ يف مقياس األخطاء ـ على ثالثة مستويات وخري اخلطّائني التوابون
ـ أبسطها أخطاء شخصية ال ذنب فيها وال تضر األمة ، بل منها ما خيتلف يف                
تصنيفه الناس ، يذهب بعضهم إىل أا فضيلة ، وبعضهم إىل أا غري ذلك ، ومثال                
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عثمان بن عفان ـ رضـي اهللا عنـهما ـ ،     شدة عمر بن اخلطاب وليونة : ذلك 
اللتان تعامل معهما اإلمام علي ـ كرم اهللا وجهه ـ وهو حجة ، بكل رفق وتؤدة   

وهذه التصرفات وما يف حكمهـا ال       . وحمبة ، ومل حتدثه نفسه قط باخلروج عليهما       
  .تبيح خلع الربقة ، وما على من كرهها إال الصرب

 العالج بالتقومي والنـصح واإلرشـاد ،        ـ وأوسط هذه األخطاء ما حيتاج إىل      
أدوا  : " صلى اهللا عليـه وسـلم     الذي هو حق اإلمام على األمة كما قال الرسول          

وهذا ما أعطى فيه أبو بكر  الصديق ـ رضي اهللا عنه ـ القـدوة    " . إليهم حقهم 
، إمنا  أيها الناس   : " من نفسه ، عندما بويع باخلالفة فحمد اهللا  وأثىن عليه ، مث قال               

.  يطيق   صلى اهللا عليه وسلم   أنا مثلكم ، وإين لعلكم تكلفونين ما كان رسول اهللا             
إن اهللا اصطفى حممدا على العاملني ، وعصمه من اآلفات ، وإمنا أنا متبع ، ولـست                 

وإن يل شيطانا يعتريين ،     ... مببتدع ، فإن استقمت فأعينوين ، وإن زغت فقوموين          
احذروا املوت، واعتربوا باآلباء واإلخـوان ، وال تطيعـوا          .. .فإذا أتاين فاجتنبوين    

 وهو عني ما ذهب إليه عمر بن اخلطـاب        "  . األحياء إال مبا تطيعون به األموات       
، " ال خري فيكم إذا مل تقولوها ، وال خري يفّ إذا مل أمسعها              : "  بقوله   رضي اهللا عنه  
  ".اتق اهللا :  "عندما قيل له 

تِبيح خلع ربقة الطاعة ، ولكنها توجب األمـر بـاملعروف           وهذه األخطاء ال    
والنهي عن املنكر والنصح لإلمام واالصطبار عليه ، ومعاملته باحلسىن ؛ ألن العالقة             

  أخرجه البخـاري    بني األمة وإمامها ينبغي أن تبىن على احملبة والسماحة ، طبقاً ملا           
  " .اشترى مسحاً إذا باع وإذا جال ررحم اهللا : " 1 صلى اهللا عليه وسلمقال : قال 

ولو أبيح اخلروج على اإلمام لكل خطإ يرتكبه ملا استقر لألمة أمر ، وال شيد هلا 
وهذا هو سلوك اإلمام علي ـ كرم اهللا وجهه  . بنيان ؛ ألا لن جتد إماما ال خيطئ 

إليهم ـ مع اخللفاء قبله  ، أيب بكر وعمر وعثمان  ، أمرهم واهم وأعام وأدى                 
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حقهم يف النصح كامال غري منقوص ، وعاملهم باحلسىن والسماحة واملـودة إىل أن             
  .التحقوا بالرفيق األعلى ، وهم عنه راضون 

 صلى اهللا عليه وسلمـ وأشد هذه األخطاء وأخطرها ، هو ما صنفه رسول اهللا      
الـنيب  دعانا  : " 1، قال   عن عبادة بن الصامت   كفرا بواحا ، يف ما أخرجه البخاري        

 فبايعنا  فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة يف             صلى اهللا عليه وسلم   
منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وأن ال ننازع األمر أهلـه ، إال                 

  " .أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان 
ستغالل ، ووظفـوه يف     وقد استغل بعض املغرضني هذا احلديث الشريف أسوأ ا        

غري جماله ومقاصده بتحريف معاين ألفاظه األساسية اليت تستنبط منها األحكـام ،             
  :ومنها 

  " وأال ننازع األمر أهله  : " صلى اهللا عليه وسلم، يف قوله " أهل"ـ لفظ 
إال  : "صلى اهللا عليه وسلم   ، من قوله    " رؤية ، كفر ، بواح ، برهان      "ـ ألفاظ   
  " .بواحا عندكم من اهللا فيه برهان  اأن تروا كفر

وردنا على هذه التأويالت غري السليمة  هلذا احلديث الصحيح ، نوجزه فيمـا              
  :يلي

؛ أنـه إذا    " ه  ـوأال ننازع األمر أهل    : " صلى اهللا عليه وسلم   ه  ـمعىن قول : أوال  
األمـة  "أي أصحابه ، فإن أصحاب األمر وذويه هم         " ذويه"مبعىن  " أهله"كان لفظ   
بداهة ؛ وليسوا احلكام بأي وجه من الوجوه ؛ بناء على ما تشري إليه اآلية               " املسلمة
أي أن على كل فرد مسلم أن يطيع        ،  38الشورى    وأَمرهم شورى بينهم   الكرمية

قرارات األمة اليت تصدرها بواسطة الشورى ؛ وأال ينازع األمة أمرها وحقهـا يف              
  . ة ، ومن نازعها يف ذلك فهو خارج عليها تسيري شؤوا الـدنيوي
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ـ    ذوي القدرة على القيام به واألهلية إلجنازه ،        " أهل األمر "وإذا كان املقصود ب
أي رجال السلطة التنفيذية ، فإن أهليتهم لذلك هلا مصدران ، أوهلما اختيار األمـة               

هما قـدرم   وثاني. هلم يف كامل حرية وأمت إرادة ، وقدرا على عزهلم مىت شاءت             
  .على القيام مبا سخروا لتنفيذه وكفايتهم العلمية والتصرفية 

   " : …إال أن تروا  " صلى اهللا عليه وسلميف قوله " الرؤية"معىن : ثانيا 
الرؤية معناها إما العلم اليقيين بالشيء ، وإما املعاينة املادية له ، أي رؤيته بالعني               

لكـن االلتبـاس    . احلاكم واضح ال لبس فيـه       واشتراطها يف إثبات كفر     . اردة  
املصطنع الذي شغب به بعضهم مصدره الزعم بأن الكفر املقصود يف احلديث هـو              

  وهو أمر قليب ال جمال لرؤيته والعلم به يقينا . املخرج من امللة ، أي ضد اإلميان 
للفظني ، البد من الرجوع إىل املعىن اللغوي        " الكفر البواح "لبيان مدلول   : ثالثا  

  : معا 
ويدل على معـىن    " . ك،ف،ر" فمن أصل لغوي صحيح هو      " كفر  " أما لفظ   

: والكفر  " .قد كفر درعه  : "يقال ملن غطى درعه بثوب      . واحد هو الستر والتغطية     
الليـل  : والكـافر   . جحودها  : وكفر النعمة   . مسي ألنه تغطية للحق     .ضد اإلميان 

النهر العظيم ، والبحر ، والـذي       :  والكافر   .املظلم ، ألنه يستر كل شيء بظلمته        
كَمثَِل غَيٍث  : كفر درعه بثوب، والزارع الذي يغطي البذور بالتراب ، قال تعاىل   

هاتبن الْكُفَّار بجأَع   الذي حيجـب العـدل   : والكافر أيضا . ـ  20 ـ احلديد
  .ويغطيه بظلمه ، والذي جيحد حق األمة ويغطيه أو يغتصبه 

سعة الـشيء   : ومعناه  " .ب،و،ح: "، فمن أصل واحد هو      " بواح"ما لفظ   وأ
  . ، أي جهارا 1"إال أن يكون معصية بواحا " ومنه احلديث . وبروزه وظهوره 

  : وعلى هذا يبقى يف حق احلاكم معنيان للكفر مها 
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أن يرتد وخيرج من امللة ، فيفقد عـضويته يف اتمـع            : ـ املعىن األول للكفر   
وال جمال هنا ملناقشة حقه يف حكم املـسلمني         .  ائيا  وينفذ فيه حكم الردة        املسلم

  .بعد أن فقد حقه يف احلياة بردته 
العلم اليقيين به   ومبا أن هذا النوع من الكفر اعتقادي قليب ، فال جمال لرؤيته أو              

 ، ألنه لـيس   وهذا ما ال ننتظره   . أن يصرح احلاكم بكفره على مأل     : إال بأحد أمرين  
أن يقوم بأعمال كفرية صرحية ، كإنكار       أو  .  الغباء حبيث يوقع نفسه يف احلرج      من

وهذا أيضا مستبعد ؛ ألن أشد احلكام كفرا يتوجهون         . معلوم من الدين بالضرورة     
إىل صالة اجلمعة والعيدين ولو كانوا يف حالة سكر ، كما فعل الوليد بـن يزيـد                 

 ، واستباحوا حرمه الشريف     هللا عليه وسلم  صلى ا األموي ؛ ولو ذحبوا ذرية الرسول       
، وأهدروا دماء أهله وأعراضهم كما فعل يزيد بن معاوية األموي ، ولو ضـربوا               

 وعبثوا بأهل املدينة املنورة ، وختموا على أيدي كرام الـصحابة            1الكعبة باملنجنيق 
ـ                ن والتابعني بالرصاص، كما فعل عبد امللك بن مروان جبابر بن عبد اهللا وأنـس ب

  .مالك وسهل بن سعد ـ رضي اهللا تعاىل عنهم ـ 
إلباحة  خلع ربقة    " الكفر املخرج من امللة     " إن هؤالء الفقهاء الذين اشترطوا      

الطاعة ، مل يلتزموا قط ذه الفتوى اليت أصدروها بكامل حريتهم ، ودافعوا عنـها               
؛ ومنهم مـن    فمنهم من بقي راكنا ومواليا حلاكم أعلن كفره جهارا          . بكل قواهم   

اختار العيش يف كنف حاكم مل يسبق أن اعتنق اإلسالم ؛ ومنهم من ارتـضى أن                
بل إن جمرد توفر شرطي احلرية والذكورة اللـذين         . يركن حلاكم جموسي عابد بقر      

أمجعوا عليهما مل مينعهم من أن يبايعوا يف عاشر صفر سنة مثان وأربعني وسـتمائة               
، اليت كانت عنـد اخلليفـة العباسـي         "  الدر   شجرة" هجرية ، أمة هي اجلارية      

وقد نقشوا بعد مبايعتها ملكـة علـى      . املستعصم  ، مث اشتراها امللك صاحل أيوب         
، ) املستعصمية الصاحلية ملكة املسلمني   : (مصر ، امسها على السكة بالعبارة التالية        
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حلية ملكـة   احفظ اللهم اجلهة الـصا    : (وخطبوا هلا على املنابر يوم اجلمعة بصيغة        
  ) .املسلمني عصمة الدنيا والدين 

سلطان مصر األيويب ، وبيعه     " الكامل"كما مل مينعهم من السمع والطاعة خيانة        
الذي سام املـسلمني سـوء      " فريدريك الثاين "بيت املقدس حلاكم صقلية املسيحي      

  .صاحب دمشق" املعظم"العذاب، مقابل االستعانة به على أخيه 
حاكمة اهلنـد الـسابقة ،   " أنديرا غاندي "اقعة قيام اوسية   وليس ببعيد عنا و   

بتعقيم ذكور املسلمني كي ال يتكاثروا ، واعتقال املستنكرين لذلك مـن علمـاء              
املسلمني ، وعلى رأسهم شيبة احلمد أمري اجلماعة اإلسالمية يف اهلند الشيخ حممـد              

ثاالت علمـاء وشـحت     مث تغطيتها هلذه اجلرمية بتنظيم مؤمتر إسالمي حل       . يوسف  
وكان من بني املشاركني الشيخ أبو احلسن الندوي الذي         . صدورهم بأومسة جموسية    

قابلته بعد حني يف بيت الشيخ حممد الصباغ بالرياض ، فسألته عن الـشيخ حممـد                
إنه معتقل بسبب السياسة وتدخله فيما ال       : ( يوسف ، فأجابين بتشف ومشاتة قائال       

  ) .يعنيه
  : لثاين للكفرـ املعىن ا

ورد يف احلديث النبوي مطلقا ، وغري مقيد بكونه خمرجا          " الكفر البواح " مبا أن   
  .من امللة أو غري خمرج منها

ومبا أنه ورد يف سياق متعلق حبقوق األمة ونظامها اخلاص بالسمع والطاعـة ،              
  .وليس يف سياق العقيدة إميانا وكفرا 

، وتـرجح ارتباطـه     "اخلروج من امللة  " فإن ذلك قرينة قوية تصرفه عن معىن        
أن يقوم احلاكم جبحود أمر     " الكفر البواح " مبسؤوليات احلكم ؛ وجتعل املقصود من     

األمة وتغطيته ، أو اغتصاب حقها وكفران شريعتها ، أو استبعاد أحكام دينها عن              
أن  ، أو    …امليادين العقدية أو السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو العـسكرية          

وهذا ما يعوق قيامه باملهمة اليت كلفتـه        . يغطي احلق بالباطل ويكفر العدل بالظلم       
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وهذا هو الكفر الظاهر البواح     . ا األمة ، وينقض عالقة السمع والطاعة املفروضة         
الذي نستطيع رؤيته جهارا ، والعلم به يقينا، والذي لدينا فيه مـن اهللا عـشرات                

املفسرة كتابا وسنة ؛ وهو الذي يكشف عدم صالحية         الرباهني بالنصوص احملكمة و   
احلاكم للقيام مبا كلف به ، ويبيح أو يوجب اخلروج عليه وعزله ؛ سـواء كـان                 
مرتدا،أو مسلما ظاملا أو فاسقا ، ألن صالحيته للحكم صفة زائدة عن كونه مسلما              

  .       برا أوفاجرا
" …ن تروا كفرا بواحـا     إال أ  …"وعلى هذا ، فمعىن احلديث النبوي الشريف        

ذلك . ، أي تصرفات تغطي احلق وتكفره       " إال أن تروا تصرفات كفر بواح       : "هو
، حذف املضاف اكتفاء    " جمازا باحلذف " أن يف صيغة احلديث ما يسميه البالغيون        

  .         باملضاف إليه ؛ وهو معروف كثريا يف القرءان الكرمي والسنة النبوية 
وعلَى الَِّذين هادوا حرمنا كُلَّ ِذي   :آن الكرمي قوله تعاىل ومن أمثلته يف القر

  .                                                        ـ ، أي حرمنا أكل كل ذي ظفر 146األنعام   ظُفٍُر
 ـ ، أي حرمـت   138  ـاألنعام  وأَنعام حرمت ظُهورهـا  :وقوله تعاىل 

  .      ع ظهورها ، أو ركوب ظهورها مناف
أحـل   " 1: عن الذهب واحلريـر    صلى اهللا عليه وسلم    ومن السنة النبوية قوله   

  .، أي لبسهما " الذهب واحلرير لإلناث من أميت وحرم على ذكورها 
رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما اسـتكرهوا        " 2 : صلى اهللا عليه وسلم   وقوله  

  …إمث اخلطأ والنسيان رفع عن أميت : أي "  عليه
لطاعـة   : "3 صلى اهللا عليه وسلم   وهذا ما بينته السنة النبوية الصحيحة يف قوله         

على املرء املسلم فيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية  فإذا أمر مبعصية فال مسـع وال        
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 "2 :، وقولـه  " ال طاعة يف معصية ، إمنا الطاعة يف املعـروف           " 1:وقوله.   "طاعة
ركم بعدي رجال يطفئون السنة  ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصالة عن           سيلي أمو 

 تسألين بابن أم عبـد      : قال ؟ يا رسول اهللا إن أدركتهم كيف أفعل       :مواقيتها فقلت 
  "كيف تفعل ال طاعة ملن عصى اهللا

حول طاعة األمراء ما أقاموا الصالة ،        صلى اهللا عليه وسلم   أما ما ورد عن النيب      
"  ما أقاموا فيكم اإلسالم   : " ن الصالة هنا معناها اإلسالم ، أي        ، ولك 3فهو صحيح   

" 4:  بأهم ركن فيه وهو الصالة ، كما قال يف احلـج           صلى اهللا عليه وسلم   وقد عبر   
، ومعلوم أن الوقوف بعرفات وحده ليس حجاً ، وهذا املعىن يؤكده " احلج عرفات   

: 5عن أم احلصني قالتما يف صحيحيهمسلم و  ابن حباناحلديث الذي أخرجهأيضا  
إن أُمر عليكم عبد مجدعُ يقودكم بكتاب        : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    

  " . اهللا ، فامسعوا وأطيعوا 
ه ـل مـم وهـومن كتاب اهللا أن ختتار األمة إمامها ، ومن كتاب اهللا أال يؤمه
 بينـهم ، ومـن      كارهون ، ومن كتاب اهللا أن يكون أمر املسلمني بيدهم وشورى          
كَبر مقْتا ِعند    : كتاب اهللا أن يقود نفسه بالقرآن والسنة قبل أن يقود األمة ما             

بل حىت يف حال افتراضنا أن املقـصود        .   3  الصف   اللَِّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ     
الة أن  بإقامة الصالة يف احلديث املذكور هو الصالة املخصوصة ، فإن حقيقة الـص            

وأَِقـم الـصلَاةَ ِإنَّ      : قال تعاىل   . تنهى عن الفحشاء واملنكر ، وتقرب من اهللا           
وقد أورد ابن كـثري  .  ـ  45  ـ العنكبوت   الصلَاةَ تنهى عن الْفَحشاِء والْمنكَِر
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من مل تنهـه صـالته عـن        : " 1منهـا  ه هلذه اآلية عدة أحاديث نبوية       ىف تفسري 
 من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد ـا            ، واملنكر فال صالة له    الفحشاء

 يزدد ا من اهللا إال       من صلى صالة مل تنهه عن الفحشاء واملنكر مل         ،من اهللا إال بعداً   
  ."بعداً 

ومن الفحشاء واملنكر أن يغتصب احلاكم حق األمة يف أمرها تشاوراً وقـراراً             
ملنكر أن ينط على كرسي احلكم نط الثعلب على الفريسة   ومن الفحشاء وا  . وتنفيذاً  

  .أو نط الولد املأفون على رقيق أبيه 
  :العائق السابع 

عدم التمييز بني أحكام نظام الشورى اليت وردت يف سورة الشورى ، وهـي              
سورة مكية استوعبت املرحلة اليت نزلت فيها ، ومهدت ملا يأيت بعدها ، مث أخذت               

الشورى تنمو وتتكامل إىل أن أخذ منهجها كل مقوماته الربانية ؛           بعد ذلك قواعد    
وبني اخلصائص اإلدارية والتنظيمية والتنفيذية الـيت تركهـا سـبحانه  ملـسؤولية           
االجتهاد، كي يبقى النظام السياسي اإلسالمي مرناً وليناً ، ومناسباً ألحوال اإلنسان            

وقد كان منتظراً أن ينضج     . اً وقدرات   املتغرية زمانا ومكانا وحضارة وثقافة ، ومتدن      
  :الفقه اإلسالمي يف هذا االجتاه ؛ ولكنه حنا يف األمر منحيني متعارضني 

ـ منحى االجتهاد الرمسي يف ظل احلكام ومحايتهم وتشجيعهم ، غايته تربيـر             
واقعهم وانتقاء األدلة على شرعيتهم مهما أغرقوا يف االحنراف ؛ فصار بذلك سلوك             

  .أصالً من أصول الشريعة قبل أصلي الكتاب والسنة وفوقهما األمراء 
     ـ منحى االجتهاد املعارض للفقه الرمسي ، كما هو لدى احلركات الـسياسية     
الرافضة للظلم ، وقد محلها إرهاب احلكام على التخفي  والتستر ، وعلى إخضاع              

 ؛ وبذلك سقط فقهاؤها     اجتهاداا الفقهية ألهدافها السياسية والعسكرية والتنظيمية     
أيضا يف التربير  ؛ واختذوا من وضع حركام وظروفها وأهدافها أصال للفقه قبـل               
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واستمر الصراع بني االجتـاهني الفقهـيني  الرمسـي          . الكتاب والسنة أو فوقهما       
واملعارض دون أن يربز اجتاه ثالث سليم ، ال جيامل احلكام ، وال يتـأثر بظـروف                 

 وال يربر احنراف الواقع ، وال خيضع االجتهاد لألهواء والغايات ؛  القمع واإلرهاب     
  .وإمنا يعتمد على الكتاب والسنة أصلني راسخني ، ومنارتني هاديتني 

  :العائق الثامن 
عدم التمييز بني كون الشورى قرارا لألمة تصدره مث تسهم يف تنفيـذه حتـت               

كوا قرارا للحاكم يستـشري فيـه       إشراف قيادا اليت تعد جهازا تنفيذيا ، وبني         
ولعل مرد ذلك اىل اخللط بني مفهوم       . اخلاصة أو العامة ، ويستوضح رأيهم حوله        

الشورى الفردية املندوبة لكل شخص يف أموره اخلاصة ، وبني مفهومهـا كنظـام              
وأدى هذا الغموض إىل جدل طويل ، نشب منذ سقوط          . حكم للجماعة املسلمة    

قيام امللوكية األموية العاضة ، ومازال مستمراً  إىل اآلن لدى بعض            اخلالفة الراشدة و  
  . الفقهاء حول إلزامية الشورى أو عدم إلزاميتها 

واحلال أن الشورى إن كانت قراراً لألمة تصدره  ، وأمراً علـى احلـاكم أن                
ينفذه، فهي ملزمة بداهة ، أما إن كانت من أمر احلـاكم  كمـا يريـد وعـاظ                   

. ا على األمة أىن شاء وكيف شاء ، فهي غري ملزمة بداهة             "  تصدقي" السالطني
  .واجلدل حول املوضوع ثرثرة ال غناء فيها 

  :العائق التاسع 
عدم التمييز عند مراجعة التراث اإلسالمي السياسي ، بني تراث جمتمع حـر يف              
 العهدين النبوي والراشدي ، يبدي فيه كل مسلم ما يضمره من الـرأي والفهـم              
والنصح والتوجيه والنقد دون خوف أو رهبة أو خشية إال من اهللا تعاىل ، ودون أن                
يتعرض  ولو كان خمطئاً ، ألي مساءلة أو عقوبة أو لوم إال عن تقصري يف إبداء رأي                   
أو نصيحة خبل ا ، أو شهادة كتمها ، أو منكر مل ينكره ، أو معروف مل يرشـد                   

فة الراشدة ، واستمر إىل اآلن ، جمتمع يتحكم فيـه           إليه ؛ وبني جمتمع قام بعد اخلال      
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اجلبابرة ، وتصول فيه وجتول األجهزة األمنية العلنية والسرية ، احلليقة وامللتحيـة ،               
  " .املبنطلة "الببة  و

هذا الوضع أساء كثرياً إىل أحباث الشورى ، وعرقل تطور االجتـهاد فيهـا ،               
تابة أن يراعي الطبيعة السياسية للبلد الـذي        وأصبح على كل من يريد تناوهلا بالك      

واضطر . يعيش فيه ، والنظام الذي يظله ، والدولة اليت تنشر فيها الدراسة أو تطبع               
بذلك الباحثون والفقهاء إىل املالينة واملسايرة وغض الطرف عن بعض املفـاهيم ،             

ومـن حـاول    . ضه  واستعمال التعابري امللتوية املتناقضة اليت يفهم منها الشيء ونقي        
ولعل يف األمثلـة التاليـة      . التمرد على هذا الوضع وجد السيف والنطع بانتظاره         

  :منوذجا هلذا الوضع 
كَبر مقْتا ِعند اللَِّه  :ـ قام رجل إىل هارون الرشيد ، وهو خيطب مبكة فقال 

فكان الرجل  .  جلدة     ؛ فأمر هارون الرشيد بضربه مائة        أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ    
  " .… املوت …املوت : " يئّن الليايل الطوال من األمل ، وهو يقول 

ـ جلس الوليد بن عبد امللك على املنرب يوم اجلمعة حىت اصفرت الـشمس  ؛                
يا أمري املؤمنني إن الوقـت ال ينتظـرك ، وإن الـرب ال              : " فقام إليه رجل فقال     

ال مقالتك فال ينبغي له أن يقوم مقامك ،         صدقت ومن ق  : " فقال الوليد   "  يعذرك
  ". من ها هنا من أقرب احلراس يقوم إليه فيقتله ؟

ـ لقي أبو جعفر املنصور سفيان الثوري يف الطواف ، فضرب أبو جعفر بيده              
ال ، ولكنك قبـضت     :" ، قال سفيان    " أتعرفين ؟ :"  على  عاتق سفيان ، وقال له        

ومـاذا  : " ، قال سـفيان     " عظين يا سفيان    :" ؛ قال أبو جعفر     " علي قبضة جبار  
فما مينعـك أن    : " ، فقال أبو جعفر     " عملت فيما علمت  فأعظك فيما جهلت ؟         

ولَا تركَنوا ِإلَى الَِّذين ظَلَمـوا       : إن اهللا ى عنكم فقال      :"  تأتينا ؟  قال سفيان      
ارالن كُمسمفَت   ألقينـا  : "  إىل أصحابه فقال  ـ ، فالتفت أبو جعفر 113 ـ هود

  " .احلَب ـ املال ـ إىل العلماء فلقطوا  ، إال ما كان من سفيان فإنه أعيانا فراراً 
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 وإىل ابن طاووس فأتيناه فدخلنا، فإذا بعث أبو جعفر إيلّ: ـ قال مالك بن أنس  
، وجالوزة بأيـديهم    هو جالس يف فرش قد نضدت، وبني يديه أنطاع قد بسطت          

ع مث رف ضربون ا األعناق، فأمرنا باجللوس فجلسنا، فأطرق علينا طويال          يالسيوف  
مسعت أيب  :  ، قال طاووس  "حدثين عن أبيك  :"  فقال له  1رأسه والتفت إىل طاووس   

إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل       " :  صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا  : يقول
من فضممت ثيايب   :" قال مالك   ". لهجلور يف عد  أشركه اللّه يف حكمه فأدخل عليه ا      

  ".قُوما عني :" فسكت أبو جعفر ساعة مث قال. ثيابه خمافة أن ميألين من دمه
وقد أدى هذا الوضع إىل بروز سلوكية هروبية لدى فقهاء األحكام الـسلطانية             
ـ الفقه السياسي ـ ومفكريها  ؛ مما فتح أبواب البالد مشرعة للغزو الفكـري ،   

صور األوىل عندما اطلع املسلمون على تراث اليونان فعكفـوا عليـه            سواء يف الع  
بانبهار صرفهم عن النقد والسرب ، وعن مواطن احنرافه وجـذور فـساده ؛ أو يف                
العصر احلديث حيث وقَر يف أذهان كثري من املثقفني املسلمني ، وهم وجود فـراغ         

سترياد أسـاليب الدميوقراطيـة     مشني يف الفقه السياسي اإلسالمي ، ال يعاجل إال با         
.  الغربية ، وفقهياا الدستورية ، ومؤسساا التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية             

متهاونني خبطورة جذورها الوثنية اليت ال تنفصم عنها ؛  منذ عهد الفراعنة ىف مصر،               
انيـة  فالسومريني يف العراق ، فاليونانيني يف أثينا ، وصوال إىل النظم احلزبيـة الربمل             

  . الدميوقراطية يف عصرنا هذا 
وإذا كان قدماء املصريني يعتقدون أن احلاكم مقدس  ألنه إله أو ابـن إللـه ،                 
وكان السومريون يعتقدون أن الكون يسريه جممع اآلهلة يف السماء ، وكل إله خيتار              

، امللوك  ، فيما بينهم      " الوكالء" وكيال عنه حيكم بقعة من األرض ، وأن حروب          
انعكاس حلروب آهلتهم يف السماء ؛ فإن اليونانيني طوروا هذه الفكرة ، ووسـعوا              

. دائرة القداسة لتشمل خنبة األقوياء ، اقتصاديا وعسكريا ، ومسوها طبقة األحـرار            
مث  ابتدعوا لطبقة    .  وما سواهم عبيد للسخرة يف البيوت والزراعة وقضاء الشهوات        

                                                           
  1/188شذرات الذهب يف أخبار من ذهب : عبد اهللا بن طاوس بن كيسان اليماين روى عن أبيه وغريه، انظر- 1
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نظاما مجاعيا حيكمون العبيد من خالله ، فكان وكالء اآلهلة اجلدد ـ األحرارـ ،  
جتمعهم الدميوقراطي صورة لتجمع اآلهلة يف السماء وتشبهاً  به ، مث تطـور هـذا                
التقليد إىل النظام احلزيب الربملاين يف الغرب ، وبدال من أن يبقى وكالء اآلهلة ملوكا               

ا أحزابـا  يتصارعون بالسيوف تبعا لصراع آهلتهم ـ كما يزعمون ـ ، أصـبحو   
واستطاع بذلك االستعمار الغريب    . تتصارع حتت قبة الربملان وتتدوال على السلطة        

احلديث أن جيند طبقة من أنصاف املتعلمني ، ومضبوعي الثقافة الغربيـة وتالمـذة              
رهابنة التبشري ، ومرضى مركبات النقص ، ومرتزقـة الـسفارات ومؤسـسات             

ة ، ويسخرهم للتشكيك يف النظام اإلسـالمي        االستعمار الثقايف يف البالد اإلسالمي    
تارة بدعوى أن الشورى جمرد مبدأ أخالقي أقـره         . الشوروي ، وجترحيه وتشويهه     

القرآن ، دون أن يبني منهجا لتطبيقه  أو يوجب العمل به ، وهو بـذلك فـضيلة                  
كله وتارة بزعم أن الدين . وخلق محيد غري ملزم ، وال يغين عن الدميوقراطية الغربية  

وضعي ، غري إهلي ، والشورى صورة قامتة الجتهاد بشري تطور من عهد املدرسة              
وأن علينا أن نأخذ آخر     . اليونانية األم ، إىل أن بلغ أوجه لدى أمم الغرب احلديثة            

إىل : ما وصل إليه الفكر اإلنساين نظراً وتطبيقاً ، بدل العـودة إىل اخللـف ، أي                 
  .اإلسالم كتابا وسنة 

ع هؤالء املضبوعون إىل عقيدم دراسة ألصوهلا ، ومتعنا يف تشريعاا ،            ولو رج 
بعقلية الباحث الصادق املتجرد ، وإرادة احلر املستقل عن توجيه األسـياد وتـأثري              
تربيتـهم ، الكْتشفُوا احلق والصواب ، ولعادوا إىل دينهم إميانا وعبادة ودراسـة             

اإلسالم أكثر من مبدأ أخالقي كما يـزعم  وفقها ودعوة ؛ ولفهموا أن الشورى يف    
وأا نظام إهلي متكامل     . اجلهلة ، وأرسخ من مذهب وضعي كما يدعي املالحدة          

نظام يمن عليـه    . لالجتماع والسياسة واالقتصاد وكل مناشط اإلنسان يف احلياة         
املتـسلقني ،   العقيدة وتوجهه املبادئ والقيم الربانية الراقية ؛ كي يصان ِمن تسلّق            

وأن ورود منهج الشورى مرناً ليناً ، ليكون        . وتسلط املخادعني ، وسيطرة املنافقني      
أكثر النظم السياسية قابلية للحياة واالستمرار ، وليستوعب يف كل زمان ومكـان             



  
  
  
  
  
  
  
  

  330   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

كافة التقلبات والتغيريات والتناقضات املمكنة واحملتملـة والواقعـة يف االجتمـاع            
  . البشري 

فت األحباث الدستورية املعاصرة موضوعية هذه امليزة عندما قـررت          وقد اكتش 
أن صالبة الدساتري جتعلها أكثر هشاشة وقابلية لالنكسار ، وأن قوة منهاج الشورى             
اإلسالمي كامنة يف بساطته ومشوليته ومرونته ؛ ألنه جـاء للتيـسري ال للتعـسري،               

 والفطرة بـسيطة ، تقبـل علـى         وللتبشري ال للتنفري ، وألن اإلسالم دين الفطرة ،        
البسيط ، وتنفر من املعقد ، واخلطاب اإلسالمي موجه للناس كافـة ، للجاهـل               

لذلك كان منـهج الـشورى      . واملثقف ، للفطن والساذج ، للحضري والبدوي        
ميسراً لفهم اجلميع ، يلقى على اجلاهل فيستوعبه ويقتنع به ويستفيد منه ، ويلقـى               

ويشرحه ويقعد له القواعد ، ويفتح به آفاقا للمعرفة وأبوابـاً           على العامل فيؤمن به     
  .لالجتهاد ، وهذا من آيات التشريع اإلسالمي وإعجازه 

  :لعائق العاشر ا
احملاوالت الفقهية اجلادة لألوبة باألمة إىل املسار اإلسالمي الـسليم ،كانـت            

 واحملكـومني ؛    أضعف بكثري من موجات االحنراف العاتية ، اليت طغت على احلكام          
العتماد هذه احملاوالت الصادقة على اجلهود الفردية وعجزها عن اكتشاف مكمن           

  .الداء 
وهذا حال ابن تيمية الذي مارس الكفاح السياسي والفقهي واحلريب على عدة            
جبهات ، جبهة احلكام ، وجبهة االحنراف العقدي ، وجبهة التراث الفقهي احملتاج             

  .جبهة الدفاع ضد الغزو األجنيب إىل مراجعة وتشذيب ، و
وهذا أيضا حال ابن حزم الظاهري الذي فتح عينيه على جمتمـع املـسلمني يف          
األندلس وقد بدأ السوس ينخره ، فبذل جهوداً جبارة إليقاف مـسرية االحنـراف              
ولَألوبة بالفقه اإلسالمي إىل األصول ، وكافح قياس أهل الـسنة ، وعقـل أهـل         

تهادات املذاهب وتعصبها ، ودعا إىل االستقاء حرفياً من الينابيع          التشيع، وتناقض اج  
األصلية كتابا وسنة ، وابتلي يف سبيل ما ذهب إليه بالء شديداً من غري أن يغري واقع            
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واستمرت مسرية السقوط يف األندلس ؛ ألن داء األمة مل يكتشفه           . الظلم والفساد   
  .ابن حزم فلم يوافقه دواؤه 

أوشكت دورة السقوط على بلوغ اهلاوية ظهر الـشاطيب ، وظـن            مث بعد أن    
كغريه أن الدواء يف اجلهود الفردية ، ملكافحة البدع والعودة باألمـة اىل أخـالق               

وقضى شطراً من عمره واعظاً يف املساجد ، داعيا بالقلم واللسان           . السلف الصاحل   
رار ابن حزم وابن تيمية   اىل بعث إسالمي جديد ، بالعودة إىل الكتاب والسنة على غ          

وعلى غري جهما ؛ فتألب عليه العامة والعلماء واحلكام ، مما كشف لـه حقيقـة                
عة هي أن الفساد قد أصبح نظاما سياسيا وثقافيا واجتماعيا ، قائماً ومتماسكاً             ومر

ومتحكماً ومصراً على مسريته الضالة مدافعا عنها ؛ ورأى بأم عينه كيف يرتد إىل              
ية بعض أبناء املسلمني من العامة واألمراء ، وكيف سقطت معظـم بـالد              النصران

املسلمني يف األندلس بيد العدو ، وكيف يستجري احلكام املسلمون مـن بعـضهم              
. باألجنيب ، وكيف انتصب العلماء يدافعون عن هذا الوضع ، متألبني على الشاطيب              

فدفعه اليأس إىل    . ناقضة  كلما أصدر فتوى لصاحل األمة والدين عارضوها بفتوى م        
تغيري منهجه يف اإلصالح بأن قنع مبحاولة ربط األمة مبقاصد الـشريعة ، بعـد أن                
  .خلعت ربقة الكتاب والسنة ، وبأهداف الدين ، بعد أن أضاعت ركائز بنائه املتني

وهكذا فشلت أهم ثالث مدارس فقهية صادقة ، مدرسة ابن تيميـة احلنبليـة،      
ظاهرية ، ومدرسة الشاطيب املالكية ، يف التوبة باألمة إىل املسار           ومدرسة ابن حزم ال   

  .السليم واألوبة ا إىل املنهج القومي 
مث ظهر بعض فقهاء املسلمني يف هذا العصر ، من موقع الضعف واالسـتكانة              
ومركب النقص إزاء حضارة الغرب املتغلب ، والعجز عن مواجهة موجات الـردة             

شأن متاماً يف األندلس ؛ فعمدوا إىل إحياء ما كتبه الـشاطيب            العارمة ، كما كان ال    
حول فقه املقاصد ، ذات املفهوم الغائم املضطرب الذي ال يعتمد إال على العقـول               
البشرية الناقصة واألهواء اآلنية املتقلبة ، ناسني أن أعلى مقصد للشرع هو يف قوله              

. 56 الـذاريات      والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِني   وما خلَقْت الِْجن   : تعاىل صرحيا واضحاً    
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ومغفلني أن املقاصد املتفق عليها ووجهها الثاين الذي هو املصاحل حمدودة جداً ، وما              
وِإنَّ الظَّن لَا يغِني ِمن الْحـق   : عداها خمتلف فيه ألا أقرب إىل األوهام والظنون    

عار تطوير الفقه اإلسالمي غطاء ألسلمة مفاهيم       متخذين من ش   . 28  النجم     شيئًا
الغرب ،  و جماملة  حكامه ،  والتزلف إليهم على حساب مبادئ اإلسالم ومناهجه                

وأوغلوا يف مسريم هذه إىل حد حتريف ما ذهب إليه الشاطيب ، الـذي              .  ونظمه  
وبعد . ةدعا إىل حاكمية املقاصد الشرعية على الواقع جبانب حاكمية الكتاب والسن          

أن كانت املقاصد بابا ثانويا من أبواب علم أصول الفقه ، دعوا إىل اختاذها علمـا                
مث انتقلوا إىل   . مستقال ، وحتريرها من الكتاب والسنة ، وجعلها حاكما على الواقع            

ىل قلب املعادلة وجعل الواقع حاكمـا علـى         إمرحلة موغلة يف االحنراف بدعوم      
  .ة معاً الشريعة واملقاصد الشرعي

وقد غاب عن مجيع هؤالء أن نقطة البداية يف طريق بعث إسالمي جديد هـي               
توفري املناخ السياسي الصاحل ؛ إذ الفقه الشرعي ـ والسياسي منه خاصة ـ ال ينمو   
منواً طبيعيا يف ظل فساد احلكام وإرهام وظلمهم وتسلطهم ، وال ينضج مبجـرد              

 وال يغري واقع الفساد مبعارك الوعظ واإلرشاد        اجلهود الفردية كتابة يف القراطيس ،     
يف املساجد ، وال بإصدار الفتاوى للمستفتني من األمراء واملأمورين ، وإمنا بإصالح             
أول عروة انتقضت من أمر األمة ، وهى عروة احلكم ، كما أخرب بذلك رسول اهللا                

تكفل حرية االجتـهاد    عليه الصالة والسالم ، وما مل تقُم دولة اإلسالم احلق ، اليت             
والفكر والرأي ، وتوفر ظروف التفقه والتفقيه ، وتنظم جهود العاملني ىف حقـل              
الشريعة ، حيذوها يف ذلك النصيحة هللا ولدينه وكتابه ورسوله واملؤمنني ، فلن تكون    

كما نـشاهده اليـوم يف بـالد        . النتائج إال ضياعاً تدرجييا للدين واألرض واألمة        
ة ، وكما وقع يف األندلس اليت مل تنقذها حماوالت ابن حزم املتوترة ،              املسلمني قاطب 

وال مقاصد الشاطيب املالينة ، مما أوقعها فيه بنو األمحر وملوك الطوائف ، وبطانتهم              
  .من الغلمان واجلواري واملخنثني وفسقة األدباء واملتأدبني 
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 ووحدا ورسالتها ، يبدأ     لذا ، فالطريق الطبيعي إلحياء األمة وإعادا إىل قوا        
من توضيح حقيقة شرع اهللا يف نظام احلكم ، ومبتدعات نظم االستبداد ؛ مث بـذل                
اجلهد إلقامة أمر اإلسالم السياسي ودولته احلقة ، بنهوض الطائفة الـيت ال تـزال               

  .ظاهرة على احلق ال يضرها من خالفها إىل أن يأيت أمر اهللا 
   :لعائق احلادي عشرا

 املفكرين املعاصرين املنتمني للتيار اإلسالمي وزعامته ،  املنبـهرين           جهل بعض 
جبزئيات الثقافة الغربية ، وفسيفساء النظم السياسية الدميوقراطية ، وقصورهم عـن            

مما جعلـهم   . إدراك كليات االستراتيجية الغربية ، وأهدافها املتعلقة بالعامل الثالث          
مي خارج سربه ، ومبصطلحات ومفـاهيم       حياولون ترشيد الفكر الشوروي اإلسال    

غربية  بل بلغ م ما هم عليه حد املبالغة يف اإلشادة الـشكلية بالـشورى قـصد          
إفراغها من حمتواها، وإقحام مفهوم الدميوقراطية فيها ، فادعوا أن الشورى من أصل             
اإلميان ، وأن الشورى هي الدميوقراطية ، فأصبحت الدميوقراطية لديهم من أصـل             

. إلميان ، وبذلك جعلوا للمسلمني دينا جديداً ، دميوقراطية الغرب من أصل عقيدته            ا
ظانني أم ذا النهج ينالون الرضى ، ويعطاهم الضوء األخضر للبقاء والـتمكني             
واالستمرار ، وأن أقصى أهداف املعسكر الغريب أن تسود دميوقراطيتـه األرض ،              

. السلم وحقوق اإلنسان ، واملساواة والعـدل        وينعم الناس قاطبة بالرخاء واألمن و     
وغاب عنهم أن هذه الشعارات ليست إال أسلحة يف حرب ضروس ضـد العـامل               

  .وللهيمنة عليه عسكريا بعد احتالله ثقافيا ونفسيا واجتماعيا 
وكما أن أفالطون مل يضع أسس مدينته الفاضلة إال بعد أن أخفق يف ممارسـة               

إال بعد أن فشل يف حماولة الوصول إىل        " األمري"  كتابه   السياسة ، ومكيافلي مل يضع    
السلطة ، كذلك املعسكر الغريب مل يرفع هذه الشعارات الرباقة إال بعد أن فشل يف               
تثبيت أقدامه أثناء فترة االستعمار املباشر يف اية القرن التاسع عشر وبداية القـرن              

  .العشرين 
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واحلكماء الـسبعة يف    " سولون" منذ عهد    واملدينة الفاضلة اليت حيلم ا الغرب     
القرن السابع قبل امليالد ، مروراً بأحالم أفالطون عنها يف القرن الرابع قبل امليالد،              

حيث زعموا أن الناس يعيـشون فيهـا        . وباملدينة العاملية اليت دعا إليها الرواقيون       
مبا فيه من   " ايناإلنس"متحدين متساوين يف ظل القانون الطبيعي الذي يضمن اإلخاء          

لـه   إباحية جنسية ، ويمية حيوانية ، وبالنظام العاملي اجلديـد الـذي خطـط             
هذه املدينـة الفاضـلة ،      ... برتراندراسل ، وحياول  إقامته حاليا احللف األطلسي         

وليس فيه جمـال    . واملدينة العاملية ، والنظام العاملي اجلديد ليس إال للرجل األورويب           
ندي أو غريمها من سكان العامل الثالث إال يف ميدان السخرة والعبودية للعريب وال لله  

  .والتمييز العنصري 
ومن حاول اجلدل واملراء فلريجع إىل ما ينفذ حاليا على يد احللف األطلسي ،              

، حيث دعا   " هل لإلنسان مستقبل ؟     : " وما كتبه صراحة برتراندراسل يف كتابه       
 سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وجيش ال ينـافس ،          إىل حكومة عاملية ، يكون هلا     

وإىل ختفيض جيوش الدول اخلاضعة ، حبيث تصبح جمرد قوة شرطة حلفظ األمـن              
وإىل  والنظام يف جمتمعها ، وإىل حظر األسلحة الفعالة على غري دول حكومة العامل ،

ـ               ام مراجعة مناهج التعليم يف الدول التابعة ، وحذف كل ما يعارض سياسـة النظ
العاملي اجلديد أو حيض على التحرر واالنعتاق واالستقاللية واحملافظة على السيادة ،            

  .من مناهجها الدينية والثقافية والوطنية 
إعـادة ترتيـب    " وهذا ما حيدث حاليا بواسطة احللف األطلسي حتت شعار          

بشرون ميهد له فكريا هؤالء املسلمون املخدوعون ، امل       " . أوضاع العامل وتنظيمها    
مما جيعلهم طابوراً أطلسيا مندساً يف صفوف األمـة         . بثقافة الغـرب ودميوقراطيته    

  .لترويضها وإخضاعها وختريبها 
ولئن ادعى قلة من هؤالء أم يعرفون هذا الوضع ، ولكنهم يناورون من أجل              

 املبادئ  البقاء يف الساحة السياسية أَو سدة احلكم ، فإنه ما كان هلم أن يتخذوا من              
اإلسالمية ورقة للعب السياسي واملقايضة يف سوق التزلف للغرب وجماملته ؛ مع ما             
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يف هذا اخلداع من تشويه لإلسالم ، وتضليل عن منهجه ونظمه ومبادئه ، وتشويش              
  .على الصحوة اإلسالمية املعاصرة ، وصرف هلا عن مسارها الصحيح 

ئعني متعلقة بواقـع فسيفـساء      مث إن هناك حقيقة أخرى غابت عن هؤالء الضا        
الدميوقراطية الغربية ، وهي أن أنظمتها السياسية ليست إال واجهة هشة لواقع غـري              
منظور ، هو واقع حكم عسكري بوليسي متحالف مع أرباب املال ومراكز القـوة              
االقتصادية ، يصعد من يشاء إىل سدة احلكم تبعاً لتخطيط مدروس ، فيعطي هـذا               

سية أو فترتني ، واحلزب الثاين مثل ذلك أو أكثر ؛ واحلزب احلاكم             احلزب فترة رئا  
دائما ليس إال مؤِجراً موقتا ملكاتب الدولة من مالكها احلقيقي ، الذي هو اجلهـاز               

  .العسكري البوليسي القابع  خلف الواجهة ، املمسك خبيوط اللعبة 
دى االسـتقاللية   وكل من يشك يف هذا ، عليه أن يفتح عينيه جيداً ، ليعرف م             

لدى الوزير األول يف هذه الدول والوزراء معه ، ومقدار استقاللية التعليم واإلعالم             
والثقافة ، وقرارات احلرب والسلم واألمن السياسي ، وموضوعية حقوق اإلنسان ،            
وحرية التجارة والصناعة عسكريا ومدنيا ، ومدى علمانيـة الدولـة والئكيتـها             

أكد يف اية املطاف من أن الدميوقراطية الغربية وليدة الوثنيـة           وحيادها الديين ، ليت   
                 .   اليونانية ليست إال حتالفاً ضد اإلنسانية بني البندقية وسبيكة الذهب 
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لعل مما يؤخذ على الفقه السياسي لدى املسلمني، عدم تأسيسه قواعد حمـددة             
ومدونة وملزمة، تنظم عالقات أفراد اتمع ، تنظيما يكفل سري مرافـق الدولـة              
ومؤسساا على وترية واحدة متناسقة ، تضمن احلريات الفردية واملصاحل اخلاصـة            

العامة ، مبا حيقق العدالة واملساواة والكرامة ، ويبين دولة اإلسالم الـيت             واملشتركة و 
يراد هلا أن تقيم الشهادة وتظهر كلمة التوحيد ، وتسعد الناس دينا ودنيا ؛ واكتفاءه               
باجتهادات فردية غري ملزمة ، ميكن تصنيفها ضمن فلسفة فقهية مستنبطة يف بعض             

وقواعدها ، ويف البعض اآلخر من التـراث        جوانبها من مبادئ الشريعة ونصوصها      
البشري الثقايف والسياسي واالجتماعي ، ومن األهـواء والـوالءات ، وظـروف             

  .االضطرار واخلوف 
ولئن كانت الشورى نظام تدبري شامل للبالد وأهلها ، وأداء جادا للمـسؤولية             

واملـساواة ،   بفعالية ، وسلوكية سوية وإنتاجية مضبوطة ، وضمانا للحرية والعدالة           
على ج قاصد وصراط مستقيم ، لرقي األمة وازدهارها وظهـور أمـر دينـها ؛                
وليست جمرد تبادل للرأي والنصيحة غري ملزم ؛ فإن توفري قواعد لبناء هذا الصرح              
الشوروي العام ، يعد اللبنة الصلبة للتشييد، واألساس املتني الذي يقوم عليه كيـان              

صاحل ، وتضبط به التصرفات ، وحتدد بواسطته األهداف         الدولة وتنظم على هديه امل    
  .والغايات ، وترتكز عليه مبادئ العدالة واألمن واالستقرار والرفاهية والقوة 

إال أن تأسيس هذه القواعد ينبغي أن تتقدمه عملية حتديد الينابيع الـيت لنـا أن            
  .ذها موردا ومرجعا نستقي منها األحكام ، واملصادر اليت جيوز أن نعود إليها ونتخ

وغين عن البيان ، بصفتنا نؤسس لدولة إسالمية ، أن ما له يف الكتاب والـسنة                
وأدلة الفقه تشريع ثابت ، تنحصر مهمة الدولة إزاءه يف إعادة الفهم والتطبيق ، مبا               
يالئم الزمان واملكان واحلال ؛ ألن االلتزام ذه األحكام هو ما يضفي عليها صـفة               

  .وجيعل طاعتها والتعاون معها ملزمني اإلسالم ، 
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أما القواعد اليت تتعلق بقضايا دنيوية ومل يرد يف شأا تـشريع مـن الكتـاب                
  وما يستند إليهما من اإلمجاع أو حيمل عليهما بالقياس ، فهي مما ينبغـي                ،والسنة

 استقصاء مصادره وموارده ، دينية كانت أو عرفية أو تارخيية أو إنشائية حمدثـة ال              
وتغطي هذه القضايا مساحات شاسعة من أمور الـسياسة واالجتمـاع           . أصل هلا   

واالقتصاد والتجارة واملالية والتعليم والقضاء والتخطيط السوقي والتعبـوي لكـل           
مرافق الدولة ومصاحلها ، مما مل يرد فيها أحكام عملية ، ولكنها خاضـعة حبكـم                

ة ، وإىل ضرورة عدم معارضة قواعـدها ،         انتساا لدولة إسالمية إىل مبادئها الديني     
  .آذنة كانت أو آمرة ، لنظام اإلسالم  عقيدة وشريعة وأسلوب حياة 

الشك يف أن التشريع الشوروي ذه الصفة يتخذ صبغة إنشائية ، ألن األمة هي              
اليت تنشئه ، سواء كان تدبريا وضبطا للشأن العام واخلاص شكال ومـضمونا ، أو               

 احلرب والسلم ، أو تنفيذا ومراقبة لألجهزة ، أو ترشيدا للتصرفات            تقريرا يف قضايا  
إال أن هذا التشريع قد يواجه بعدد من االعتراضات والتساؤالت اليت           . والتوجهات

  .ينبغي النظر فيها واإلجابة عليها 
أول هذه االعتراضات أن التشريع اإلسالمي متكامل ، غري حمتاج إىل قواعـد             

جديدة لتنـزيلها على مستجدات احلياة ؛ ألنه مـستمد مـن           مستحدثة أو مناهج    
    ، 38 األنعـام     ما فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمن شيءٍ      : الكتاب والسنة ، لقوله تعاىل      

            ِلِمنيـسى ِللْمرـشبةً ومحرى ودهٍء ويا ِلكُلِّ شانيِتب ابالِْكت كلَيا علْنزنو  
   . 89النحل 

لـيس إال تعـبريا مرادفـا       " مصادر التشريع   " واالعتراض الثاين أن مصطلح     
وكلها تعين مراجع ملزمـة هـي       " . أصول الفقه   " و" أدلة األحكام   " ملصطلحي  

الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس ، وما يتبعها من أمارات لالستنباط واالسـتقراء            
بـدل  " أدلة الفقه وأصـوله     " ملتداول  والالئق أن نكتفي باملصطلح ا    . واالستدالل  

  .استحداث مصطلح جديد يربك االجتهاد ، ويشيع اللبس والغموض 
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وثالث االعتراضات أن التشريع الشوروي يعد عملية وضع ألحكـام جديـدة            
وهو بذلك حكم بغري ما أنزل      . ملزمة ، مل ترد يف الكتاب والسنة وال حتمل عليهما           

 الشورى   شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن ما لَم يأْذَنْ ِبِه اللَّه         أَم لَهم    اهللا عز وجل    
19  وِن اللَِّهد ا ِمناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات  31 التوبة.   

بالنسبة لالعتراض األول ، حنن على يقني تام بأن اهللا عز وجـل مل يفـرط يف                 
وقد بني كل شيء مفصال أو جممـال ،         . أمور الدين والدنيا    الكتاب من شيء من     

حكما واضحا ، أو جا ملعرفة احلكـم واسـتنباطه ، ووزع املهـام وجهــة                
االختصاص وجهة التكليف مبا ال لبس فيه وال خلط ؛ فخص القـرآن بامـل يف        
 أحوال وباملفصل يف أحوال أخرى ، وخص السنة بتبيان املفصل وتفصيل امـل ،             

  .   والتشريع ملا مل يذكر يف الكتاب مفصال أو جممال 
من ذلك أحكام العبادات ، كالصالة والزكاة واحلج والصوم والصدقات ، مما            

خذوا عين مناسككم ـ صـلوا   ( ورد يف القرآن جممال ، وترك للسنة بيان تفصيله 
  ) .كما رأيتموين أصلي 

 ، ورضـاعا ومرياثـا      ومن ذلك أحكام األسرة ، زواجا وطالقا ومـصاهرة        
وعالقات اجتماعية ؛ حيث تكفل القرآن بتفصيلها مبا مل يفصل بـه غريهـا مـن                

  .األحكام ، ومل يترك للسنة النبوية إال حيزا يسريا للبيان والتفصيل 
ومن ذلك أحكام املعامالت املالية اليت أمجل القرآن أسس اإلباحة والتحرمي فيها            

   عيالْب لَّ اللَّهأَحا  وبالر مرحو     274 البقرة   ،        واذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَِّذينهاأَيي
      ِمِننيؤم ما ِإنْ كُنتبالر ِمن ِقيا بم    277 البقرة   ،        كُمـنيب الَكُمـوأْكُلُوا أَملَا تو
  كُلُوا فَِريقًا ِمن أَمواِل الناِس ِبالِْإثِْم وأَنتم تعلَمونَ       ِبالْباِطِل وتدلُوا ِبها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتأْ     

مث ترك للسنة النبوية أمر تفصيل جممالا حترميـا للغـش والرشـوة              . 188البقرة  
واالحتكار  واالستغالل ، وبيانا ملا يعد ربا وما ال يعد ، وتوضيحا ألحكام العقود               

  .اطلها وشروطها ، صحيحها وفاسدها  وب
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ومن ذلك أحكام التدبري العام مما مل جيمله ومل يفصله القرآن والسنة ، من قضايا               
النشاط السياسي واإلداري واالقتصادي واالجتماعي عاما وخاصا ، وجعله  جماال           

  .آخر لالبتالء واالختبار ، وليس ذلك تفريطا أو غفلة أو إمهاال 
والطوعي تعبيد وعبادة ؛ ولئن كانـت       ذلك أن احلياة الدنيا يف شقيها اإللزامي        

األحكام الشرعية العملية موضوعة الختبار الطاعة واالمتثـال احلـريف لألوامـر            
والنواهي، مما جيعلها تعبيدا تنفيذيا ملزما ، فإن التكليف بواسطة حرية التنظيم الذايت             

طوعي للنشاط الدنيوي املسكوت عنه ، وبوضع قواعد تدبريه وتنميته ، ابتالء آخر             
تربهن به األمة على صدق استعدادها ورغبتها يف تعبيد هذا الصنف مـن النـشاط               
لرا، بإقامة أمر اإلسالم العام ، الذي يتم به نوره وميكن به ألوليائه ؛ فتكون بذلك                
حياة األمة ذات شقني متكاملني ، شق العبادة التنفيذية لألحكام الشرعية ، وشـق              

؛ على أن خيدم الشقان معا هدفا واحدا تتم بـه العبـادة             العبادة التصرفية املرسلة    
الكلية، اليت هي إقامة خري أمة أخرجت للناس ، ضمن دولة شاهدة ، وخالفة على               

  .ج النبوة 
إن التشريع اإلهلي مل يفرط أو يهمل أو يغفل شيئا ، ولكنه وزع مهام البالء املتعلقة                

 تعبيدا مبجـرد االمتثـال يف جمـال    بالعبادة بني جهات االختصاص ؛ فما كان منه      
العقيدة واألحكام جعل عليه القرآن والسنة دليال ، وما كان تعبيدا اختياريا البتالء             
اإلرادة والرشد والنوايا يف القضايا الدنيوية املسكوت عنها ، جعله من أمر األمـة              

الـشورى    نهموأَمرهم شورى بي  :تسلط عليه ، وتقرر فيه مبقتضى قوله تعاىل 
38.  

إن هذا الصنف من االبتالء ج قرآين يف التربية والتأهيل ، مثال ذلك التصرف              
يف مال اليتيم ، فال يعطى ماله إال إذا علمت جنابته ومتام ضبطه ورشده ، بأن يدفع                 
إليه شيء من ماله يباح له التصرف فيه وتنميته ، فإن أحسن اإلنفـاق والكـسب                

: وهذا ما بينه القرآن الكرمي بقوله تعاىل        . سليم ماله كله إليه     وجب على الوصي ت   
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              مالَهوأَم ِهموا ِإلَيفَعا فَاددشر مهِمن متسفَِإنْ آن كَاحوا النلَغى ِإذَا بتى حامتلُوا الْيتابو
   .6ء  النسا ولَا تأْكُلُوها ِإسرافًا وِبدارا أَنْ يكْبروا

وقد نزلت هذه اآلية يف ثابت بن رفاعة ويف عمه ، ذلك أن رفاعة تويف وتـرك                 
إن ابن أخـي    :   فقال  صلى اهللا عليه وسلم   ابنا له صغريا ، فأتى عم ثابت إىل النيب          

  .يتيم يف حجري فما حيل يل من ماله ؟ ومىت أدفع إليه ماله ؟ ، فأنزل اهللا هذه اآلية 
قد اسـتعمل فعـال     " مصادر التشريع   " إن مصطلح   أما عن االعتراض الثاين ف    

، من قبل عدد من الفقهاء املعاصرين ، مثل الـشيخ  " أدلة األحكام "مرادفا ملصطلح   
االجتهاد والتقليد والتعارض   "و  " علم أصول الفقه    " عبد الوهاب خالف يف كتابيه      

ـ     " ، والشيخ عمر عبد اهللا يف كتابه        " والترجيح   ، " ول  سلم الوصول لعلـم األص
  " .اإلسالم عقيدة وشريعة "والشيخ مصطفى شليب يف 

  "مصادر التشريع "إال أن هؤالء الفقهاء مل مييزوا متييزا دقيقا يف إطالقهم مصطلح            
بني ما هو خاص باألحكام العملية وما هو خاص بأحكام الـسياسة واالقتـصاد              

ـ               ال للقيـاس فيـه     واإلدارة والتدبري العام فيما مل يرد به نـص أو إمجـاع وال جم
  .واالستنباط

فرقـا  " مصادر التـشريع    " و" أدلة األحكام   "وقد الحظنا أن بني املصطلحني      
ذلك أن املقصود من املصطلح     . جوهريا البد من اعتباره عند استعمال كل منهما         

هو األحكام الشرعية العملية باإلجياب والندب واإلباحـة        " أدلة األحكام   " األول  
واملـصطلح  . حجة ملزمة   :،أي  " دليل"مفرده  " أدلة  " ولفظ  . هة  والتحرمي والكرا 

القطعية الستناده  : جبزأيه يعين أن صوابه مطلق ، ألن له مميزات خاصة ، من أمهها              
إىل أصل ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه هو القرآن الكـرمي ؛ والثبـات                  

 واألزمان واألحوال فال يـتغري ؛       واألبدية واملرونة ، حبيث تتغري الظروف واألماكن      
له جزاء يف الـدنيا حـدودا        واإللزام التام إال عند االضطرار املبيح للترخص ، ألن        

  .وتعزيرا ، وجزاء يف اآلخرة مساءلة وعقابا 
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، فينبغـي أن نالحـظ أوال أن لفـظ          " مصادر التشريع   "أما بالنسبة ملصطلح    
. لثبات أو القدسية أو مطلقية الصواب     ال حيمل أي معىن يفيد اإللزام أو ا       " مصادر"

فهو جمرد مرجع يقصده املرء باختياره ومتام حريته ، يستفيد منه إن كان فيه مـن                
مث يصدر عنه بكامل إرادته وحريتـه يف  . فائدة ، ويغرف منه إن كان فيه من معني    

كما أن ما يستخلص من هذه املـصادر حلـوال وآراء    . االستنباط واألخذ والترك    
طا وقواعد ليس له ما ألدلة الفقه من حجية أو ثبات أو أبدية أو إلزام ؛ وإمنـا           وخط

هو خاضع لظروف الزمان واملكان واحلال واملصلحة واملقاصد ، صوابه غري مطلـق    
وثباته غري قار واحتماالت حتقيقه ما يرجى منه متأرجحة بني السلب واإلجيـاب ،              

 باألغلبية  أو اإلمجاع على تبنيه ، من غـري           وعنصر اإللزام فيه راجع إىل اتفاق األمة      
لـه أو إلغـاء أو       أن يبقى ملزما هلا إن غريت رأيها أو اقتضت مصلحتها تعـديال           

  .استبداال 
يف " مصادر التشريع الشوروي    "لكل هذه االعتبارات ، حنبذ استعمال مصطلح        

ى أن خيـتص    جمال القضايا الدنيوية اليت مل يرد يف شأا نص أو محل على نص ، عل              
باألحكام الشرعية العملية ، ألنه أقوى حجيـة وأشـد          " أدلة األحكام " مصطلح  
  . إلزاماَ

أَم    : أما االعتراض الثالث حول التشريع بغري ما أنزل اهللا تعاىل يف قوله عز وجل             
أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد ِمن موا لَهعركَاُء شرش ملَه وهو حمـرم  21  الشورى ، 

قطعاً ومؤد إىل الكفر إن مل يكن الكفر بعينه ، فإن مفهوم املخالفة يف هـذه اآليـة           
الكرمية يبني أن يف األمر تشريعني إنشائيني ، أحدمها حمرم هو ما مل يأذن بـه اهللا ،                  

  .38الشورى   وأَمرهم شورى بينهم وآخر مباح هو ما أذن فيه بقوله تعاىل

سئل :  روى األعمش وسفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب البختري قال            وقد
  اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دوِن اللَِّه :عن قول اهللا عز وجل 1حذيفة 
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ال ،  ولكن أحلوا هلم احلرام فاستحلّوه ، وحرموا          :  هل عبدوهم؟  فقال      ،31التوبة  
  .حرموه عليهم احلالل ف

 ويف  صلى اهللا عليه وسلم   أتيت النيب   : 1وروى الترمذي عن عدي بن حامت قال        
، ومسعته  " ما هذا يا عدي ؟ اطرح عنك هذا الوثن        : "عنقي صليب من ذهب، فقال    

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دوِن اللَِّه والْمـِسيح          : يقرأ من سورة براءة     
اب ميرم ن  م ، ولكـن كـانوا إذا           : "  ، مث قال   31التوبةم مل يكونوا يعبدوأما إ

  ".أحلوا هلم شيئاً استحلّوه ، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه 
الشك أن عملية التشريع الشوروي وضع لقوانني وإنشاء لقواعد ، ولكن هذه            

فـإذا تقيـد هـذا      . بريه  العملية يف ميدان سكت عنه الشرع وفوض لألمة أمر تد         
التشريع بالشورى اجلماعية اآلذنة فيه ، دخل يف صميم النهج اإلسالمي الرشـيد،             

  .متميزاً متيزاً كامالً تاماً عن التشريع بغري ما أنزل اهللا تعاىل
  : إن جمال االبتالء الدنيوي ذا االعتبار يشمل ثالث مناطق تشريعية هي

  .مد من الكتاب والسنة وما حيمل عليهمامنطقة التشريع امللزم وهو املست •
منطقة التشريع املأذون فيه ، وهو املوضوع بواسطة الشورى اجلماعيـة ،             •

  .38الشورى   وأَمرهم شورى بينهم  :مبقتضى قوله تعاىل

  .منطقة التشريع احملرم ، وهي ما سوى املنطقتني السابقتني •

                                                           
 7/92 ، املعجم الكبري10/114 تفسري القرطيب - 1
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ملعرفة مصادر التشريع الشوروي ، البد من حتديد جماله وضوابطه ، وحـدود             

وملا كان من منهج اإلسالم     . عمله وطبيعة القواعد اليت ينشئ والعالقات اليت ينظم         
مبدأ التيسري ورفع احلرج عن الفرد واجلماعة ، فقد وضع للحياة نظامني متكاملني              

اد الدنيا ، يتعلق بالعقيدة والتصور اإلمياين       أحدمها شامل مطلق هو أصل الدين وعم      
للخالق واملخلوق ، مصدره نصوص قطعية الثبوت واضحة الداللة ؛ والثاين متعلـق          
باألحكام الشرعية العملية يف ميداين العبادة واملعاملة ، مصدره الكتـاب والـسنة             

تبعية األخرى ؛   واإلمجاع املستند إليهما ، واحلمل عليهما بالقياس ، وكافة األدلة ال          
كما ترك يف هذا اال التصريف هامشاً واسعا ، أو منطقة فراغ تشريعي يف كثري من                
القضايا الدنيوية ، وكل أمر البث فيه جلميع املسلمني ، يكيفونه بكامل حريتهم يف              
إطار العقيدة وأحكام الشريعة ، مبا حيقق أهداف األمة ، ويضمن التعايش الـسليم              

هـذا اهلـامش    . التكاليف واملنافع ، ويكفل التعاون والعدالة واحلرية        واملساواة يف   
التصريف ، أو نطاق الفراغ التشريعي ، هو جمال التشريع الشوروي ؛ ومـا سـواه                

  .حمكوم بالكتاب والسنة مباشرة 
ولئن كنا بصفتنا مسلمني ، منيز بني منطقيت حاكمية األحكام الشرعية العمليـة         

مة ، فإن املشرعني الوضعيني قد جرت عادم بأن ال مييزوا            وحاكمية الشورى العا  
بني هاتني املنطقتني يف أي ميدان من ميادين احلياة ، أو ضرب من ضروب النشاط               

"  الدستور"يطلق عليه عادة    " القانون األم   " البشري ، وأن يضعوا لألمة تشريعا يعد        
امة ، تتفرع عنها خمتلـف      ينظم أسس الدولة ويضبط قنواا ضمن قواعد جمملة وع        

النظام الدسـتوري،  : القوانني والنظم اخلاصة والعامة ؛ ومن مث وردت مصطلحات     
  .املراقبة الدستورية ، دستورية القوانني 
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إال أن النهج الدستوري تعترضه يف النظر اإلسالمي مآخذ ، جتعلـه غـري ذي               
  :من هذه املآخذ . جدوى 

وقـد  . ، معناه قوانني امللك وضوابطه      ، وهو فارسي معرب     "دستور"أن لفظ    -
مث أطلق جتـوزاً علـى      . لقب به أوالً الوزير الكبري الذي يرجع إليه يف أمور امللك            

واللفظ بذلك ذو نشأة حتكمية استبدادية تلقي بظالهلا على         . الذي يدير أمور امللك     
ه أو له حق    إذ الدستور يعد حاكماً مسطوراً على األمة، والذي يضع        . طبيعته احلالية   

  .تعديله وتغيريه واستبداله هو احلاكم الفعلي ، سواء كان ملكاً أو رئيسا أو جملساً
أن الدستور منشؤه األصلي واحلايل بشري ، خاضع ألهواء واضعيه ومصاحلهم            -

ولـذلك مل   . وقد ابتدعه أرسطو الوثين ، وتطور يف بيئة غري مـسلمة            . وأهدافهم  
 اليت عملت بنظامه ، ومل ينـسجم مـع التـشريعات            يفلح يف اتمعات اإلسالمية   

اإلسالمية عقدية كانت أو عملية ؛ إذ االزدواجية التشريعية اليت نشأت عن تبنيه ،              
وأدت يف كثري من األحيان إىل التنايف املطلق بني القـوانني الوضـعية والتـشريع               

 اليوناين أو   اإلسالمي ، أكدت للمتبصرين أن األخذ ذا النظام كما ورد يف الفكر           
كما طوره الغرب حالياً ، وكما يهرف به حكام بعـض املـسلمني املعاصـرين               

  . ومعارضوهم الدميقراطيون ، عامل ختريب ومتزيق وفتنة وإهدار للطاقات
أن الدستور يف جوهره ومبناه ينطلق من قاعدة تلغي وتعارض كل دور للتشريع              -

  .  لإلثارة بدور لألديان يف احلياة اإلسالمي ، وإن اعترف أحياناً مسايرة وجتنباً
إال أن نقدنا للنظم الدستورية ال يعين أننا نقر خمتلف ضروب االستبداد واحلكم             
الفردي اليت عرفها املسلمون منذ سقوط اخلالفة الراشدة ؛ فاالستبداد دائمـاً هـو              

زمنا وإمنا يل . االستبداد ، مهما أطلق عليه من ألقاب وما كيل له من مديح وتقريظ              
أن نعمل جبد وعزم لنخرج إىل النور البديل السياسي اإلسالمي احلق ، ذا النـزعة              

ولن حنقق هذا اهلدف إال بأن نغادر أوال مرحلـة الـتغين            . العملية القابلة للتطبيق    
والتبشري العاطفي، ونتحرر من سجن التراث السياسي لفقهاء القصور، إىل رحاب           

اب والسنة ، منهجية حبـث ، ومالحظـة وحتلـيالً           التفكري العلمي املنضبط بالكت   
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ومقارنة، وجتريداً وتوثيقاً وتبيانا ملختلف العوائق والصعاب ، وتوضـيحا لطـرق            
  .زيل النظم والقواعد ـتن

أول خطوات هذه االندفاعة التشريعية تقتضي التمييز الواضح بني جمال األحكام           
تنا كي نرتفع إىل مستواها، ونستطيع      العملية احملتاجة إىل مزيد تطوير لفهمنا وتصرفا      

تنـزيل أحكامها على ما يستجد من قضايا العصر ؛ وبني جمال التشريع الشوروي             
الذي هو يف أشد احلاجة إىل بذل اجلهد من أجل استقصاء جوانبـه، واسـتجالء               
غوامضه ،  ألنه يغطي كل جوانب احلياة اليت تركت مهمة تنظيمها لألمة ؛ فهـو                

قواعد اليت تبني أسس الدولة وشكلها ، وطبيعة عالقاا مبؤسـساا ،            يعىن بوضع ال  
وكيفية توزيع السلطات التدبريية فيها ، وطريقة إنشاء اهليئات اليت تباشـر هـذه              
السلطات ، واإلجراءات اليت تؤدي إىل اختاذ القرارات وتنفيذها واحملاسبة عليهـا ،             

لة فيما بينها وبني مواطنيها واألجانـب       كما يعىن بوضع القواعد املنظمة لعالقة الدو      
فيها ، أو بينها وبني غريها من الدول يف حاالت احلرب والسلم واملهادنة  والقواعد               
املنظمة لعالقات األفراد الطبيعيني واملعنويني فـيما بينـهم ، وحـدود حقـوقهم             

كما أن من صميم اختصاصه     . وحريام ، ومساحات نشاطهم وجزاءات خمالفام       
وضع النظم والتصاميم واملشاريع اليت تضمن سرياً جاداً لألمة مبرافقها ومؤسـساا            

  .حنو املقصد األمسى الذي أخرجت له وأمرت بتحقيقه 
إننا إذ منأل دائرة الفراغ التشريعي بالقواعد املستندة إىل الشورى العامة نكون قد     

ثنا السياسي الوضـعي،    غادرنا مرحلة الشفوية والعفوية ، واإلعجاب الساذج بترا       
واالرجتالية املزاجية اليت طبعت تصور كثري من الفقهاء لعملية الشورى ، والتصرفات            

  .السلطانية املربرة مبختلف ضروب االستنباط الفقهي املغرض 
إال أن هذه ااالت اليت ترتادها القواعد الشوروية اإلنشائية ، ينبغي أن يتـوفر              

د الذي تؤسسه العقيدة بأحكامها ومقاصدها من إخـراج         هلا املناخ اإلسالمي الرشي   
هذه األمة للناس ، مرشدة وهادية وشاهدة ؛ وأن يسري التشريع الشوروي فيها على              

  :جني متوازيني 
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  .ج ترتيب بيت الدولة اإلسالمية بالقواعد والنظم والقوانني املأذون فيها  -
وير األمة ورفع مستواها على     وج يضع املشاريع والربامج واخلطط الكفيلة بتط       -

  . مجيع الصعد ، وتوجيهها حنو املقصد األمسى الذي خلقت له وأمرت بتحقيقه
ويغطي النهج األول جماالت احلقوق والواجبات املتعلقة بالنظام العام الذي هو 

  : عماد كيان الدولة بنوعني من التشريع مها
لة باألفراد سياسياً وإدارياً ومالياً  ـ التشريع العام الداخلي مبا ينظم عالقات الدو 1

  . اخل …وقضائياً وجنائياً
 ـ التشريع اخلاص الذي هو جمموعة القواعد املنظمة لعالقات األفراد فيما بينهم،  2

سواًء كان تشريعاً مدنياً كقوانني التجارة وقوانني الشغل ، أو إجرائياً كاملـساطر             
  . وتنازع القوانني وتنازع االختصاص 

يغطي النهج الثاين كل ما يتعلق بتطوير املرافق وأوجه النشاط االقتصادي           كما  
واالجتماعي والسياسي والعسكري والصناعي والزراعي والعلمي، مبا حيقق الـسري          
السليم السوي املتوازن ، ويرعى ويطور ما هو موجود من املؤسسات ، ويستحدث             

جل حفظ املقاصـد الفرديـة       ما هو مفتقد من املرافق والوسائل واألدوات ، من أ         
ألعضاء اتمع اليت هي الضرورات اخلمس حباجياا وحتسيناا ، وجتنيدها لتحقيق           

  .املقصد األمسى لألمة
قد يعترض على هذا املنحى بأن يف الكتاب والسنة قواعد ومبادئ جمملة عامـة              

ـ             ا ، فهـي    تغطي هذا اال ، وحنن ال نستبعد هذه الضوابط السلوكية املشار إليه
مصدر أساسي للتشريع الشوروي ؛  إال أا باستثناء احلدود والتعازير مفتقدة إىل ما              
جيعلها ملزمة ، وليس هلا من قوة جزائية دنيوية خارجية متنع وتـردع ، وعنـصر                
اإللزام فيها مكتسب من جمرد ورع املرء وتقواه ؛ كما أا ال تغطي مساحات كثرية     

 والسياسي واالقتـصادي والتجـاري والعـسكري        من ضروب النشاط اإلداري   
  .اخل …والثقايف
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لقد أثبتت سلفا جتربة احلكم الراشدي أن االكتفاء بالـشفوية يف التـشريعات             
اإلنشائية ، وعدم حتويلها إىل مدونة ملزمة ذات جزاء ، ال يوفر ملؤسسات الدولـة               

 العام طيلة التاريخ    وقد ظل تسيري الشأن   . ضمانات االستمرار واملناعة ضد االيار      
اإلسالمي إال يف حاالت نادرة ، شفويا وخاضعا لالجتهاد اآلين ، الذي سارع إىل              
الضمور والتقلص مبجرد ما التحم يف العصور املتأخرة بالفكر القـانوين العلمـاين             
املعقلن ، فاضطر املسلمون إىل تعريب الدساتري والقوانني الوافدة ، وحماولة أسلمتها            

مث عندما مل تثمر هذه النبتة يف ديار املـسلمني ،           .  يف التشريع اإلسالمي     وإقحامها
عادوا على اإلسالم نفسه بالالئمة ودعوا إىل التحلل من تعاليمه ؛ وغاب عنهم أن              
اخللل املؤدي إىل عقم املستوردات الغربية يف أرضنا وجمتمعنا لـيس إال يف منـهج               

  .قع أمتهم تفكريهم ، واضطراب طريقة تعاملهم مع وا
ذلك أن الفكر الغريب حبكم نشأته وتطوره يف بيئته وتارخيه وتصوراته الدينيـة             
والفلسفية ، يصبح ألهله ويف وطنه سهل الفهم معروف املقاصـد ، مرنـا قـابال                
للتعديل والتطوير، العتماده على خمزون ذاكرته التارخيية وتراث ماضيه ، ورصـيد            

إال أن هذه املميزات اإلجيابية تغيب وتفتقد عنـد          . خميلته وتصوره ملستقبله وأهدافه   
نقله إىل أمة أخرى خمتلفة التاريخ والتجارب والبيئة والدين والفلسفة واألهـداف             
حينئذ يكتسب الفكر املنقول الرتابة واجلمود ، النفصاله التام عن ماضـي البيئـة              

ها وجاذبيـة   اجلديدة وحاضرها ومستـقبلها ، ورصيد جتربتها وضمريها ومشاعر       
  .آمالـها 

إن بلورة نظام سياسي وتدبريي رشيد مـدون وملـزم ، بواسـطة التـشريع               
إال أن هلذا التشريع    . الشوروي املتكامل أمر ضروري لقيام دولة اإلسالم الشاهدة         

قيودا وضوابط البد من توفرها ليكون مأذونا فيه ، أي منتسبا إىل الكتاب والـسنة               
 الشورى   وأَمرهم شورى بينهم   :  الوارد يف قوله تعاىل    مرتبطا ما بآصرة اإلذن   

35 .  
  : من أهم هذه الضوابط والقيود 
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ـ أن تعلن فيه احلاكمية هللا تعاىل ، ألنه هو اآلذن بإنشائه واختاذه والعمل بـه ؛                  1
فال حيرم حالال أو حيل حراما ، وال يعود على الدين عقيدة أو شريعة أو أخالقا أو                 

  .مبادئ وتعاليم وأهدافا ومقاصد باملعارضة أو التنايف أو اإلبطال 
 ـ أال يتحول إىل تشريع ديين ، أو يتدخل يف األحكام الدينية بالزيادة أو النقص  2

  .أو التعديل ، وأن تسد كل الذرائع املؤدية إىل ذلك 
ذلـك   ـ أال يقتبس من تشريع ديين ، وضعيا كان أو مساويا منسوخا ؛ ألن يف  3

شبهة حتاكم إىل غري اإلسالم ، وذريعة لتمييع الوالء وتعتيم التصور اإلمياين الـذي              
  .ينبغي أن يبقى صافيا واضحا سليما ، وحمجة بيضاء ليلها كنهارها 

 ـ أن يكون تشريعا مصدره مؤسسة الشورى اجلماعية العامة ، وليس األمزجـة   4
  .لطبقية أو األجهزة التنفيذية واملصاحل الفردية أو الفئوية أو احلزبية أو ا

 ـ أال حيتكر توجيهه والتأثري يف نشأته بيد حاكم أو فئة أو قبيلة أو عائلة ، وإمنا  5
يكون حقا عاما لكل أعضاء اتمع املسلم املتساكنني يف أرض الشورى ، ال فـرق      

سبيل بني أسود وأمحر وأبيض ، ذكرا كان أو أنثى ، مواطنا مقيما أو زائرا أو عابر                 
  .إذ األمر لإلسالم واإلسالم للجميع 

 ـ أال يتحول إىل قواعد ثابتة جامدة غري قابلة للتعديل والتغيري ، فتتوقف بـذلك   6
حركة تطور اتمع ورقيه ؛ بل يبقى جمرد نظم وقواعد وخطط وبرامج لألمة حق              

  .تعديلها وإلغائها واستبداهلا كلما اقتضت ذلك مصلحتها 
مة منفعة ويفتح هلا ذريعة إىل منفعة ، أو يدفع عنها مفسدة ويسد  ـ أن جيلب لأل 7

  .ذريعة إىل مفسدة 
 ـ أن يرفد تيار األمة اإلسالمية الساعي إىل حتقيق مقاصد الشرع مـن تعبيـد    8

  .                      األفراد ، ومقاصده من إخراج خري أمة للناس 
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شرنا فيما سبق إىل الفرق بني مصطلحي الدليل واملصدر ، وكون احلجيـة يف              أ

الدليل أقوى منها يف املصدر ؛ أي أن الدليل ملزم بـإطالق ، ومـصدر التـشريع                 
املأذون فيه غري ملزم ما يستنبط منه ، إال باتفاق األمة على اختاذه قرارا ملزمـا أو                 

  .دفع مضرة قاعدة لتصرف ، أو ذريعة لتحقيق مصلحة أو 
وجذوره اللغــوية؛   " مصدر  "واألمر يزداد وضوحا إذا ما جتلت معاين لفظ         

كما ذكر ابن فارس يف معجمه ، أصـالن         " الصاد والدال والراء  "ذلك أن حروف    
فاألول . صحيحان ، أحدمها يدل على خالف الورد ، والثاين صدر اإلنسان وغريه             

ر بالضم ، إذا كان وردها مث شخص        صدر عن املاء وصدر عن البالد يصد      : قوهلم  
ومنه طريق وارد ، أي يرد بأهله على املاء ، وطريق صادر أي يصدر بأهله               . عنها  

ومنـه مـصادر    . واملصدر موضع الصدور ، أي الرجوع واالنصراف        . عن املاء   
  " .يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شىت : " ويف احلديث . األفعال 

له عدة معان تؤدي كلها إىل عملية إنشاء القوانني          لتشريعيواملصدر يف اال ا   
والقواعد باقتباسها أو استنباطها من مراجع مادية أو معنوية ؛ سواء كانـت هـذه               
املراجع عوامل اجتماعية ، عادات وتقاليد وأعرافا ، أو كانت تارخيا وتراثـا مـن               

ندما تعـود إىل هـذه      ذلك أن األمة ع   . التجربة والفقه والقانون وأحكام القضاء      
الينابيع ، تصدر عنها مزودة باستنباط تشريعي إنشائي مأذون فيه ، ملا سكت عنـه               

  .  الشرع من قضايا الدنيا 
معىن آخر يتعلق باألداة البشرية اليت تقـوم بعمليـة          " مصدر  " إال أن ملصطلح    

 جيعله  صوغ القوانني والقواعد وإخراجها يف خطاب عام ملزم ، له من اجلزاءات ما            
هـذه الـسلطة يف     . حمترما واجب االتباع ؛ ونعين بذلك السلطة السياسية القائمة          
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النظام اإلسالمي ختتلف اختالفا جوهريا عن نظريا يف النظم الوضعية ، ما سـلف              
  .منها وما حدث 

ففي النظم الوضعية ذات احلكم الفردي ، يستأثر ذا األمر امللك أو اإلمرباطور             
  . ومستشارين وفقهاء وعلماء ومقربني مع أعوانه مأل

ويف النظم الدميقراطية يقوم ذه املهمة جملس للنـواب أو الـشيوخ ، وجلـان               
  .دستورية حتضر مشروعات القوانني وتعرضها على الربملان الذي يقرها 

ويف نظم امللكيات اإلسالمية ، كان االجتهاد شديد االضطراب عند حماولتـه            
ياأَيها الَّـِذين آمنـوا      : مر الذين أشارت إليهم اآلية الكرمية       حتديد هوية أويل األ   

      كُمِر ِمنِلي الْأَمأُوولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّهأَِطيع    ؛ مما ترك ثغرة للحكام      58 النساء 
إال أن إعادة النظر يف النصوص املتعلقة بالتدبري        . وظفوها لالستئثار بأمر األمة كله      

سياسي دلت مبا ال يدع جماال للريب ، أن أويل األمر الدنيوي العام هم املسلمون               ال
مجيعا ، وهم األداة البشرية املوكلة بصياغة القوانني والقواعد واختـاذ القـرارات             

  .وتنفيذها واحملاسبة عليها 
ولئن اعترض معترض بأن قضايا الدنيا متنوعة ومعقدة ال يفهمهـا إال أولـو              

خلربة من العلماء والفقهاء واألطباء واملهندسني ، فإن هذا اإلشـكال           االختصاص وا 
يزول إذا علمنا أن هؤالء يشاركون يف الشورى ويقومون أثناءها مبهمـة الـشرح              
والتوعية وتوضيح األحكام الدينية واحلقائق العلمية ، على أن ال حيرم أحد من حقه              

اذ القـرار ، أو يوظـف اخـتالف         يف إبداء الرأي أو االعتراض أو املسامهة يف اخت        
املستوى العلمي مربرا الحتكار الشورى واالستئثار ا ؛ إذ اجلميع يف سفينة واحدة             

  .يهلكون مهلكا واحدا بغرقها 
كأداة بشرية لالستنباط والصياغة والتقرير ، وقـد        " مصدر  "هذا عن معىن لفظ          

فهومه املعنوي مرجعا لتنظيم    مب" املصدر  " أدرجناه يف السياق ، لنميزه عن مصطلح        
فما هي هذه املصادر املتخـذة مراجـع        . الشأن الدنيوي يف جانبيه العام واخلاص       

  . للتقنني والتقعيد ؟ 
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  :بادئ ذي بدء ينبغي  التمهيد لذلك بتوضيح ثالثة أمور 
أوهلا أن الشأن الدنيوي مشترك بني مجيع الناس ، مسلمهم وغري مـسلمهم ،              

اإلنسانية فيما ال يؤثر يف الدين مشاعة للجميع ، وقـد اسـتخدم             ولذلك فالتجربة   
 اخلندق وهو جتربة فارسية ؛ كما أن بعـض الـشأن             صلى اهللا عليه وسلم    الرسول

الدنيوي لدى املسلمني وغريهم ينظمه الدين ؛ سواء يف ذلك الديانة املوسوية الـيت              
يف أول أمرهـا علـى      وضعت تشريعات دينية ودنيوية ، أو املسيحية اليت اقتصرت          

اجلوانب العقدية واخللقية ، مث اضطرت كنيستها يف فترة االضـطهاد إىل انتحـال              
مث بعد أن مت االنقالب     . قوانني كنسية مبنية على مبادئ القانونني الطبيعي والروماين         

على املسيحية وتأسيس الدولة الالئكية يف أوربا حتولت هذه القـوانني إىل جمـرد              
  .مصدر تارخيي 

صنف واجب  : أما يف اإلسالم فقد صنفت الشريعة األحكام إىل ثالثة أصناف           
االتباع هو األحكام الشرعية العملية ، وصنف حمرم هو التشريع فيما مل يأذن به اهللا                

  .وصنف ثالث مأذون فيه بواسطة الشورى العامة املؤطرة بالعقيدة ومقتضياا
روي املأذون فيه غري ملزمـة إلزامـا        واألمر الثاين هو أن مصادر التشريع الشو      

مطلقا ، والرجوع إليها أو اختاذها موردا ، اختياري تقدره األمة بقدره يف كل حالة               
وحادثـة ؛ وال يـستـثىن من ذلك إال مصـدر واحد ملزم هو التصور اإلميـاين             

  . ومقتضياته 
 قـوانني   واألمر الثالث أن التشريع الشوروي ال تكاد حتصره قواعد أو تستوعبه          

مكتوبة ، نظرا لكونه يغطي كافة أنواع النشاط البشري الذي يتغري ويتنوع بتطور             
احلياة واملعارف العلمية اختراعا وتصنيعا واكتشافا ؛ مما يقتضي أن تتعدد مـصادره             
وتتطور باستمرار ، وأن تنبثق يف كل حني مصادر جديدة تناسب جتدد األحـوال              

  .ا متر منه القوانني والقواعد والنظم املستحدثةواألجيال ، وتكون معربا ضروري
لذلك نكتفي يف هذه الدراسة بأهم املصادر املعتمدة حاليا ، نفردهـا يف سـتة               

التصور اإلمياين وقانون الفطرة ـ أدلة األحكام الشرعية العمليـة ـ    : مباحث هي 
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 املرسلة الفقه وأحكام القضاء ـ رصيد التجربة اإلنسانية ـ االستحسان ـ املصاحل   
أما املقاصد الشرعية فهي ذات وجهني ، وجه تعد به من املصادر            . أو االستصالح   

لكوا تعبريا آخر عن املصاحل املرسلة ، ووجه جيعلها بوصلة التوجه وقبلة احلركـة              
  .العامة لألمة ؛ لذلك نفرد حبثها يف فصل خاص
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Þëþa@szj¾a@ @
æìãbÓë@ïãbº⁄a@Šì—nÛañ‹İÐÛa@@ @

  
األصل يف اإلنسان السواء النفسي والعقدي ، والفطرة السليمة اليت يولد عليها            

وِإذْ أَخذَ   : املولود ، وقد أهلمت رشدها يف ضمري الغيب ؛ وهذا معىن قوله تعاىل              
ست ِبربكُم قَالُوا   ربك ِمن بِني آدم ِمن ظُهوِرِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُِسِهم أَلَ          

            ـذَا غَـاِفِلنيه نا عا كُنِة ِإنامالِْقي موقُولُوا يا أَنْ تنِهدلَى شب     172 األعـراف ،       
              ـنم ابخ قَدا وكَّاهز نم أَفْلَح ا قَداهقْوتا وهورا فُجهما فَأَلْهاهوا سمفٍْس ونو

 أَلَم نجعلْ لَه عينيِن وِلسانا وشفَتيِن وهديناه النجدينِ         ،   10-7 الشمس    دساها
   12-8 البلد   ،         ـا لَـاهلَيع اسالن ةَ اللَِّه الَِّتي فَطَرِنيفًا ِفطْريِن حِللد كهجو فَأَِقم

   .30 الروم يم ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَتبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه ذَِلك الدين الْقَ
، وإن ضل سـعيهم يف      " الطبيعة  " هذه الفطرة هي اليت يطلق عليها الوضعيون        

تعريفها والرجوع إليها ، واختاذها مصدرا لتنظيم احليـاة وترشـيد التـصرفات ،              
؛ مث تضاربت   " طبيعي  القانون ال " فأطلقوا على ما يستنبطون من أحكامها مصطلح        

  .لديهم اآلراء والسبل حول كيفية االستفادة منها وجعلها مرجعا ومالذا 
ذهب اليونانيون إىل أن الكون يهيمن عليه نظام طبيعي ثابت ، ولذلك فحيـاة              
الناس وعالقام ختضع بالضرورة لقوانني ثابتة ينبغي للعقل اكتشافها وتقعيدها ؛ مث            

م الفردي املستند إىل قائد ملهم ، له وحده القدرة علـى            بنوا على ذلك نظم احلك    
وعندما ضـاقت البـشرية ـذا       . استمداد النور من العقل الفعال  وتربية الرعية         

االستبداد املتفلسف حاول االجتهاد األرسطي ختفيف وطأته ، فقرر أن القوانني اليت            
  . املطعم بقواعد العدالة يضعها القائد امللهم ينبغي أن حتقق أهداف القانون الطبيعي
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أما الرومان فقد رأوا يف القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، القانون األمثل الذي             
يتكون يف نظرهم من جمموعة قواعد أبدية سرمدية موجودة يف الطبيعة ، وعملـوا              

  .ديه على ذيب قوانينهم الوضعية ، كالقانون املدين وقانون الشعوب 
 نفسها يف القرن الرابع امليالدي إىل الفكر الكنـسي الـذي            مث انتقلت الفكرة  

مث يف  . انتحله على أساس أنه يصل إىل البشر عن طريق اإلهلام ال بواسطة العقـل               
القرن الثالث عشر امليالدي ميزت الكنيسة بني ما يعد لديها قانونا إهليـا ، وبـني                

ل من القـانون اإلهلـي ،       القانون الطبيعي الذي صار يف نظرها غاية ما يدركه العق         
إال أنه منذ القرن السابع     . وبني القانون البشري الذي يستلهم من القانون الطبيعي         

عشر ، بدأت أوربا يف استكمال تكوينها احلديث ، بوضع الدساتري والقواعد على             
أساس العقل واملصلحة ، وكان البد من تعزيز هذه النظم مبرجعية غيبية ، جتعلـها               

  .ما وإلزاما ، فاختذت القانون الطبيعي مصدرا ومرجعا أكثر احترا
على هذا األساس نشأ املذهب الفردي ، وأعلنت مبادئه يف ثـورة االسـتقالل              
األمريكية ، ويف وثائق حقوق اإلنسان اليت هي مثرة الثورة الفرنسية ، كما ناصـره                

  .امليالدي أغلب شراح القانون الفرنسي يف النصف األول من القرن التاسع عشر 
إال أن فكرة القانون الطبيعي أخذت تفقد بريقها بنشوء املذهب التارخيي علـى             
أساس أن القانون وليد اتمع ، يساير تطوره مكانا وزمانا وأحواال ، وأن مهمـة               
املشرع منحصرة فقط يف رصد هذا التطور وتسجيله وتوثيق القوانني الناشئة عنه ،             

فاضطر الطبيعيون إىل مراجعة آرائهم واملوافقة      . ديلها  دون أن ميلك توجيهها أو تع     
على صواب النهج التارخيي إذا ما بنيت القوانني على مبادئ تستلهم من الطبيعـة              

  .  وتكون مثال أعلى يهتدي به العقل البشري 
ويف أوائل القرن العشرين ، عاد فقهاء القوانني الوضعية من جديد ، إىل فكـرة               

ألصلية ، ولكنهم عرفوه بأنه جمرد مبادئ حمصورة العدد ، مبنيـة            القانون الطبيعي ا  
وبـذلك  . على قواعد العدالة ، وتعد مقياسا لصالحية التشريع أو عدم صالحيته            

أصبحت فكرة القانون الطبيعي تدل على معنيني ، أوالمها تعين جمموعة حمدودة من             
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رع عليها العقل نظما وقواعـد      املبادئ العامة األزلية ، وثانيتهما أن هذه املبادئ يف        
  .لتحقيق العدالة وضمان حقوق اإلنسان 

هكذا ظلت فكرة القانون الطبيعي ومبادئ العدالة جمرد أوهام مضطربة ضبابية           
حتوم حول اهلدف وال تقتحمه ، وحماوالت قاصرة عاجزة عن اكتـشاف حقيقـة              

  .الفطرة وطرق االسترشاد ا 
     ا سبحانه ، تعرضت عرب التـاريخ اإلنـساين         إن الفطرة السوية كما خلقها ر

حملاولتني فاشلتني ، عاجلتا أمرها بأسلوب فلسفي اغتاهلا وأطفأ نورها وجعلها أسرية            
جزئيات الكينونة البشرية دون كلياا ، مما يفسر مظاهر اجلفاف واالحنراف واللبس            

  .اليت تطبع ما دونه الوضعيون من أمرها 
 االجتاه اللربايل الذي احتفظ بـبعض قـشور الديانـة           أوىل هاتني احملاولتني من   

املسيحية كمرجع روحي باهت مبين على األوهام واخلرافة ، مث أطلـق لألهـواء              
  .عناا

والثانية من االجتاه املادي الذي ال يفرق بني الكينونة البـشرية ذات البعـدين              
أي كائن مادي   املادي والروحي ، الشهودي والغييب ، الدنيوي واألخروي ، وبني           

فأصبح معىن الفطرة لديه ، آليا خاضعا ملـؤثرات الكيميـاء والبيولوجيـا             . آخر  
وتفاعالت الكروموزوم ، مما قلص مساحة التمييز بني اإلنسان واحليوان ، ومجع بني             
االجتاهني اللربايل واملادي يف موقف واحد يضفي على الفطرة كل معاين االحنـالل             

  .ب وشذوذ العالقات والفجور واختالط األنسا
إن الفطرة السوية ليست إال توجه اإلنسان الطوعي حنو ربه واحنيازه التلقـائي             
لكل مبادئ العدالة واملساواة واحلرية واإلخاء والرمحة واملشاركة الوجدانية وحقوق          
اإلنسان يف احلياة والتناسل والكسب والتعلم وإبداء الرأي واملـشاركة يف الـشأن             

جبل عليه اإلنسان السوي ، إال أن هذه اجلبلة مبنية على أساس متني             كل ذلك   .العام
من تصور إمياين يربط املرء خبالقه ويضمن له االنسجام مع سائر املخلوقـات الـيت               

هذا التصور اإلمياين ضرورة فطرية مستقرة . تشاركه العبودية يف هذا الكون الفسيح     
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ا جيعلها ركناً ركيناً يف بنيته النفسية       يف ضمريه ، هلا من صفات الثبات واالستمرار م        
لذلك ليس للفطـرة    . توجه تفكريه وسلوكه وتصوره لنمط معيشته ونظام سلوكه         

إال خالقها الذي فصل مبادئها وبني حقيقتها، ومل يترك شأا ملـا دعـي لـدى                
  .الوضعيني باإلهلام واالستلهام والشعور

ة ومبادئ جمملة، وتوجيهـات     إن يف القرآن والسنة نصوصاً عامة وقواعد كلي       
مرنة موافقة للفطرة السوية جتعلها مصدراً للتشريع الشوروي القابل للتنـزيل على           
احلوادث املتجددة بكل جوانبها وحاالا واختالف بيئاا وتنوع حاجاا ومصاحلها 

  .الفردية واجلماعية
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ïãbrÛa@szj¾a@ @
òîÜàÈÛa@òîÇ‹“Ûa@âbØyþa@òÛ†c  

  
ة العملية اليت ورد ا القرآن والسنة شرع ملزم ، إنكارها كفر            األحكام الشرعي 

وهي غري خاضعة بأي حال من األحوال للتشريع        . وعدم االمتثال ملقتضياا عصيان     
لذلك . الشوروي ، بل التشريع الشوروي حمكوم ا تابع لتوجيهاا خاضع ملبادئها          

  .مشرع يف امليدان الشورويكانت معرفة هذه األحكام وطرق استنباطها ضرورية لل
إن األحكام العملية اليت هي مثرة علمي الفقه واألصول ينبغي أن تكون املعرفـة              
ا أساسا متينا  يبىن عليه التشريع الشوروي ، واملعرفة يف هـذا امليـدان تـشمل                 
جانبني، جانب األحكام يف ذاا وجانب منهج استنباطها ، وكالمها مفيد للمشرع            

  .الشوروي 
معرفة األحكام ضرورية كي يتالىف املس ا بالزيادة أو النقصان أو التحريف            ف

كما أن معرفة مناهج االستنباط وتعرف األحكام من النصوص ، والبناء           . أو اإللغاء   
عليها باستخراج العلل وتلمس املصاحل واملقاصد اليت صرح ا أو أومأ إليها الكتاب               

 يف امليدان الدنيوي ، ألن هذه املعرفة ميزان يضبط          والسنة من أهم ما يساعد املشرع     
  .العقل ويرشده إىل مواقع اخلطأ والصواب 

فالقرآن الكرمي بإعجازه يف ذاته ، وما يسوقه من جتارب األمم السابقة وحماذير             
ما يرتكب يف األمم الالحقة ، وتبيانه للمبدأ واملعاد واألحكام ، ومقاصـد الـدين               

سالمية للعاملني ؛ والسنة النبوية قوال وعمـال وتقريـرا ؛           وهدف إخراج األمة اإل   
وأحكام اإلمجاع املستند إىل الكتاب والسنة ، والقياس الذي هو محل ملا مل يـنص               
عليه على ما فيه نص ، سواء كانت العلة مقررة أو مستنبطة ، أو كان توسـعا يف                  

إىل النصوص ؛ وسـائر     استعمال النص كما لدى الظاهرية ، أو مبعىن العقل املستند           
 ، كل ذلـك     …األدلة التبعية األخرى استصحابا أو فتوى صحايب أوسد ذريعة اخل         
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معرفته ضرورية تعني املشرع الشوروي على تبني مواطئ قدمه وضبط سري خطواته،            
وتكون لديه ملكة الفهم واملالحظة واملقارنة واملوازنـة واالسـتقراء واالسـتنباط            

ي عمليات عقلية البد من إتقاا لترشيد التصرفات وترقية         والتجريد والتعميم ، وه   
  .     أساليب معاجلة القضايا الدنيوية ومالبساا 
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sÛbrÛa@szj¾a@ @
õb›ÔÛa@âbØycë@éÔÐÛa@ @

  
الفقه لغة معناه الفهم العام ، واملعرفة النافذة العميقة لدوافع األفعال واألقـوال             

عي فيخصص عامه ويقيد مطلقه ، وجيعلـه        ونتائجها وغاياا ؛ أما االصطالح الشر     
مقصورا على معرفة األحكام العملية عبادات ومعامالت ؛ أما األحكام االعتقاديـة            

  . فمن أحباث علم الكالم 
ويف االصطالح الوضعي يعين الفقه جمموعة آراء علماء القـانون وشـروحهم            

ع مناحي النـشاط    وتفسريهم للقواعد ونقدهم هلا فلسفيا وتطبيقيا ، مبا يغطي مجي         
ومن املعلـوم أن    . البشري ، ما تناوله الشرع بالتنظيم ، وما تركه للشورى العامة            

األحكام الشرعية العملية جزء منها تشريع إهلي مستمد مـن الكتـاب والـسنة ،               
واالستناد إليهما باإلمجاع واحلمل عليهما بالقياس ، وجزء وضعي سنه اتهـدون            

دان الدنيوي هو ما يعنينا يف موضـوع مـصادر التـشريع            من كبار األئمة يف املي    
الشوروي ، وما يكاد يلتقي فيه الفقهاء املسلمون بالوضعيني ، ألن اال واحد هو              
ما سكت عنه الشرع ، وبناء القواعد لدى الطرفني على احلكمة واملصلحة والنفـع              

ارئـة يف   فقد يرى بعضهم مصلحة يف استحداث قواعد لتنظيم حـاالت ط          . العام  
أسلوب املعيشة أو تدبري الشأن العام ، أو ضرورة إلصالح عيب يف نص إنـشائي               

فإذا أصبح هذا الرأي مرجـو      . على أساس ما ظهر من خلل يف التطبيق واملمارسة          
النفع ورأت الشورى العامة اختاذه مصدرا إلنشاء بعض القواعد كان هلـا ذلـك              

  .بإطالق 
عن فقه الفروع وأصول الدين ، ألنه مـبين         أما القضاء فهو علم خاص متميز       

  .على معرفة األحكام اليت جتري جمرى الكليات مما ليس هلا ذكر يف فقه الفروع 
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والقضاء لغة عبارة عن اللزوم ، حقيقته اإلخبار عن حكم شرعي على سـبيل              
  .اإللزام ، من أجل فصل اخلصومات وقطع املنازعات 

: ألحكام اليت تصدرها احملاكم ، وهي نوعان      واملقصود يف هذه الدراسة جمموعة ا     
نوع ال نزاع حوله ، سواء كان التحاكم فيه شرعيا أو وضعيا ، ونوع أحكام هي                
موضع خالف ،  بسبب استنادها إىل اجتهاد مرسل ليس له دليل من الكتـاب أو                
السنة أو اإلمجاع أو القياس ، وهذا النوع يوجد  اخلالف الفقهي والقانوين حولـه               

وهذا هو املقـصود    . ن أجل الفصل فيه ، قاعدة أو قانونا أو تشريعا مأذونا فيه             وم
  .مصدرا للتشريع الشوروي" أحكام القضاء " مبصطلح 

لقد كانت والية القضاء يف التاريخ اإلسالمي ، يندرج حتتها كل مـا يتعلـق               
لتهم باملنازعات حول األنكحة واملواريث واألموال والعقود والفسوخ ، ودعاوى ا         

والعدوان وكشف املظامل وحقوق األيتام ، واجلنايات على األنفـس واألعـراض            
واجلراحات واحلدود واحلسبة واخلرص وجباية الصدقات وصرفها ، وعموم أحكام          
السياسات اليت يرجع إسناد القضاء فيها إىل املصلحة والعـرف وأحـوال الـسلم              

إال أن  .  التشريع الشوروي    واحلرب واملهادنة ؛ وهو لذلك مصدر غين من مصادر        
القضاء يف العصر احلديث عرف نظما وزعت االختصاصات ، ونوعت أسـاليب            
املمارسة ، فعرف القضاء الواقف والقضاء اجلالس ، وتعددت مراتب التقاضـي ،             

ويف كل األحوال تناولـت أحكـام       . ومتيز القضاء الشرعي عن القضاء الوضعي       
  .عنها الشرع وبث فيها االجتهاد البشري القضاء قدميا وحديثا قضايا سكت 

هذه األحكام ، سواء وردت يف القضاء اإلسالمي التراثي أو يف القضاء الوضعي             
احلديث ، تعد مصدرا للتشريع الشوروي ، مادامت ال تعود على الشريعة اإلسالمية             

  .     باإلبطال أو التغيري أو التبديل أو التجميد 
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وتعين التجربة التاريخ اخلاص باألمة اإلسالمية ، والعام لإلنسان ، وما أنتج هذا             
التاريخ من عرب وعظات وجتارب وتقاليد وأعراف ، ومنجزات يف ميادين االجتماع            

هذا الرصيد يعد تراثا مشتركا بـني       . والسياسة واالقتصاد والقوة والعلوم واآلداب      
ترجع إليه األمة إن رأت يف      .شاعا للتشريع الشوروي املأذون فيه      األمم ، ومصدرا م   

ذلك مصلحة ، وتستلهمه حلوال لبعض مشاكلها أو تطويرا لبعض مؤسساا وترقية            
  .وضبطا لبعض تصرفاا 

إن هذا الرصيد من التجربة والتاريخ والعلم بكل ما بلغته البشرية من تقدم وما              
ناعية وبيولوجية وكونية ، يعد ملكـا عامـا         حققته من اختراعات واكتشافات ص    

لإلنسان ينبغي استثماره برشد وحكمة ، ومرياثا حمترما مفيدا ألنه جزء من املاضي             
كما متتاز القواعد املستلهمة منه مبرونـة       . وأساس للحاضر وأداة لتطوير املستقبل      

  .قابليتها اإللزامية وسهولة االنسجام معها ويسر االنضباط ا 
نظام اإلسالمي الشوروي ال يتعارض مع هذا االجتاه التارخيي مادام ذخرية           إن ال 

خربة وعربة يسترشد بصوابه ويتعظ بأخطائه ، ومسبارا يقاس به على ضوء الكتاب             
وإىل ذلـك يـشري     . والسنة مدى جناح املمارسات والقواعد والقوانني أو فشلها         

وا ِفي الْأَرِض فَينظُروا كَيف كَانَ عاِقبـةُ        أَولَم يِسري  : القرآن الكرمي بقوله تعاىل     
لَقَد كَانَ ِلسبٍإ ِفي مسكَِنِهم       ،   44 فاطر    الَِّذين ِمن قَبِلِهم وكَانوا أَشد ِمنهم قُوةً      

ـ             دةٌ طَيبـةٌ وربٌّ    آيةٌ جنتاِن عن يِمٍني وِشماٍل كُلُوا ِمن ِرزِق ربكُم واشكُروا لَه بلْ
غَفُور فَأَعرضوا فَأَرسلْنا علَيِهم سيلَ الْعِرِم وبدلْناهم ِبجنتيِهم جنتيِن ذَواتـى أُكُـٍل             

   . 16، 15 سبأ خمٍط وأَثٍْل وشيٍء ِمن ِسدٍر قَِليٍل
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كت عنه الشرع ، غـري      إن رصيد التجربة والتاريخ مصدر غين للتشريع فيما س        
أن ذلك مقيد بالشورى اإلميانية اجلماعية ، اليت تدرس الواقع وتستقرئ التجـارب             

  .وحتدد الغايات واملقاصد ، وإال كانت الفتنة والتسيب والفوضى واالضطراب 
إن منهج االستفادة من رصيد التجربة والتاريخ الذي أرشد إليه اإلسالم ، كان             

رخيي لدى فقهاء القانون الوضعي ، الذين متردوا على فكرة          أساس نشوء املذهب التا   
ولكن حرفية نظرم إىل التاريخ أوقعتهم يف إساره وحاكميتـه ،           . القانون الطبيعي   

بزعمهم أن تطور قوانني األمم آيل ، ال تتدخل فيه إرادة اإلنسان ، ولـيس مثـرة                 
 فيها منوا ذاتيا ، وظيفـة       التفكري واالستنباط ، وإمنا ينشأ من ضمري اجلماعة وينمو        

" املشرع إزاءه سلبية تقتصر على املراقبة والتدوين والتوثيق ؛ وهـذا مـا شـرحه                
  " .روح القوانني " يف كتابه " مونتيسكيو 

الغاية " يف كتابه   " إيرنج  "مث بعد حني تطور هذا املذهب نفسه على يد األملاين           
 ، على أساس أن القوانني ظواهر       ،فيما عرف مبذهب الغاية والكفاح    " من القانون   

طبيعية ختضع لضوابط اإلرادة والغاية ، وتطورها تطور مبصر يهتدي بنور العقل ،             
  .ويتأثر بالتوجيه اإلرادي املباشر حنو غاية هي حفظ اتمع وحتقيق اخلري العام 

إىل هذا املنهج فكرة التضامن االجتماعي الـيت        "أوجيست كونت   " مث أضاف   
ون مع الغري ضروريا لتحقيق مصاحل الفرد وكفالتها ، مما يضطر اجلميع إىل             تعد التعا 

التضامن ، وجيعل الشعور باحلاجة إىل التعاون والتكافل أصال للقانون ومبعثا لقـوة             
  .اإللزام فيه 

الذي حلل هذه النظريات كلـها      " جيين  " مث بلغ تطور هذا املذهب مداه لدى        
: اس أن مادة القوانني تتكون من أربع حقائق هـي           وحاول التوفيق بينها ، على أس     

احلقائق الطبيعية الواقعية ، واحلقائق التارخيية ، واحلقائق العلمية ، واحلقائق املثاليـة             
  .اليت هي املقاصد والغايات 
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إن هذه املذاهب التارخيية لدى الوضعيني ، إذا أمعن النظر فيها بـدا واضـحا               
ر أن كال منها تتبىن جانبا من االجتهاد الفقهي الذي          تأثرها بالفكر اإلسالمي ، وظه    

  . عرفته مسرية احلضارة اإلسالمية 
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أدلة الفقه قسمان ، أصلية وتبعية ؛ فاألصلية متفق عليها بني مجهور الفقهـاء ،               

يتها وجماهلـا   أما التبعية فمختلف يف حج    . وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس      
وقوة إلزامها يف ميدان األحكام الشرعية العملية ، وإن كانت يف جمـال التـشريع               

  .الشوروي العام أصلح وأجدى 
على رأس هذه األدلة التبعية ما أطلق عليه الفقهـاء مـصطلحي االستحـسان        

دنيوية ال ميكن الرجوع    أخرى  و،  واملصاحل املرسلة ، اللذين يستوعبان قضايا دينية        
  . شأا إىل نص أو إىل محل على النص يف

أول هذين الدليلني ، وهو االستحسان ، عرفه الفقيه املالكي ابن رشد احلفيـد              
كما عرفه ابـن العـريب      . بأنه يف أكثر األحوال هو االلتفات إىل املصلحة والعدل          

املالكي بأنه إيثار ترك الدليل والترخيص مبخالفته ملعارضة دليـل آخـر يف بعـض               
تضياته ، وأن هذا الترك يكون للعرف كما يكون لإلمجاع واملصلحة والتيـسري             مق

وعرفه ابن األنباري ، وهو مالكي أيضا ، بأنه طرح لقياس يؤدي إىل             . ودفع املشقة   
  .غلو يف احلكم ومبالغة فيه 

أما احلنفية فاالستحسان لديهم كما عرفه أبو احلسن الكرخي هـو العـدول             
  .ئرها إىل حكم آخر أقوى يقتضي هذا العدول باملسألة عن حكم نظا

كل هذه التعاريف تكاد تلتقي يف أن االستحسان حكم إنشائي خيالف القياس            
وتتمثل هذه املخالفة يف أربـع      .الظاهر الذي هو إحلاق املسألة بنظائرها يف احلكم         

االستحسان القياسي الذي هو العدول عن القياس الظاهر        : صور لالستحسان هي    
 القياس اخلفي ـ استحسان السنة وهو العدول عن القياس إىل حكم وردت به  إىل

السنة ـ استحسان اإلمجاع وهو العدول عن القياس إىل حكم ثبت باإلمجـاع ـ    
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استحسان الضرورة وهو خمالفة القياس لضرورة موجبة جلبا ملصلحة حقيقية أو دفعا            
  .ملفسدة وحرج ، أو سدا لذريعة 

ذه الصور هو استحسان الضرورة ، ألنه ضرب من إنـشاء           والذي يعنينا من ه   
األحكام والقواعد بدون الرجوع إىل دليل أصلي ، وهو ما يناسب عملية التـشريع              

أما األنواع الثالثة األخرى فأصلح لألحكام الـشرعية العمليـة ،ألن           . الشوروي  
إىل الـسنة أو    العدول إىل القياس اخلفي هو الوجه الثاين للقياس الظاهر ، والعدول            

  .اإلمجاع هو يف احلقيقة عودة إىل النص امللزم وما يف حكمه 
لقد ظهر االستحسان يف أول أمره لدى اإلمام أيب حنيفة زعيم مدرسة الرأي ،              

أستحسن ، مل يلحق به أحد ؛ مث أخذ         : إذ كان أصحابه ينازعونه املقاييس فإذا قال        
؛ مث  ) الستحسان تسعة أعشار العلـم      ا( به اإلمام مالك صاحب املقولة املشهورة       

تطور لدى املالكية فعرف املناسب املرسل واملصاحل املرسلة ، مبعىن احلكم املبين على             
احلكمة واملصلحة ؛ واستحدث اإلمـام الغـزايل لفـظ االستـصالح مـشاكلة              

الذي يشمل مفهوم االستحسان    " السياسة الشرعية " لالستحسان؛ مث برز مصطلح     
 نطاق احلقوق والعقوبات التعزيرية واألحكام السلطانية ، ال سيما          واالستصالح يف 

  .عند احلنابلة كابن تيمية وابن القيم 
أما اإلمام الشافعي فقد عارض فكرة االستحسان من أساسها وعقد هلا بابا يف             

  :، مستندا يف معارضته إىل مخسة أدلة هي" إبطال االستحسان "بعنوان " األم"كتابه 
شريعة نص أو محل على النص ، واالستحـسان لـيس أحـدمها ،               أن ال  - 1

ما  والشريعة غنية عنه ، ألن اهللا عز وجل مل يترك أمر اخللق سدى من غري أحكام         
   .38 األنعام  فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمن شيٍء

كان إذا سئل عن أمر مل ينــزل فيـه           صلى اهللا عليه وسلم    أن الرسول    - 2
  . 1تظر الوحي ومل يفت باستحسانه تشريع ، ان

                                                           
 5/127 األم - 1
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 أن االستحسان تزيد على الكتاب والسنة اللذين أمرنا بالرجوع إليهما يف            - 3
  .حاليت الوفاق والنـزاع 

  أنكر على الصحابة الذين تصرفوا علـى         صلى اهللا عليه وسلم    أن الرسول    - 4     
  . أساس االستحسان

مقياس يعرف به احلق من الباطـل ،         أن االستحسان ليس له من ضابط أو         - 5
ولو جاز للعامل أن يفيت باستحسانه جلاز ذلـك أيـضا           . واجلاهل والعامل فيه سواء     

للجاهل ، ألن وسيلة كل منهما العقل املشترك بينهما ، والختلفت األحكـام يف               
  .النازلة الواحدة على حسب استحسان كل شخص 

 إال علـى االستحـسان يف ميـدان    إال أن معارضة اإلمام الشافعي هذه ال ترد      
األحكام الشرعية العملية ، أما جمال التشريع الشوروي فاالستحسان من أهم أدواته            

بإسناد حسن عن ابـن     فيما روي   ووسائله ومصادره ، السيما وهو املعىن الواضح        
  " .  ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا أمر حسن  : "1عباس موقوفا عليه

  
  
  

  
  

                                                           
   ) .  .185 / 2( رفعه بعضهم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يصح رفعه كما ذكر العجلوين يف كشف اخلفاء 1-
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. املصاحل املرسلة أو االستصالح كذلك من األدلة التبعيـة املختلـف حوهلـا              

ومعناها احلكم مبقتضى املصلحة اليت ال يشهد هلا دليل خاص باإللغاء أو اإلثبات ،              
وقد اقتضى استحداث هذا املصدر تطور احليـاة        . وال تتعارض مع مقاصد الشرع      

اط البشري مبا يوجب التوسع يف املصادر ، الستدراك ما مل يرد فيه نص   وتوسع النش 
  .وليس له نظري يقاس عليه 

إن أساس املصلحة الذي بين عليه هذا املصدر هو جلب املنـافع ودرء املـضار               
وسد الذرائع وضرورة استنباط أحكام جديدة ملا يستحدث يف احلياة من ضـروب             

السيما وقد ثبت باالستقراء   أن       . مان واألحوال   النشاط اإلنساين بسبب تغري األز    
  وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمـةً ِللْعـالَِمني       الشريعة اإلسالمية تضمنت مصاحل الناس      

 ، وأن   20 اجلاثية    هذَا بصاِئر ِللناِس وهدى ورحمةٌ ِلقَوٍم يوِقنونَ        ،   107األنبياء  
 هذه املصلحة ، فإن خفيت فلما ران عليها من غبش األهـواء             العقول السوية تدرك  

إال أن هذه املصلحة ليست سائبة أو مائعة أو خاضعة ملقـاييس            . وتضليل املؤثرات   
غامضة ، فاملصلحة املعتربة شرعا لدى الفقهاء ترجع إىل مخسة أمور جيب حفظها ،              

وكل ما  . والنسل واملال   ألن ا قوام الدنيا واآلخرة ، وهي الدين والنفس والعقل           
يرجع إىل هذه األركان اخلمسة قسمه الفقهاء إىل ما هو ضروري البد منه للحيـاة               
الصاحلة وإىل ما هو حاجي يتعلق باألعمال والتصرفات اليت تتطلبـها احلاجـة إىل              
التوسعة ورفع احلرج ، وإىل ما هو تكميلي أو حتسيين ، يتعلق مبا ال تتحرج احليـاة                 

وكل مـا   .  مراعاته من مكارم األخالق أو حماسن العادات والطيبات          بتركه ولكن 
يؤيد هذه الضروريات وتوابعها احلاجية والتكميلية يعد من املصاحل املرسلة وإن على            
درجات من األمهية ، وكل ما ينافيها فهو مفسدة منعها بدرجة مـستوى الـضرر               

  .الواقع بسببها 
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س املصلحة وحدها أقـرب إىل القـانون        ولئن كانت األحكام املبنية على أسا     
الوضعي ، فإن ذلك من أسباب اختالف الفقهاء حوهلا وانقسامهم يف أمرهـا إىل              

  :ثالثة طوائف 
طائفة التزموا النص ، فال يعرفون املصلحة إال من خالل النصوص ، فإن بينت              
النصوص مصلحة تشريع ما عرفوه ، وإن سكت النص مل يلتمسوا طريقا آخـر ،               

  . مقدمة هؤالء فقهاء املذهب الظاهري الذين وقفوا من القياس موقفا سلبيا ويف
وطائفة التمسوا املصاحل من العلل املنصوص عليها ، فإن كان للمصلحة شـاهد         
من دليل خاص أخذوا به ، وال اعتبار عندهم لغري ذلك ؛ وهـذا املوقـف منـهم     

  .احتياط من الوقوع يف اهلوى املوهم للمصلحة 
 ثالثة يأخذون بكل ما يالئم املقاصد يف حفظ الضرورات وتوابعها ، مما             وطائفة
ومنهم اإلمام مالك الذي قيد املصلحة . اء ـه الشرع باالعتبار أو اإللغـل مل يشهد

أن تكون معقولة تقرها العقول السوية ، وأن يكون يف          : املرسلة بثالثة شروط هي     
صد الشرع ؛ فإن توفرت فيهـا هـذه         األخذ ا رفع حلرج الزم ، وأن تالئم مقا        

الشروط خصص ا عام القرآن وردت ا أخبار اآلحاد ؛ وذلك ألنه يرى القطعية              
يف املصلحة ، والظنية يف عام القرآن وأخبار اآلحاد ، ومن املقررات الفقهية أنه إذا               

ومن قبل اإلمام مالك كان اإلمام      . تعارض ظين مع قطعي خصص الظين بالقطعي        
  .نيفة يعمل باستحسان الضرورة القائم على رعاية املصاحل  ورفع احلرج أبو ح

أما االجتهاد الشافعي على رغم إبطال إمامه ملبدأ االستحسان ، فإنه ميز بـني              
االستحسان املبين على مصلحة حقيقية ، وبني املبين على مصلحة موهومة ليس هلـا     

؛ وكما ذهـب    " املستصفى   "شاهد من الشرع ؛ كما شرح ذلك اإلمام الغزايل يف         
، وعده خامس األدلة بعد  1" االستدالل الصحيح" إليه العز بن عبد السالم مبا مساه       

  .  الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس 
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أما االجتهاد احلنبلي فقد سار على ج املالكية يف األخذ باملصلحة املرسـلة ،              
 أن حيتاج إىل شاهد خاص ؛       ورأى أن كل عمل فيه مصلحة غالبة ، يطلب من غري          

فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريـق         : ( 1وقال يف ذلك ابن القيم    
مث بلغ األخذ باملصلحة حد التسيب وإهدار النصوص        ) . كان فثم شرع اهللا ودينه      

القطعية وتعطيلها مبحض العقل ، مما فتح الباب للفوضى التشريعية وحتكم األهواء ،             
 لدى جنم الدين سليمان الطويف احلنبلي ، إذ صرح مبا ال لبس فيـه ،                كما هو احلال  

مث مها ـ  ( 2: بأن املصلحة مقدمة على النص القطعي واإلمجاع التام الصريح بقوله 
فإن وافقاها فبـها  . أي النص واإلمجاع ـ إما أن يوافقا رعاية املصاحل أو خيالفاها  

ثالثة على احلكم ، وهي النص واإلمجاع       ونعمت وال تنازع ، إذ قد اتفقت األدلة ال        
، وإن  " ال ضـرر وال ضـرار       " ورعاية املصلحة املستفادة من قوله عليه الـسالم         

  ) .خالفاها وجب تقدمي رعاية املصلحة عليهما 
ويف العصر احلديث اختذت رعاية املصلحة املوهومة ، مطية مموهة بفقه املقاصد            

جتاهات الشيوعية والعلمانيـة ، ممـا حيمـل         من قبل مرضى القلوب واملنافقني واال     
الصادقني من الفقهاء والعلماء مسؤولية سد هذه الذريعة املؤدية إىل التحلل وإهدار            

  .نصوص الكتاب والسنة 
الشك أن املصلحة املرسلة املنضبطة بشروطها باب من أبواب االجتهاد الفقهي           

اختالف مواقـف الفقهـاء     غري السائب يف ميدان األحكام الشرعية العملية، على         
ولئن كانت كـذلك فـإن      . اعتداال وتشددا ، مما لسنا بصدد شرحه والتوسع فيه          

اختاذها مصدرا ملعاجلة القضايا الدنيوية اليت سكت عنها الشرع وفوض أمرها لألمة            
ألا من أهم طرق إنشاء القواعد والقوانني والنظم يف جمال التشريع           . من باب أوىل    
  .   طه وضوابطه الشوروي بشرو
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املقاصد مجع مفرده مقصد ، اسم مكان من قصد مكسور عـني املـضارع ،               
والقاف والصاد والدال أصول ثالثة أوهلا يدل على التوجه إىل الـشيء وإتيانـه ،               

ل الذي يفيـد    وما يعنينا هو املعىن األو    . والثاين كسر الشيء ، والثالث اإلكثار منه        
 ؛ ويقـال  19 لقمـان   واقِْصد ِفي مشِيك : ومنه قوله تعاىل  . التوجه واإلتيان   

لَو كَانَ  : والقاصد القريب ، ومنه قوله تعاىل       . قصدته وقصدت له وقصدت إليه      
 ، ومنـه    42 التوبة    عرضا قَِريبا وسفَرا قَاِصدا لَاتبعوك ولَِكن بعدت علَيِهم الشقَّةُ        

واملقصد ـذا املعـىن     . بيننا وبني املاء ليلة قاصدة ، أي هينة ال تعب فيها            : قوهلم  
ومنه املـصطلح   . الشيء إذا أتاه وتوجه إليه      " ورد  "من  " املورد  " يقرب من لفظ    

، أي قصد الشارع مـن وضـع        " مقاصد الشريعة   "املستحدث يف الفقه اإلسالمي     
، ومن وضعها لإلفهام ، ووضعها للتكليف ا ، ووضعها لـدخول            الشريعة ابتداء   

  . املكلف حتت حكمها 
صلى اهللا عليـه    لقد خطت مسرية فقه املقاصد أوىل خطواا بعد وفاة الرسول           

، مث  " االستحـسان   "   بعملييت القياس والرأي اللتني أمثرتا ما دعاه أبو حنيفة            وسلم
املناسـب  " و  " املصاحل املرسلة   " ما أطلق عليه    تطور االستحسان لدى املالكية إىل      

الـذي هـو    " فقه املقاصد   " ، مث ابتدع الشاطيب     " االستدالل املرسل   " و" املرسل  
الوجه الثاين للمصاحل املرسلة ، إذ كاد اإلمجاع ينعقد على أن مقاصد الشرع هـي               

  .حتقيق مصاحل العباد يف الدارين 
" املوافقات"  الشاطيب اجلزء الثاين من كتابه       وظل هذا العلم اجلديد الذي أودعه     

إحتاف " يف زاوية النسيان إىل عصر أمحد بن أيب الضياف الذي حتدث عنه يف كتابه               
 ، فأوصـى    1884، مث الشيخ حممد عبده الذي أعاد إليه االعتبار سنة           " أهل الزمان   

 احملـافظون   تالمذته بدراسته ، ومتت طباعة الكتاب حمققا وغري حمقق ، واهتم بـه            
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فما هي خالصة هـذا     . واددون واملتسيبون كل حسب منهجه ومقصده وهواه        
  .املنهج االستنباطي اجلديد لدى الشاطيب ؟ 

يقسم الشاطيب املقاصد إىل قسمني ، أحدمها يرجع إىل مقاصد الشرع ، والثاين             
 إىل  مـا يعـود   : فالذي يعود إىل مقاصد الشرع أربعة أنواع        . إىل مقاصد املكلف    

قصده يف وضع الشريعة ابتداء ، وقصده يف وضعها لإلفهام ، وقصده يف وضـعها               
  .للتكليف ا ، وقصده يف دخول املكلف حتت حكمها 

والذي يعود إىل قصد املكلف يف التكليف ، حبثه يف اثنيت عشرة مسألة ، بـني                
 إخالص  فيها مقاصد املكلف املعتربة يف التصرفات عبادات ومعامالت ، من ضرورة          

النوايا ، ووجوب موافقة قصد املكلف و نتائج تصرفاته ألحكام التـشريع كـال              
  . وجزءا 

أما مقاصد الشرع من وضع الشريعة ابتداء ، فقد خصص هلا الشاطيب ثـالث              
فقد اتفقت األمة بل سائر امللل على أن الـشريعة          :" 1عشرة مسألة ، وبينها بقوله      

مس ، وهي الدين والنفس والنسل واملـال        وضعت للمحافظة على الضروريات اخل    
والعقل ، وعلمها عند األمة كالضروري ، ومل يثبت لنا ذلك بـدليل معـني ، وال                 

بل علمت مالءمتها للشريعة مبجموع أدلة      . شهد لنا أصل معني ميتاز برجوعها إليه        
  " .ال تنحصر يف باب واحد 

ذه ـيف اخللق ، وه   ا  ـتكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصده     : " 2ه  ـوقول
املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام ، أحدها أن تكون ضرورية ، والثاين أن تكون حاجية،               

  " .والثالث أن تكون حتسينية 
 ألن املصاحل إمنا اعتربت      البد من اعتبار املوافقة لقصد الشارع ،       : " 3ه  ـوقول

  " .مصاحل من حيث وضعها الشارع كذلك 

                                                           
  1/15 املوافقات 1
  2/3افقات  املو2
  1/17 املوافقات3



  
  
  
  
  
  
  
  

  379   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

على ج مركز من التفصيل والتدقيق والتجزئـة ، يف          سار الشاطيب يف حبثه هذا      
. بسط املقاصد وحتليلها وبيان مسالك الكشف عنها ، ودرجة حجيتها قطعا وظنا             

وقسم املصاحل إىل ثالث درجات أعالها الضرورية مث احلاجية مث التحسينية ؛ حبيث             
مكملـة  تعد التحسينية مكملة للحاجية وال تعود عليهـا باإلبطـال ، واحلاجيـة           

للضرورية وال تعود عليها باإلبطال ؛ ألن احملافظة على األصل أوىل من احملافظة على              
  . التكملة 

وهذه املقاصد عند الشاطيب ثابتة لديه بأصول فقهية قطعية ، تضافرت على بياا    
أدلة كثرية ، وإن كانت ظنية بالنظر إليها أفرادا فإن اجتماعهـا يبلـغ إىل درجـة                 

  .القطـع 
واملستند إليه يف ذلك إما أن يكون ظنيا أو قطعيا ، وكونه             : " 1ل الشاطيب   يقو

وأصـول  .  باطل ، مع أنه أصل من أصول الشريعة ، بل هو أصـل أصـوهلا              ياظن
ولو . الشريعة قطعية حسبما تبني يف موضعه ، فأصول أصوهلا أوىل أن تكون قطعية              

فال بـد أن    . فرعا ، وهذا باطل     جاز إثباا بالظن لكانت الشريعة مظنونة أصال و       
فإذا ثبت هذا فكون هذا األصل مـستندا إىل         . تكون قطعية ، فأدلتها قطعية والبد       

فال خيلو أن يكون عقليا أو نقليا ؛ فالعقلي ال موقع له هنا             . دليل قطعي مما ينظر فيه      
فال بـد   . ألن ذلك راجع إىل حتكيم العقول يف األحكام الشرعية وهو غري صحيح             

أن يكون نقليا ، واألدلة النقلية إما أن تكون نصوصا جاءت متواترة السند ال حيتمل               
متنها التأويل على حال أو ال ، فإن مل تكن نصوصا  أو كانت ومل ينقلـها أهـل                   
التواتر فال يصح استناد مثل هذا إليها ألن ما هذه صفته ال يفيد القطـع ، وإفـادة                  

صا ال حتتمل التأويل ومتواترة الـسند فهـذا         وإن كانت نصو  . القطع هو املطلوب    
مفيد للقطع ، إال أنه متنازع يف وجوده بني العلماء ، والقائل بوجوده مقر بأنـه ال                 
يوجد يف كل مسألة تفرض يف الشريعة ، بل يوجد يف بعض املواضع دون بعـض ،             

  ".ومل يتعني أن مسألتنا من املواضع اليت جاء ا دليل قطعي 
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وإمنا األدلة املعتربة هنا ، املستقرأة من مجلـة أدلـة ظنيـة              : " 1ويقول أيضا   
تضافرت على معىن واحد أفادت فيه القطع ، فإن لالجتماع من القوة مـا لـيس                

فإذا حصل من استقراء أدلة     . لالفتراق ، وألجله أفاد التواتر القطع ، وهذا نوع منه           
و شبيه بالتواتر املعنوي ، بل هو       املسألة جمموع يفيد العلم فهو الدليل املطلوب ، وه        

 وجود حامت ، املستفاد من كثرة الوقـائع         - رضي اهللا عنه     -كالعلم بشجاعة علي    
  " .املنقولة عنه 

ويقول مبينا دليله القطعي الثابت لديه باالستقراء املعنوي للشريعة والنظـر يف            
ى وجه آخر هو روح     وإمنا الدليل على املسألة ثابت عل      : " 2أدلتها الكلية واجلزئية    

 ، ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر يف أدلتها الكلية واجلزئيـة ومـا              …املسألة  
انطوت عليه من هذه األمور العامة على حد االستقراء املعنوي الذي ال يثبت بدليل              
خاص ، بل بأدلة منضاف بعضها إىل بعض ، خمتلفة األغراض حبيث ينـتظم مـن                

  "  عليه تلك األدلة جمموعها أمر واحد جتتمع
ال " 3هذا وجه القطعية لدى الشاطيب يف بنائه األحكام الشرعية على املقاصد مما             

؛ وهذا مـا    " يرتاب يف ثبوا شرعا أحد ممن ينتمي إىل االجتهاد من أهل الشرع             
  .جيعل وجهة نظره يشوا اللبس ، وحكمه اجلازم يف األمر يداخله الضعف

لق بقصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهام فقد شـرحه يف           أما النوع الثاين املتع   
مخس مسائل حول عروبة الشريعة لغويا ، وبنائها على معهود األميني من العرب ،              
الذين يتميز كالمهم بالبساطة يف االستيعاب ، وعدم التعمق يف التراكيب ، والبعد             

ا والـدخول حتـت     عن التكلف والتقعر ، مما جيعل الشريعة عامة يسع الناس تعقله          
  .حكمها 
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والقسم الثالث من الدراسة حول وضع الشريعة للتكليف ا مما حبثه يف اثـنيت              
عشرة مسألة ، متعلق بقدرة املكلف على ما كلف به ، فإن كان التكليـف غـري                 
داخل حتت كسب املكلف فطلب الشريعة له مصروف إىل ما تعلق به وإن كـان               

يقته ، وإن كان التكليف مما يشتبه يف أمـره          التكليف حتت كسبه فالطلب على حق     
كاحلب والبغض والشجاعة واجلنب مما هو داخل على املرء اضطرارا ، فإن كان من              
أصل اخللقة فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ، وإن كان هلذه الصفات بواعث تدخل               

لـه    يف كسب املكلف طولب بالبواعث كما هو شأن اهلدية الباعثة على احملبة يف قو             
  " .ادوا حتابوا: "1صلى اهللا عليه وسلم

والقسم الرابع متعلق بقصد الشارع يف دخول املكلف حتت أحكـام الـشريعة       
واالمتثال هلا ، وهو إخراجه من داعية هواه حىت يكون عبدا هللا اختيارا كما هو عبد     

ملـبين  وقد فرع يف هذا القسم عشرين مسألة بني فيها بطالن العمل ا           . هللا اضطرارا   
على اهلوى ، وما هو أصلي من املقاصد الضرورية العينية املعتربة يف كل ملة وزمان                
والقائمة على املصاحل العامة املطلقة اخلاصة حبفظ الضرورات اخلمس ، ومـا هـو              
أصلي من املقاصد الكفائية اليت ال تقوم احلياة إال ا كالقـضاء واإلفتـاء واإلدارة               

املقاصد إىل ما هو متعلق بالعبادات واألصل فيـه التعبـد     كما قسم هذه    . واحلكم  
دون االلتفات إىل املعىن وال تفريع فيه وال نيابة ؛ وإىل ما هـو متعلـق بالعـادات                  
واملعامالت اليت ليس يف نفيها أو إثباا دليل شرعي ، كمجمل احملاوالت الدنيويـة              

  .   ابلية التفريع والنيابة للكسب والتصرف ، واألصل فيها االلتفات إىل املعاين وق
لقد كان ما كتبه الشاطيب يف موافقاته انعكاسا لواقع عصره اآليل يف األنـدلس              
لاليار، وحماولة من فقيه غيور على دينه وأمته إلنقاذ ما ميكن إنقـاذه ، السـيما                
والردة االضطرارية على األبواب بتحكم الفساد وضعف الدولة عن مدافعة الصلييب           

ز على احلدود ، وتقلص إميان الغالبية وضمور التزامها بتعاليم الشريعة ، فرأى             املتحف
                                                           

ادوا حتابوا وهاجروا تورثوا أوالدكم جمدا وأقيلوا الكرام ( ، ونصه 6/169، سنن البيهقي الكربى 7/190 املعجم األوسط - 1
 ).عثرام
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إال أن صوته   . أن حياول ربط األمة مبقاصد الدين بعد أن أضاعت ركائز بنائه املتني             
مل يسمع قط يف عصره ، وطرد املسلمون أذلة مذعورين ، بعد أن تركوا خلفهـم                

مث بعد أن نفض الغبـار عـن        . ة السيف   ذرية قتل بعضها ومتسح بعضها حتت بارق      
املوافقات حاليا ، مل يتجاوز تناوهلا من قبل الفقهاء املعاصرين يف أغلب ما كتبـوا               
عنها  عبارات اإلعجاب والتقريظ ، وكأا البلسم الشايف ألمراض العصر الـذي             
يشبه عصر سقوط األندلس ، يف حتلله من الدين وانفراط عقد وحدتـه وتغلـب               

 على حكامه ؛ ال فرق يف ذلك بني الشيخ حممد عبده الذي كان من صميم                األجنيب
سياسته مسايرة األجنيب ريثما تستيقظ األمة ، وحماولة التوفيق بني احلياة األجنبيـة             
املتغلبة والتخلف االجتماعي احمللي ، ومطاولة اجلهل والضعف إىل حني التغلب على            

 الذي عاش يف بلد طغت عليـه        1بن عاشور أسباما ودواعيهما ، أو الشيخ الطاهر       
معامل التغريب ، وأضحت األمة فيه مهددة يف صميم دينها ، فلم جيـد بـدا مـن                  
االستنصار باملقاصد ملطاولة الغزو األجنيب قبل مصاولته ، أو الشيخ عالل الفاسـي             
الذي جاهد من أجل استقالل وطنه أكثر من نـصف قـرن ، وبعـد أن حتقـق                  

 نفسه يف جمتمع خنبته على حافة الردة باعتناقها الفكر املاركـسي            االستقالل ، وجد  
قيما ومبادئ ومنهج سلوك وعمل ، وناله بذلك ضروب من األذى حىت على يـد               
طلبته يف اجلامعة ، حيث كان كلما جلس على كرسي التدريس وبـدأ حماضـرته               

تلن لـه   بالبسملة ضجت القاعة بالضحك ورماه الطلبة الشيوعيون باحلصى ، فلم           
قناة وواصل سعيه مستنصرا مبقاصد الشاطيب لتقريب الشريعة من جيل عاق يغلـب            

  .       عليه التمرد واإلحلاد 
مث بعد أفول جنم الشيوعية، وظهور الصحوة اإلسالمية احلديثة  تلقف نظريـة             
املقاصد دعاة الفكر الشيوعي والعلماين بدعوى احلداثة واملعاصـرة والتمـدين ،            

انتساب صاحبها إىل الفقه ، وحماولني توظيفها إلخضاع الشريعة اإلسالمية          مستغلني  

                                                           
له كتاب ) م 1973-1879(هـ 1393و1296قهاء املالكية يف تونس عاش مابني  الشيخ حممد الطاهر بن عاشور من كبار ف1

  .مقاصد الشريعة اإلسالمية 
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ملقتضيات احلياة السائبة ، مما جعل نظرية املقاصد ذريعة لدعوة عارمة إىل التحلـل              
من تعاليم اإلسالم ، وجسرا النتحال مصادر منافية للدين تبىن عليها األحكـام ،              

 معلوم من الدين بالضرورة ، كتشريعات       وتؤول إىل إهدار النصوص والتنكر ملا هو      
صـلى اهللا عليـه     احلدود واملرياث والعالقات الزوجية ، وهو ما أشار إليه الرسول           

يأيت على الناس زمان يستحل فيه مخسة أشياء خبمـسة أشـياء ،             : " 1  بقوله  وسلم
يستحلون اخلمر بأمساء يسموا ا ، والسحت باهلدية والقتل بالرهبـة ، والزنـا              

  " . النكاح ، والربا بالبيع ب
 النظرية لالستغالل والتوظيف كوا ظلت عمال تأسيسيا        ولعل من أسباب قابلية   

ه يد التشذيب والتهذيب والنقد البناء ؛ والعمل التأسيسي هذه طبيعته ،            اولـتتنمل  
حيتاج دائما إىل من يواصل البحث والتطوير ، ويظل دوما مادة أولية يـبىن عليهـا                

كمية الشرع كتابا وسنة ، السيما وقد حنا الشاطيب فيما كتـب منحـى              حتت حا 
التفصيل والتجزئة والبسط والتحليل ، فتوزعت آراؤه واجتهاداته يف ثنايا الكتـاب            
بكيفية فوضوية أحيانا ، مما مهد للمغرضني سبل انتقاء ما خيدم أهدافهم ، واستبعاد              

  .ما يعارض توجههم 
يت رافقت ميالد النظرية أوال ، وعمليـة إحيائهـا          هذه الظروف واملالبسات ال   

وتوظيفها ثانيا ، هي اليت حالت دون نقدها وسربها وتشذيبها ودراستها على ضوء             
  .الكتاب والسنة وما يسمح به احلمل عليهما 

     إننا مع الشاطيب يف جه التشريعي الغائي اهلادف ، ال سيما واحلكمة اإلهليـة              
ات ويف حركتها ويف تكاملها وانسجامها مع خمتلف أعضاء         واضحة يف ذات الكائن   

 ؛ إال   16 األنبياء    وما خلَقْنا السماَء والْأَرض وما بينهما لَاِعِبني       األسرة الكونية   
أن بعض ما احتوته النظرية ، وما تالها من ختريج وتفريع ، وما بين عليهـا مـن                  

                                                           
، عن ابن املبارك عن األوزاعي رفعه، واحلديث ضعيف ألنه معضل، ولكن يصححه واقع 1/218 اخلطايب يف غريب احلديث - 1

  األمة اإلسالمية منذ سقوط اخلالفة الراشدة إىل عصرنا هذا 
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ا عرض على الكتاب والسنة تتجلى حوله مآخذ        مذاهب خمتلة وتوظيف مغرض ، إذ     
  .          ينبغي اإلشارة إليها والتنبيه عليها مبا نوجز بعضه يف املباحث التالية 
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Þëþa@szj¾a@ @
‡–bÔàÜÛ@ b“Ûa@Ñí‹Èm@ @

  
أول ما يالحظ أن تعريف الشاطيب للمقاصد غري دقيق ، مما جيعل بناءه علـى               

ما حتفظ به مصلحة     ( 1ياق تعريفه إىل أن املقاصد هي     أرض هشة ، وإن أشار يف س      
؛ كما حاول أن مييز بني املقصد التكـويين واملقـصد           ) اإلنسان يف الدين والدنيا     

القصد التشريعي شيء والقصد اخللقي شيء آخر وال مالزمـة          : "2التشريعي بقوله   
 فالتشريع نـزل    ؛  إال أن هذه التفرقة بينهما منه ، حتكم ليس له أصل ؛               " بينهما  

لتنظيم تصرفات املخلوق البشري ابتالء ، واملخلوق البـشري وجـد لالبـتالء ،              
ما ترى ِفي خلِْق الرحماِن ِمن       والقصد التشريعي بذلك مبين على القصد التكويين        

 ؛ نعرف ذلك من نصوص الكتاب املتناثرة يف سياقاا ، من ذلك             3 امللك    تفَاوٍت
ـ   56 الذاريات    وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِني       : قوله تعاىل  ة ـ ، فعملي

اخللق تكوين يبىن عليه التكليف بالتشريع ؛ كما أن تكـوين الـسماوات واألرض              
اللَّه الَِّذي خلَق    : خلق وتسخريها لإلنسان بالنسبة هلا تشريع فطرة ، يقول تعاىل           

 اِت واومالس            رخسو قًا لَكُماِت ِرزرالثَّم ِبِه ِمن جراًء فَأَخاِء ممالس لَ ِمنأَنزو ضالْأَر
             رالْقَمو سمالش لَكُم رخسو َارَالْأ لَكُم رخسِرِه وِر ِبأَمحِفي الْب ِريجِلت الْفُلْك لَكُم

وحنن هنا ال نتحـدث عـن    . 33، 32 إبراهيم يلَ والنهارداِئبيِن وسخر لَكُم اللَّ
مقاصد غيبية استأثر اهللا ا يف علم الغيب عنده ، وإمنا عن مقاصـد مـن اخللـق                  

  .والتشريع بينها التنـزيل احلكيم والسنة املطهرة وليس لنا إال هذا اال 
ز بـني املـصاحل     كما حاول يف املسألة اخلامسة تعريف املقاصد بواسطة التميي        

واملفاسد ، وفصلها من حيث تعلق اخلطاب الشرعي ا، وبني أن املصاحل واملفاسد             
ونبلُـوكُم ِبالـشر     : املبثوثة يف الدنيا إمنا كانت على سبيل االبتالء  لقوله تعاىل            
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وفيهـا   ، وأن استقراء الشريعة يقتضي أن ال مصلحة إال           35 األنبياء    والْخيِر ِفتنةً 
 ، ولذلك وضعت على سبيل االمتزاج ، فال مصلحة          1مفسدة وبالعكس وإن قلت     

إال ويقترن ا أو يسبقها أو يتبعها مشقة أو مفسدة ، وال مفسدة إال ويقترن ا أو                 
فإن كانت املصلحة هي الغالبـة      . يسبقها أو يتبعها من اللطف أو نيل اللذات كثري          

  2فسدة هي الغالبة فرفعها هو مقصود الشرع فهي مقصود الشرع ، وإن كانت امل
 وهذا التعريف منه للمقاصد غري دقيق وال يكفي الستبانة كنه املصاحل املـستجلبة             
واملفاسد املستدفعة ، كما أن تعريفها مبجرد كوا مرجعا ووسيلة حلفظ املـصاحل             

ضفنا إليه  فإذا أ . يسمح بتعدد املسالك املفضية إىل إهدار النصوص وتسيب التشريع          
وحنن إمنا كلفنا مبا ينقدح أنه مقصود للشارع ال مبا هو مقصوده يف نفس              : "3قوله  
يكون قد أجهز على النصوص بضربة الزب ، وحتول االسـتنباط الفقهـي         "  األمر

حتت حاكمية املقاصد إىل حاكمية ما ينقدح يف الذهن ، على اختالف القـدرات              
فسح اال للتسيب املطلق ومتزق اتمع ملال وحنال       العقلية والعلمية للمستنبط ، مما ي     

  .ومذاهب وأحزابا 
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نظر الشاطيب إىل مقصد الشرع يف حفظ الضرورات اخلمس على أساس فردي،            
نـها  ال على أساس حتفظ به األمة كاملة ؛ ومجيع مقاصد الشريعة لديه ، ما تعلق م               

بوضعها ابتداء أو إفهامها أو التكليف ا أو دخول املكلف حتت حكمها ، خاص               
حبفظ الضرورات اخلمس للفرد ، وهي الدين والنفس والعقل والنسل واملال  علـى              
أساس أن حفظ الدين مبعىن التدين الفردي كما يتضح من سياق الدراسة ، ومـن               

ان ـكاإلمي دين من جانب الوجود ،      فأصول العبادات راجعة إىل حفظ ال     : " 1قوله  
، وإن أشـار    " والنطق بالشهادتني والصالة والزكاة والصيام واحلج وما أشبه ذلك          

وهذا االجتاه  . إشارات عابرة إىل وجوب اجلهاد على الفرد مع اإلمام الرب والفاجر            
الفردي يف املقاصد يعد صدى ملا كان سائدا آنئذ يف األندلس ، من تـداخل قـيم                 

يان خمتلفة ، وتسرا إىل عادات اتمع وأعرافه وتقاليده ونظمه ، ومتازج ثقافات             أد
متنوعة املصادر واالجتاه ، تزاوج فيها الفكر اإلسالمي بغريه ، وحتول ا إىل ناقـل               
للتراث اليوناين ، فأضعف هذا الدور والءه لإلسالم ، وموه على أصالة الـشريعة              

 األندلسية صباغا يكاد يكـون علمانيـا يف الفكـر           ومتيزها ، وأضفى على احلياة    
والتصرف ؛ كما ساهم يف بلورة هذا الوضع قيام أنظمة للحكم مستبدة على أهلها              
خانعة لعدوها ، مغرقة يف الضالل والتفسخ واالحنالل ، مما سرب اليأس إىل عقول              

ام الـشريعة   العلماء وقلوب العامة ، وأجلأهم إىل حماولة التسديد والتقريب بني أحك          
وبني احنراف الواقع ، مبحاولة حفظ الضرورات اخلمس للفرد ، وإمهال ما له عالقة              
بالشأن العام الذي هو كيان األمة ونظام الدولة ، وضرورة تنفيـذ األمـر اإلهلـي      

ولعل يف إشارة الشاطيب إىل اتفاق الشريعة       . اخلاص بإخراج األمة اإلسالمية للناس      
 ما يوضح مدى تأثري الثقافات األجنبيـة يف الـتفكري           2 األمر مع سائر امللل يف هذا    
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  ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا     اإلسالمي ومتويهها على النص القرآين امللزم       
ذلـك  .  ، وما يفسر بدون لبس هذا االجتاه الفردي يف املقاصد الشاطبية             48املائدة  

واتمعات البدائية نفسها كانت    . الفكر اإلنساين   أن الفردية مبدأ فلسفي عريق يف       
فردية التصرف واملقصد ، كما أن النظم اليت عرفتها بواكري النـضج الـسياسي يف               
اليونان كانت ذات ج فردي ، والفيلسوفان سقراط وأرسطو كانـا يعتقـدان أن      

، الفرد أساس التصرف األخالقي ، وأبيقور جعل الفرد وحدة اتمـع وأساسـه              
والرواقية طورت مبدأ املساواة االجتماعية يف إطار يرى الفرد أساس كل حقيقـة             
وجودية ، واملذهب الفردي يف الفلسفة عموما يرى أن غاية اتمع رعايـة الفـرد        

  . والسماح له بتدبري شأن نفسه ضمن نظام ليربايل يترك األمور جتري على سجيتها 
وعي ذاته ضمن أمـة متماسـكة ذات   ولئن كان اإلسالم قد أعطى للفرد حق       

رسالة ، مبا يوازن بدقة متناهية بني االجتاهني الفردي واجلماعي ، وجيعـل األفـراد         
ركاب سفينة واحدة تتجه إىل مقصد واضح بني ، ينجون بنجاا ويهلكون بغرقها،             
فإن انفراط عقد األمة وتسلط االستبداد ، وفوضى الثقافات الوافـدة والدخيلـة ،               

 يف ارتداد النشاط العلمي والثقايف واالجتهادي حنو الفكر الوضعي ، أو التأثر             ساهم
به سلبا على أقل تقدير ، السيما يف األندلس اليت كانت سباقة إىل هذا اال ، كما                 
كانت بعد ذلك سباقة إىل السقوط ، وكان أهلها مبحافظتهم علـى ضـرورام              

  .اخلمس أكثر سبقا إىل اهلجرة والتهجري 
لقد كان االجتهاد الفكري والفقهي يف أول عهد الدولـة اإلسـالمية حـرا              
واقتحاميا ، مثلما هو حال دولته عقديا وسياسيا وعسكريا ، يعـاجل املعـضالت              

إال أن جمال . احلادثة ومرتقبة احلدوث يف إطار الكتاب والسنة ، بثقة واستعالء إميان    
ذ يـتقلص بالتـدريج إىل أن أصـبح         حرية الرأي واالجتهاد والنهج االقتحامي أخ     

اخلوف سيد املوقف ، اخلوف من السلطان ، واخلوف من العدو اخلارجي املتربص ،    
. واخلوف من الفتنة ، واخلوف من القمع املعنوي الذي ميارسه وعاظ الـسالطني               

فأصبح التحرك التشريعي واالجتهادي بذلك حبيس دائرة الفردية ، حمافظة علـى            
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والنسل واملال والتدين الفردي ؛ وكانت مقاصد الشاطيب مثرة هلـذه           النفس والعقل   
  .                الظروف وصدى هلذه األوضاع 
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sÛbrÛa@szj¾a@ @
˜äÛa@òîà×byë@‡–bÔ¾a@òîà×by@ @

     قرر الشاطيب أن تكاليف الشرع ترجع إىل حفظ مقاصدها اليت هـي مـصاحل              
 حكم جازم ال ينازع فيه أحد ، العتماده         العباد يف العاجل واآلجل ، ورأيه هذا منه       

على دليل قطعي مستنبط باالستقراء املعنوي والنظـر يف أدلـة الـشريعة الكليـة               
إال أن هذا املذهب منه غري مسلم بإطالق، ألنه يـؤدي إىل حاكميـة              . 1واجلزئية

معنوية منتحلة على الشريعة نفسها ، هي حاكمية املقاصد الشاطبية اليت هي حفظ             
احل  ، على اعتبار أا غاية الوجود البشري ومصدر تصرفاته ؛ وهو ما  يلغـي                 املص

هـد لالنقـالب    ، أو مي  رها أو يعود على حجيتها باإلبطال     حاكمية النصوص ويهد  
ساب هذا الرأي ، وجيعل من حقنا أن نسأل الشاطيب عن مدى انتعليها يف أقل تقدير 
حل ستقرائي على حاكميـة  املـصا  ، وهل هذا الدليل القطعي اال   منه للكتاب والسنة  

، أو    وكتمـه ؟    صلى اهللا عليه وسلم   ، عرفه الرسول    املرسلة اليت هي غاية املقاصد    
بلغه للمسلمني ونسيه مجيعهم ؟، أم أنه كان نقصا يف الدين استمر أكثر من سـبعة                

  .قرون إىل أن جاء الشاطيب فأكمله ؟ 
، ه الـنص   ميكن أن تقف يف وج     إن القواعد املستقرأة باالجتهاد غري املعصوم ال      

، وإمنا يعللـها   ام باملصاحل الفردية وإن تضمنتها    كما أن الشرع ال يعلل وضع األحك      
ة اإلهلية يف االبـتالء     ، هو احلكم   على مجيع العلل اجلزئية الواردة     تعليال كليا حاكما  

، 56 الـذاريات     دوِنيوما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعب      ، نصا حمكما    واالختبار
         َوننفْتلَا ي مها ونقُولُوا آمكُوا أَنْ يرتأَنْ ي اسالن ِسبأَح  2العنكبوت  ،  متِسبح أَم

    اِبِرينالـص لَـمعيو كُموا ِمـنـداهج الَِّذين اللَّه لَمعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت  آل
   .142عمران
ن العبودية الصادقة هللا عز وجل ، متمثلة يف التعامل اإلجيـايب مـع ضـروب                إ

االبتالء والفنت ومكافحة املكاره وعوائق الطريق إىل مرضـاة اهللا ، هـي املقـصد               
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احلقيقي من التكليف الذي يتضمن مصلحة الفرد يف الدنيا ، كما أرادها اهللا الكما              
ي اجلنة حسب مشيئة اهللا وحـده ال        يتصورها البشر ، ومصلحته يف اآلخرة اليت ه       

فمصاحل الدنيا يف جماهلا العبادي منضبطة بالنـصوص        . كما يفترضها العقل البشري     
واحلمل عليها مطلقا ، ويف جمال احملاوالت الدنيوية الصرفة جزء حمكوم بالـشريعة             

وينبين على  . وجزء ترك للعقل البشري حرية التصرف فيه بواسطة الشورى العامة           
 من أن الشارع قصد بالتشريع إقامة املـصاحل الدنيويـة           1رد ما قرره الشاطيب     هذا  

واألخروية على وجه ال خيتل هلا به نظام ، ال حبسب الكل وال حبسب اجلزء  سواء                 
يف ذلك ما كان على سبيل الضروريات أو احلاجيات أو التحسينات ، وأن الشارع              

 يكون وضعها على ذلك الوجـه       قاصد أن تكون مصاحل على اإلطالق ، والبد أن        
. أبديا وكليا وعاما يف مجيع أنواع التكليف واملكلفني ويف كل الظروف واألحوال             

ذلك أن هذا الرأي منه خمالف ملا نعرفه يف الشرع من أن الدنيا مطيـة لآلخـرة ،                  
 ونبلُوكُم والبد للمطية من أن تتأثر باالستعمال الذي هو ابتالء يف أصله وطبيعته             

وكَأَين ِمن نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَـِثري فَمـا            ،   35 األنبياء    ِبالشر والْخيِر ِفتنةً  
            اِبِرينالص ِحبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمِبيِل اللَِّه وِفي س مهابا أَصوا ِلمنهو  

باملال والنفس واألهل والولد أو االبتالء م من القرب          ؛ والتضحية    146آل عمران   
اليت حيط ا ذنب أو ترفع ا درجة ، وهي مصاحل دنيويةالبد من إهدارها أحيانـا                
للفوز مبرضاة اهللا ، وكأن بني بعض مصاحل الدنيا ومصاحل اآلخرة تعارضا وتنافيا مها              

  .      سر االبتالء 
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Éia‹Ûa@szj¾a@ @
Ç@Ñ“ØÛa@ÙÛbß‡–bÔ¾a@å@ @

خصص الشاطيب فصال هو خامتة اجلزء الثاين من املوافقـات لبيـان مـسالك              
مباذا يعرف   : " 1الكشف عن مقاصد الشريعة ،ووضع سؤاال افتتاحيا للموضوع هو        

؛ مث استطرد بتوضيح مناهج عامة الفقهاء يف أمر " ما هو مقصود مما ليس مبقصود ؟      
  : ي هذه املسالك وخلصها يف ثالثة أقسام ه

ـ منهج االعتماد على ظواهر النصوص وحدها ، بأن يقال إن مقصود الشارع             
  .غائب حىت يأتينا ما يعرفنا به ، وهو طريقة الظاهرية 

ـ منهج يؤول إىل إبطال الشريعة ، وهو على ضربني ، مذهب املـتعمقني يف               
وص لديهم إال   القياس ، الذين ال يلتفتون إىل معاين األلفاظ وال تعترب الظواهر والنص           

ومذهب من يدعي أن مقصد الشارع ليس يف ظـواهر          . بناء على مراعاة املصاحل     
النصوص وال يفهم منها ، وإمنا املقصود أمر آخر وراءها ، وهو قول الباطنية سلفا               

  .وقول الشيوعية السافرة واملقنعة يف عصرنا 
ين ، وهـو    ـ منهج يوازن بني النص واملعىن على وجه ال خيل أحـدمها بالثـا             

  . مذهب أكثر العلماء الراسخني 
انتقد الشاطيب املذهب الظاهري الذي خيصص مظان العلم باملقاصد يف الظواهر           
والنصوص ، واملذهب الباطين الذي يؤول إىل إهدار النصوص ، واختـار طريقـا              
وسطا جيمع بني الظواهر واملعاين على وجه ال خيل فيه أحدمها باآلخر ، وبناه على               

  :عة أسس هي مسالك الكشف عن املقاصد عنده ، وهي أرب
  . تبني املقصد اإلهلي من جمرد األمر والنهي الواردين يف النصوص - 1
  . اعتبار العلل يف األمر والنهي - 2
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 التمييز بني املقاصد األصلية واملقاصد التابعة يف األحكام العبادية واألحكام           - 3
مقصد تابع يؤكده ، فالنكاح مثال مـشروع  العادية ؛ إذ لكل حكم مقصد أصلي و      

للتناسل على املقصد األصلي ، ولطلب السكن والتعاون والتراحم علـى املقـصد             
  . التبعي 
 تعرف مقاصد الشريعة من عدم الفعل ال من الفعل ، فإن سكت الـشرع               - 4

عن حكم مع وجود دواعيه ، يكون هذا السكوت دليال على أن مقصد الشرع هو               
وذلك مثل سجود الـشكر علـى       . لفعل املظنون باملعىن الذي يقتضيه      عدم ذلك ا  

مذهب مالك ، حيث سكت الشارع فلم يشرعه مع توفر دواعيـه ، ممـا جعـل                 
  .السجود زيادة يف الدين وبدعة 

ويالحظ على هذه املسالك الشاطبية عدم دقتها يف بيان مرجعية الكتاب والسنة            
 واألخالق ، ما تعلق منها بالدنيا وما تعلق         مبجموع نصوصهما يف العقيدة والشريعة    

ذلك أنه قصر يف املسلك األول تعرف املقاصد على أوامر          . باآلخرة أو مجع بينهما     
النصوص ونواهيها ، ويف النصوص أكثر من األوامر والنواهي مما يتعرف به علـى              

  . املقاصد تصرحيا وتلميحا 
 يف األمـر والنـهي ، ويف        كما قصرها يف املسلك الثاين على علل األحكـام        

النصوص مما سوى األمر والنهي علل صرحية ومستنبطة للخلـق واملبـدأ واملعـاد              
  .وتنـزيل التشريع ومقاصده وسنن االبتالء وصراع احلق والباطل 

أما التعرف على املقاصد من ترك التشريع مع توفر دواعيه يف بعض األحـوال              
 جمال العبادات مما شرحه الشاطيب حمقـا        فينبغي أن مييز فيه بني سكوت الشارع يف       

ووظفه حملاربة البدع ، وبني سكوته يف اال الدنيوي العام الذي تدعو احلاجـة إىل       
  .تنظيمه ، وهو ما للمجتمع املسلم أن يبث فيه بواسطة الشورى العامة 
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ومن اجلدير بالذكر أن هذا الضعف امللحوظ يف مسالك الشاطيب ، قد تـدارك              
   :1خ الطاهر بن عاشور إذ صنف املسالك إىل ثالثة أصناف هيبعضه الشي

  . االستخالص املباشر من تصرحيات القرآن الكرمي  -
  . االستخالص املباشر من السنة املتواترة  -
استقراء الشريعة يف تصرفاا من خالل أحكامها املتعددة املتنوعة املـشتركة يف             -

يبة  ألا متعلقة بآحاد األحكـام       علة واحدة على أساس أن العلل جمرد مقاصد قر        
  .وفوقها مقاصد أعم 

     وذا االعتبار تعد املسالك اليت أوردها الشاطيب توطئة ملا كتبه ابـن عاشـور              
ومادة أولية له ، وما كتبه ابن عاشور امتدادا وتطويرا ملا كتبه الـشاطيب يف أمـر                 

زيد دراسة وسرب وفـرز،     إال أن ما كتب عموما عن املقاصد حمتاج إىل م         . املسالك  
جيعلها أداة لترقية اتمع املسلم دون املس بعقيدته أو شريعته ، و قبلة لسريه حنـو                

  .     املقصد األمسى الذي هو إقامة أمر اإلسالم ضمن أمة شاهدة ودولة ظاهرة 
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ßb©a@szj¾a@ @
@Ê‹“Ûa@À@éäÇ@pìØ¾a@áØy@ @

 
ي خصص له الشاطيب فصال كامال يف اجلزء األول جمال ما مل يرد فيه حكم شرع     

وضوابط ما يدخل حتته ، مـستندا       " العفو  " ، وانطلق فيه من مبدأ        1من املوافقات   
يف ذلك إىل مقياس سليم يعد االقتصار به على حمال النـصوص نزعـة ظاهريـة                 

ـ              ى واالحنالل من النصوص بإطالق نزعة باطنية وخرقا ال يرقع ، واالقتصار فيه عل
  .  يأباه املعقول واملنقول ابعض احملال دون غريها حتكم

  :مث صنف ما يدخل حتت هذه القضية إىل ثالثة أقسام هي 
الوقوف مع مقتضى الدليل املعارض قصد حنوه وإن قوي معارضـه ، كمـن               -

يدخل حتت العزمية وإن توجه حكم الرخصة ، أو يدخل حتت حكم الرخـصة وإن             
  .توجه حكم العزمية 

وج عن مقتضى الدليل من غري قصد أو بتأويل ؛ كمن يعمل عمال علـى               اخلر -
  .اعتقاد إباحته ومل يبلغه دليل التحرمي ، أو بلغه دليل التحرمي وتأول اإلباحة 

، وهو بيت القصيد يف موضوعنا      ما سكت عنه الشرع فلم يرد يف شأنه حكم           -
، إال إذا   مه بإطالق بإطالق أو مستنبطة أحكا   ذلك أن املسكوت عنه ليس عفوا       . هذا

" العفـو " خلة حتت خطاب التكليف ، حبيث يعد      اعتربنا أن مجيع أفعال املكلفني دا     
، جيابا وحظرا وندبا وكراهـة وإباحـة      حكما سادسا زائدا على األحكام اخلمسة إ      

ذلك أن خلو بعض الوقائع واحلوادث      . لفعل خمالفة داخلة حتت حكم العفو     فيكون ا 
  :م الشرع يرجع إىل ثالثة أوجه هي وتصرفات املكلفني عن حك
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وجه من العبادات ، وهي تامة بينة األركان ، كل زيادة يف أحكامها ومبناهـا                -
وما سكت عنه الشرع يف أمرها من خطأ أو نسيان أو إكراه فهـو              . بدعة مردودة   

  .عفو 
، ا النصوص املة وكليات القواعـد     وجه معامالت فردية أومأت إىل حكمه      -

.  املسكوت عنه فيها حتت حاكمية هذه النصوص واستقراء منـها          تستفصل أحكام 
  .ويف قسط من هذه املعامالت جمال للعفو بضوابطه 

وجه معامالت وتصرفات دنيوية متعلقة بالشأن العام لألمة ، مل يرد فيه حكـم               -
شرعي ، ولكن اهللا أذن يف التشريع له ، ضمن اإلطار العام لدولة اإلسالم الناهضة               

والتصرفات يف هذا اـال ختطيطـا       . قصد األمسى من إخراجها للناس      لتحقيق امل 
  .         وتشريعا وتنفيذا ليست خمالفة لتدخل حتت حكم العفو 
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‘†bÛa@szj¾a@ @
@òÛ†þa@åß@ÑÓì¾a@òîuaë†Œa@ @

 
، يالحظ  يف كتابيه ، املوافقات واالعتصام    عندما يستعرض املرء ما كتبه الشاطيب       

موقفه من األدلة الشرعية النقلية، ومن منهج       واجية أو االضطراب يف     نوعا من االزد  
يتمسك حباكمية الـنص متـسكا       ،1فهو يف املقدمة اخلامسة     . استقراء أدلة املقاصد  

شديدا ، ويبني مبا ال يدع جماال للريب أنه إذا تعارض النقل والعقل على املـسائل                
 فكان تابعا ال يسرح يف جمال النظر        الشرعية ، تقدم النقل فكان متبوعا وتأخر العقل       

ويعلل موقفه هذا بأمور منها أنه لو جاز للعقل ختطـي  . إال مبقدار ما يسرحه النقل    
وأن العقل ال حيسن وال يقـبح       . مآخذ النقل مل يكن للحد الذي حده النقل فائدة          

مث يؤكـد نفـس     . ولو جاز ذلك له جلاز إبطال الشريعة بالعقل وهو حمال باطل            
حة أو مل والثالث أن يقصد جمرد امتثال األمر فهم قـصد املـصل  : " 2وقف بقوله  امل

ثبت :" فيقول3" االعتصام " مث يسري على نفس النهج يف     . "يفهم فهذا أكمل وأسلم     
حكم يقتضيه معىن   : قة بأفعال العباد وأقواهلم ثالثة    يف علم األصول أن األحكام املتعل     

كم يقتضيه معىن النـهي، كـان للكراهـة أو          األمر، كان لإلجياب أو الندب، وح     
تعدو فأفعال العباد وأقواهلم ال     . تضيه معىن التخيري، وهو لإلباحة    ، وحكم يق  التحرمي

  " .، ومأذون يف فعله وتركه مطلوب فعله، ومطلوب تركه: هذه األقسام الثالثة
ال قلي حمـاو إال أنه يف املنحى املقاصدي يهمش دور النقل حلساب االستقراء الع          

وإمنا األدلة املعتربة هنا املستقرأة من أدلة ظنية        "  :4، فيقول توهني ما يعارض منهجه   
، فإن لالجتماع من القوة ما ليس       حىت أفادت فيه القطع   تضافرت على معىن واحد     
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وإذا تأملت أدلة كون اإلمجاع حجة أو خـرب الواحـد أو            "  :1مث يقول " لالفتراق  
ملساق ألن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت        القياس حجة فهو راجع إىل هذا ا      

إال أا تنتظم املعىن    . احلصر ، وهي مع ذلك خمتلفة املساق ال ترجع إىل باب واحد             
وإذا تكاثرت على الناظر األدلة عضد      . الواحد الذي هو املقصود باالستدالل عليه       

  ".بعضها بعضا فصارت مبجموعها مفيدة للقطع 
ها ـ أي املقاصد ـ عند األمة كالضروري ، ومل يثبت   وعلم:" 2ويقول أيضا 

لنا ذلك بدليل معني وال شهد لنا أصل معني ميتاز برجوعها إليـه ، بـل علمـت                  
، ولو استندت إىل شـيء      جموع أدلة ال تنحصر يف باب واحد      مالءمتها للشريعة مب  

حد معني لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل اإلمجاع إليه ، وليس كذلك ألن كل وا  
وينبين على هذه املقدمة معىن آخر وهو أن كل أصل           : " 3ويضيف  " . بانفراد ظين   

شرعي مل يشهد له نص معني وكان مالئما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه مـن              
أدلته فهو صحيح يبىن عليه ويرجع ، ألن األدلة ال يلزم أن تدل على القطع باحلكم                

 : 4 مث يفـصل موقفـه بوضـوح قـائال           " .بانفرادها دون انضمام غريها إليها      
والنصوص النقلية إما أن تكون نصوصا جاءت متواترة السند ال حيتمـل متنـها              "

التأويل على حال من األحوال أو ال ، فإن مل تكن نصوصا أو كانت ومل ينقلها أهل  
التواتر ، فال يصح استناد مثل هذا إليها ، ألن ما هذه صفته ال يفيد القطع ، وإفادة                  

لقطع هو املطلوب ، وإن كانت نصوصا ال حتتمل التأويل ومتواترة الـسند فهـذا               ا
مفيد للقطع ، إال أنه متنازع يف وجوده بني العلماء ، والقائل بوجوده مقر بأنـه ال                 

. ، بل يوجد يف بعض املواضع دون بعـض          وجد يف كل مسألة تفرض يف الشريعة      ي
  " . فيها دليل قطعي ومل يتعني أن مسألتنا من املواضع اليت جاء 
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هكذا يستبعد الشاطيب األدلة النقلية عن جمال مسالك الكشف عن املقاصد ألا            
.  قطعية داللتها، أو ظنيـة ال يـستند إليهـا          يف نظره إما قطعية الثبوت متنازع يف      

والقطعي يف نظره هو ما يـسفر عنـه         . والشريعة قطعية البد أن تبىن على قطعي        
ة واجلزئية وما تنطوي عليه من األمور العامة ، مما ال يثبت بدليل             استقراء األدلة الكلي  

وهذا منـه   . خاص ، بل بأدلة منضاف بعضها إىل بعض ينتظم من جمموعها القطع             
توهني واضح للنصوص وفتح لباب يتيح للعلمانيني والشيوعيني املتـدثرين بـرداء            

  .    معلوم منه بالضرورة احلداثة والعصرنة الدعوة للتحلل من الدين وإهدار ما هو 
هذه االزدواجية يف النظر إىل األدلة ، بالتردد بني األخذ بالنقل الذي عده كلـه        
ظنيا يف املسألة  ، أو األخذ باالستقراء الذي عده قطعيا ، أدت إىل ما لوحظ مـن                  
اضطراب وخلط وتناقض أحيانا ؛ إذ يبدو الفقيه أحيانا يف بعض كتاباتـه سـلفيا               

فيا أقرب إىل الظاهرية ، وأحيانا يف فقه املقاصد مغاليـا يف االنفتـاح              متشددا وحر 
  .املهدر للنصوص 

قد يكون ذلك راجعا إىل كون بدايته السلفية ، تأثرت مع الزمن بظروف األمة              
واخنفاض مستوى تدينها ، وهيمنة الفكر اليوناين املعرب على الثقافة يف عـصره ؛              

عه من فشل حماوالته الشاقة لألوبة باتمع إىل        وقد يكون بسبب اإلحباط الذي جتر     
الشريعة وأخالق السلف ، مما حدا به إىل ج سبيل املقاصد ، ملا فيها مـن يـسر                  
واستدراج رفيق ، ودئة للحملة املسعورة اليت شنها ضده حكام األندلس وبطانتهم            

 فقه املقاصـد    مهما كانت املربرات فإن جه يف     . من الفقهاء السادرين يف غفلتهم      
يعد حتكيما للعقل يف النقل ، وجسرا للتحلل من الدين ، وسالحا شاكيا يستخدم              
يف كل عصر ملواجهة الصحوة اإلسالمية وتيار األوبة إىل اإلسالم عقيـدة ونظامـا    

ذلك ألن منهج اإلسالم احلق جيعل أصول الدين وفروعه وجممالتـه        . وشريعة حياة   
متالزمة وحتت حاكمية الكتاب والسنة ؛ وألنه بغـري         ومفصالته وكلياته وجزئياته    

األحكام الفرعية واجلزئيات التعبدية يتحول الدين إىل جمرد شـعارات ومبـادئ ال             
جذور هلا يف األرض ، وبغري امالت والكليات يكون تعاليم مبعثرة ال توجه حياة              
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تقراء البـشري  ، وإضعاف النصوص جبعلها ظنية يف مقابل تقوية االس وال تؤطر دولة  
؛ الدين وما هو معلوم منه بالضرورة     غري املعصوم جبعله قطعيا يتعارض مع مقررات        

كما أن منهج اإلسالم يف تعبيد الناس هللا واستعمارهم يف األرض يقتضي أن تكون              
جممالت الدين ومقاصده العامة حتت حاكمية الكتاب والسنة  جمرد بوصلة للتوجه ،           

موطئ األقدام على صراط مستقيم ، يف إطار خياطب كل          أما أحكامه وفروعه فهي     
مسلم على قدر طاقته ووسعه يف قضايا الدين والدنيا ، ويوحد كل فرد مع كافـة                
أعضاء جمتمعه ضمن مسرية يذوب ا الفرد يف اتمع واتمع يف الفـرد ، حنـو                

  .     املقصد األمسى الذي أخرجت األمة من أجله 
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فَآِمنوا  :   أميا لقوله تعاىلصلى اهللا عليه وسلميبين الشاطيب على كون الرسول     

  ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي الْأُمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعـوه لَعلَّكُـم تهتـدونَ             
هـو     : اليت بعث فيها أمية لقوله تعـاىل ى كون األمة العربية، وعل158األعراف 

              ـابالِْكت ـمهلِّمعيو كِّيِهمزياِتِه وآي ِهملَيلُو عتي مهولًا ِمنسر نييثَ ِفي الْأُمعالَِّذي ب
، عددا من األحكام منها      2 اجلمعة    والِْحكْمةَ وِإنْ كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضلَاٍل مِبنيٍ       

   .  1رشيد ومنها دون ذلك
أول هذه األحكام أن الشريعة مبا أا نزلت بلسان العرب فال يكون فهمها إال              
ذا اللسان ، وأن خاصية اإلعجاز يف القرآن وطبيعة اللغة العربية يف كون ألفاظها              

. آن متعـذرة    مطلقة وذات معان مقيدة دالة على معان خادمة ، جيعل ترمجة القـر            
  .وهذا حق الشك فيه 

إال أن دعواه بأن الشريعة اإلسالمية أمية لكوا بعثت يف أمة أمية ، غري سليمة               
  :ومردودة لعدة أسباب 

مشترك ، ال يعين فقط اجلهل بالقراءة والكتابة ، وإمنـا           " األمية  " منها أن لفظ    
اب من أتباع الديانات    يعين أيضا من ال يقر بنيب وال رسول وكل ما سوى أهل الكت            

فَِإنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجِهي ِللَِّه ومن اتبعِني         األخرى ، وهو معىن قوله تعاىل       
     متلَمأَأَس نييالْأُمو ابوا الِْكتأُوت قُلْ ِللَِّذينو  -    كما أن وصف    - 20آل عمران ،

الـنيب  " ومنهم من يفسر لفظتلف يف معناه ،   باألمية خمصلى اهللا عليه وسلم النيب
   .   2بكونه ينتسب إىل أم القرى اليت هي مكة املكرمة" األمي
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ومنها أن من العرب من كان يعرف القراءة والكتابة قبل البعثة وبعدها ، ومنهم              
من كان يعرف احلكمة ولغات اجلوار فرسا وروما وأحباشا بسبب رحليت الـشتاء             

  . والصيف للتجارة 
كما أن يف دعواه هذه شططا يف استخدام املنطق الصوري الـذي ال تتطـابق               
أحكامه أحيانا مع احلقيقة والواقع ، وحصرا للشريعة يف نطاق ضيق حمدود هو األمة              

   .87 ص  ِإنْ هو ِإلَّا ِذكْر ِللْعالَِمني العربية ، واحلال أا للبشر كافة 
عليم حكيم ، ومصدرها العلم املطلـق العـام         ومبا أن الشريعة أنزلت من لدن       

الشامل ، فال بد أن حتمل ما يناسبها من علم واضعها سبحانه وتعـاىل ، ولـذلك                 
يكشف القرآن الكرمي لكل عصر وجيل وعلم وحبث أسرارا من اخللـق والتـدبري              

  .معجزة ، مما يوضح حقيقة صدوره عن علم وسع كل شيء 
 تفهم على معهود األميني ، ألن رسوهلا أمـي          أما دعواه بأن الشريعة ينبغي أن     

واألمة اليت بعث فيها أمية ، فجنوح مندفع يف االستقراء غري املنضبط ؛ ال سيما وقد                
جاء القرآن يف مجلة مضامينه قابال للفهم من مجيع اخللق جاهلهم وعاملهم ، كـل               

 القمر   كِْر فَهلْ ِمن مدِكرٍ   ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ ِللذِّ    حسب قدرته ومدى استيعابه     
 ، كما أن أحكامه التكليفية مبنية على مقاييس حسية وعقليـة تـسع كافـة                22

املخاطبني من كل جنس ولون وعصر ومستوى حضاري وثقايف ، وإال ملا كانـت              
ملزمة هلم وحجة عليهم مجيعا ، ولتعذر االمتثال هلا وتطبيق أوامرهـا ونواهيهـا ،               

 ورد فيها من مواعظ وحكم ، وحقائق علميـة يف الـنفس والكـون               واالعتبار مبا 
كما أن التطور العلمي املعاصر أكد إعجاز القرآن يف انبنائه على العلـم             . واآلفاق  

املطلق ، إذ كل املعلومات الواردة فيه يفهمها الفرد العادي البسيط مبا يكفي لتثبيت              
املتخصص مبا يفتح له آفاقـا يف العلـم        إميانه وقيامه بتكاليف دينه ، ويفهمها العامل        

  . واإلميان 
ومبا أن معهود كل أمة راجع إىل أسلوب معيشتها بداوة وحـضارة ،  ليونـة                
وخشونة ، علما وجهال ؛ فإن هذا يقتضي منه أن تفهم الشريعة على معهود البداوة               
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ولية واخلشونة واجلهل ، بسبب أمية العرب وبداوم وخشونتهم ، مما يتناىف مع مش            
الدين للجميع ومتيزه بالرفق واليسر ودعوته إىل الرقي والعلم والتحـضر؛ وعلـى             
مفهوم جنس العرب ، مما يهدر األخوة اإلنسانية لتحل حملها مفاهيم العرقية الـيت              

كما أن هذا الرأي يـؤدي إىل أن ينـشأ يف           . جتعل اإلسالم دينا للعرب وحدهم      
نخبة املثقفة املبين على املقاصد وطـرق الكـشف         اتمع املسلم ثالثة أديان، دين ال     

عليها ، ودين امللتزمني بالكتاب والسنة ، ودين العامة املبين على اجلهـل ومعهـود             
األميني ، أو دين احلضري املبين على اإلفراط يف الليونة والرفق ، وديـن البـدوي                

  .املغرق يف اخلشونة والشدة ، وهذا كله غري صحيح 
ة فهم الشريعة على معهود األميني يعود أيضا علـى منـهج            وأخريا فإن ضرور  

الشاطيب يف الكشف عن املقاصد باإلبطال ، ألنه ليس على معهود األميني بـساطة              
فهو مبين على االستقراء مالحظة ومقارنة وجتريدا وتعميمـا         . وعفوية وعدم تعقيد    

يت رسوخا يف الشريعة    وتقعيدا ؛ وال يستطيع القيام ذه العمليات العقلية إال من أو          
أصوال وفروعا وأدوات فهم ، ويف خمتلف العلوم الرافدة فلسفة ومنطقـا وكالمـا              

  . وجدال 
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åßbrÛa@szj¾a@ @
@bèjma‹më@‡–bÔ¾a@ÝßbØm@ @

الشك أن أوامر الشريعة ونواهيها ونظمها تسري يف اجتاه حيقق مقاصد متعلقـة             
اصد مرتبة على أساس تصاعدي خيـدم       بوجود اإلنسان يف األرض ، وأن هذه املق       

والعمل الفقهي اسـتقراء واسـتنباطا يف       . البسيط فيه املركب واجلزئي منه الكلي       
ميدان العبادات واملعامالت والتشريع املأذون فيه ، يبقى عمال خمتال ناقـصا إذا مل              
يؤسس على اعتبار املقاصد وحتريها يف بناء األحكام ووضع القواعـد ، متناسـقة              

ذلـك ألن الـدين     . املة يعضد أدناها أعالها من أسفل السلم إىل قمة املرقاة           متك
اإلسالمي نفسه كائن حي متحرك حنو غاية سامية ذات منهج رشيد ، جسده األمة              
الشاهدة وأعضاؤه مؤمنوها ، وروحه العقيدة والتصور اإلمياين السليم ، وخطواتـه            

 ، وغايته حتقيق العبودية املؤدية إىل مرضاة        الشريعة الربانية ومقصده إمتام النور اإلهلي     
  . اهللا عز وجل 

، فإنـه مل    صد الشرع على حفظ الضرورات اخلمـس      ولئن قصر الشاطيب مقا   
، نسان ونزول القرآن وفـرض التكـاليف      يستوف بذلك املقاصد الغائية لوجود اإل     

 فأضحى منهجه ناقصا مبتورا ؛ ألن احملافظة على الضرورات اخلمـس حباجياـا            
. وحتسينياا ، ليست إال أداة من أدوات حتقيق املقصد األمسى من الوجود البشري              

فإن عادت املصاحل الضرورية باإلبطال على املقـصد األمسـى أهـدرت املـصاحل              
  .الضرورية وثبت املقصد األمسى 

ومن رمحة اهللا ولطفه وحجية تنـزيله ، أن جعل هذا املقصد األمسى يف غـري               
طرق علم الكالم واملنطق ، أو اسـتقراء امـالت والكليـات            حاجة إىل تنكب    

والقواعد ، مما ينوء به العقل الفطري العادي ؛ وإال لكان حمل خالف واخـتالف               
  .وأخذ ورد وجدال يعصف بوضوحه وقوة إلزامه

لقد جعل اهللا تعاىل مقصده األمسى الذي يسع مجيع املقاصد الفرعية ، صـرحيا              
هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَـى            :بينا واضحا يف قوله     
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فاملقصد مـن إرسـال    . 9الصف  -33 التوبة  الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ
الرسل بالبينات والتشريعات هو صريورة اإلسالم مستعليا على سائر األديان قـاهرا            

لظهور أن تكون حجته وبراهني صدقه قائمة وقوة دفاعه عن نفسه           ملكرها ؛ ومن ا   
: ماديا ومعنويا متوفرة ، وأمة اإلسالم قوية متماسكة مكينة ، كما قـال تعـاىل                

             ـاِض كَمم ِفي الْـأَرهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو كُموا ِمننآم الَِّذين اللَّه دعو
ين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد            استخلَف الَّذِ 

                ـمه لَِئـكفَأُو ذَِلـك دعب كَفَر نمئًا ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبعا ينأَم ِفِهموخ
ة تتضمن وعدا عاما يف التمكني لألمة اإلسالمية        وهذه اآلي .  55 النور    الْفَاِسقُونَ

الشاهدة ؛ ومن البديهي أن الوعد منه تعاىل حق وصدق  ال يقبـل النـسخ ، ألن                  
  .نسخه خلف وبداء ، ومها ممن جيهل بالعواقب ، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 
 ندين  إن حتقيق وعد اهللا هذا هو املقصد الواضح البني من القرآن والسنة ، الذي             

به ونسري على هديه ؛ وحنن ال نتحدث عن مقاصد غيبية استأثر اهللا بعلمها ، وإمنـا    
عن مقاصد أخرب ا الوحي ، هي غاية التكوين والتكليف ؛ إذ التكـوين واخللـق                

لًا الَِّذي خلَق الْموت والْحياةَ ِليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عم         مقدمة للتكليف واالبتالء    
  فُورالْغ ِزيزالْع وهو     ووضع الشريعة وسـيلة للتكليـف وأداة دقيقـة           2  امللك ، 

لالبتالء ، واالبتالء طريق إخراج األمة الشاهدة اليت هي قاطرة السري إىل املقـصد              
األمسى حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا ، واليت هي التجسيد احلـي املتحـرك                

  :ره ولو كره املشركون ، يقول تعاىل ملقصد اهللا يف إمتام نو
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عـن الْمنكَـِر             ـ  

   .110  آل عمران  وتؤِمنونَ ِباللَِّه
لناِس ويكُونَ الرسـولُ    وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا شهداَء علَى ا        ـ  

   .143 البقرة  علَيكُم شِهيدا
   .181 األعراف  وِممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ ِبالْحق وِبِه يعِدلُونَ ـ 
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وكَذَِلك  هذه األمة اليت يسري يف أوصاهلا روح من أمر اهللا هو القرآن الكرمي              
، 52الشورى     ِمن أَمِرنا ما كُنت تدِري ما الِْكتاب ولَا الِْإميانُ         أَوحينا ِإلَيك روحا  

: 1صلى اهللا عليه وسـلم    ويوجهها الدين الذي ارتضاه اهللا لنفسه فيما رواه عنه نبيه           
إن هذا الدين ارتضيته لنفسي ولن يصلح له إال السخاء وحسن اخللق ، فـأكرموه               "

   على قيامهاصلى اهللا عليه وسلم اليت أقسم الرسول    مة  األ، هي   " ما ما صحبتموه    
هـي   ، و  "احلديث  ... ليتمن اهللا هذا األمر     فوالذي نفس بيده     " 2:أمحدفيما رواه   

  :  أيضا قال عنهااليت 
ال يبقى على ظهر األرض بيت مدر وال وبر إال أدخله اهللا كلمة اإلسـالم ،          "_

 اهللا فيجعلهم من أهله فيعزوا به ،وإما يذهلم  إما بعز عزيز وإما بذل ذليل ، إما يعزهم        
   .3)فيدينون له 

ال يبقى على األرض بيت مدر وال وبر إال أدخله اهللا اإلسالم بعز عزيـز أو                "_
   . 4" بذل ذليل 

ليبلغن هذا األمر مبلغ الليل والنهار ، وال يترك اهللا بيت مدر وال وبـر إال                " _
يل ، يعز بعز اهللا يف اإلسالم ويـذل بـه يف            أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذل       

   .5" الكفر
يف هذا السياق ، وحنو هذا اهلدف النبيل واملقصد السامي الذي تندرج حتته كل              
املقاصد اجلزئية وختدمه ، تأيت النصوص احلاضة على الوحدة ولزوم سبيل املـؤمنني             

اعة ؛ وليس املقـصد     وعدم التفرق يف الدين والترابط والتعاون والتكافل ولزوم اجلم        
حفظ الضرورات من أجل أن يذهب الناس طيبام يف احليـاة الـدنيا ويقـضون               

  .      أعمارهم طاعمني كاسني كأبقار ال تنطح وال ترمح 
                                                           

  8/375 املعجم األوسط 1
  1/252، تفسري ابن كثري 4/257 مسند أمحد- 2
  9/181 سنن البيهقي الكربى 3
  15/92 صحيح ابن حبان 4
  4/477 املستدرك على الشيخني 5
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ÉbnÛa@szj¾a@ @
ÝjÔn¾a@ÖbÏeë@Õí‹İÛa@Þëc@ @

ـ    سلط      نتهم ـ حنن اإلسالميني ـ مبعاداة الدميوقراطية احنيازا منا لالستبداد والت
 وهذا غري صحيح ، فالنظم االستبدادية والذهنية السلطوية اليت تنتجها ، وطبيعــة

  .األجهزة اليت حتميها هي ما نرفضه كما يرفضه الدميوقراطيون 
ولئن كان احلل الدميوقراطي عالجا وضعيا انتحلته الثقافة الغربية للتخلص مـن            

 ما قبل الثورة الفرنسية ، فـإن        االستبداد الذي هيمن على أوربا قرونا طويلة ، إىل        
هذا احلل وإن جنح نسبيا يف مواطن كثرية ، متعلقة حبرية اإلنسان وكرامته وحقوقه،              
مل يستطع أن حيرر أهله من مثلبة ثنائية التركيب السياسي للمجتمع املكون يف ظـل    
االستبداد من حاكم وحمكوم ، وتابع ومتبوع ، وسيد ومسود ، ومؤثر ومتـأثر ،               

  .وفاعل ومنفعل ، وآمر بيده السلطة ومأمور خاضع له 
وهذا . إن الدميوقراطية الغربية خففت من وطأة االستبداد ، ولكنها مل تستأصله            

ما مييز عنها النظام الشوروي اإلسالمي الذي جيتث االستبداد ويقضي عليه ، وجيعل             
يع خدمات علـى    األمة سواسية كأسنان املشط ، ال حاكم وال حمكوم ، وإمنا توز           

  .خمتلف املرافق املتعددة واملتنوعة 
إننا ال نعترض على الدميوقراطية  رد أا غري إسـالمية ؛  فعـدم إسـالمية                 
جذورها ومنشئها الثقايف شيء طبيعي ؛ إذ لكل أمة دين وثقافة ومرجعية عقيدة ،              

وقـد  . هم  وال إكراه يف الدين ؛ وقد اخترعها أهلها التماسا منهم حلوال ملـشاكل            
والدميوقراطية الغربيـة   . جنحوا فعال يف التخفيف من هذه املشاكل املتعلقة بالسلطة          

حاليا خري مما كان لديهم من تسلط مذل ، وخري مما لدى املسلمني حاليا يف ميدان                
  .السلطة من ظلم وعسف وجترب استبداد 
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ء التـام علـى     هدفنا القـضا  . إال أن هدفنا أبعد غورا مما حققته الدميوقراطية         
ولـيس مـن    . االستبداد والقهر، وعلى الثنائية غري املتكافئة يف العالقات اإلنسانية          

  هذا هدفنا وذاك مسعانا فهل من حقنا ذلك؟ . سبيل إىل ذلك إال الشورى القرآنية 
إن طبيعة االستبداد ال تتغري من قطر إىل قطر ، أو من أمة إىل أمة ، أو من عصر                   

، وبالطربوش  " غترة  " هنية مسلكية واحدة ، وإن استبدلت بالقبعة        إا ذ . إىل آخر   
  .طاقية ، ألن اإلنسان هو اإلنسان والداء هو الداء 

وإن حماوالت هذا اإلنسان عرب التاريخ للتخلص والتحرر من االستبداد ، ال تين             
وقد استطاعت أوربا الغربية أن تقطع يف هـذا         . تكرر نفسها بإحلاح وجهد جهيد      

إال أن عدم ارتكازها على مبادئ يقينية املصدر ،         . سبيل أشواطا بفكرها الوضعي     ال
  .قطعية الصواب ، مل يبلغها اهلدف النهائي املرجو 

لقد نشأت الدميوقراطية احلديثة خنبوية سلطوية ، يسيطر فيهـا القـوي علـى              
ية ، فتسجل الضعيف  والغين على الفقري ، وتفقد فيها املرأة مبجرد زواجها حق امللك        

ومل يلغ فيها قانون حرماا من األهلية التجارية يف فرنـسا           . أمالكها باسم زوجها    
كمـا أن    . 1944 ، وقانون حرماا من احلقوق السياسية إال سـنة           1938إال سنة   

احلرية واملساواة اللتني قامت الدميوقراطية على أساسهما أقصتا النـساء والغربـاء            
عبيد ، سواء يف أثينا القرن اخلامس قبل امليالد ، أو يف أوربـا  والعمال والفالحني وال 

مث بالتـدريج   . والواليات املتحدة األمريكية إىل ما قبل بدايـة القـرن العـشرين             
ولكن ذلك مل   . واملمارسة والتجربة اتسع نطاق احلقوق ، وتقلصت هوة الفوارق          

  .لمجتمع حكاما وحمكومني يقض على عقلية االستبداد املبين على التركيب الثنائي ل
أما الشورى القرآنية ، فإن مصدرها رباين متيقن ، وصواا ثابـت قطعـي ،               
وتوجيهاا من الذي خلق اخللق ووضع نواميسه وسننه ، وعلم ما يصلح له ومـا               

لذلك فاملبادئ اليت وردتنا عنه كفيلة مبا حيل مشكلة السلطة والتـسلط            . يصلح به   
أكرمهم عنـد اهللا    .  ذكرا وأنثى ، شعوبا وقبائل ، ليتعارفوا         وجيعل الناس سواسية ،   

  .وهذا جوهر اخلالفة على منهاج النبوة الذي نسعى إليه . أتقاهم 



  
  
  
  
  
  
  
  

  413   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

إال أن سعينا هذا مفتقر إىل أدوات تغيري ، وآليات بناء ، وتركيبـة اجتماعيـة                
درون علـى   فهل دعاة عصرنا قا   . اقتصادية سياسية ثقافية قابلة لالستمرار والبقاء       

توفري ذلك ؟ ، بل هل يعرفون حق املعرفة طبيعة هذه األدوات واآلليـات ، ومـا                 
يضمن للنظام الشوروي ـ إن قام ـ االستمرار والبقاء ، فال ينقَلَب عليه كما فُِعلَ   

  .باخلالفة الراشدة األوىل ؟ 
امل بـين   إن أول أدوات التغيري بناء التصور السياسي لنظام اإلسالم ، واضح املع           

           فنعد هذا املُـصاألركان ، كفيال بالقضاء على عقلية التسلط واإلذالل ؛ وهو ما ي
املتواضع لبنة من لبناته ، وخطوة ينبغي أن تتلوها خطوات أكثر اتزانا ورشدا ، يقوم               

  .ا من آنس يف نفسه استعدادا وقدرة 
نهج عقدي تربـوي ،     وإن أول آليات البناء ، هو حتويل هذا التصور ، ضمن م           

ويؤِثرونَ علَى أَنفُِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌ ومن         إىل رجال يسعون ويبذلون ،      
  . ـ 9  ـ احلشر يوق شح نفِْسِه فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ

ن وإن أول لبنات التأسيس االجتماعي القادر على البقاء واالستمرار ، املمتنع ع           
السقوط وااليار ، هو املبادرة باملمارسة الشوروية احلقة لدى اجليل القائم ، تدريبا             
وترشيدا ، ومصابرة ومطاولة ، مع تنشئة أجيال تالية ، على املنهج الـشوروي يف               
البيت  واتمع واملدرسة ، بالروض والتعليم األساسي واملتوسط والثانوي واجلامعي           

ألمة غري القابلة للتـسلط واالسـتبداد واإلذالل واحلَجـر ،           والعايل ؛ بذلك تنشأ ا    
  .وبذلك أيضا نكون قد وضعنا عجالت القطار على سكة الفوالذ 

على هذا النهج ينبغي أن يسري بناة اجليل اجلديد ، من مفكري اإلسالم املصرين              
. لنبـوة   على عودته إىل دنيا الناس ، بتشييد اخلالفة الراشدة الثانية ، على منهاج ا             

 ، مما سيؤول إليـه أمـر اإلسـالم          صلى اهللا عليه وسلم   طبقا ملا أخرب به الرسول      



  
  
  
  
  
  
  
  

  414   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

صححه األلباين     و   ، والترمذي  1 واملسلمني بإذن اهللا ، يف احلديث الذي رواه أمحد        
  :ونصه 
                       تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون ، مث يرفعها اهللا إذا شاء أن يرفعها  .

فة على منهاج النبوة ، فتكون ما شاء اهللا أن تكون  مث يرفعها إذا شاء                مث تكون خال  
مث تكون ملْكاً عاضاً ، فيكون ما شاء أن يكون ، مث يرفعـها إذا شاء               . أن يرفعها   
مث تكون ملكاً جربية ، فتكون ما شاء اهللا أن تكون ، مث يرفعها إذا شاء                . أن يرفعها   
  .مث سكت . منهاج النبوة مث تكون خالفة على . أن يرفعها 
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تعاين األمة اإلسالمية يف جمال تدبري شأا العام آفتني تعوقان مسرية ضتها، آفة             
فكرية بتأرجحها بني اجتهاد تربيري سائب ونقل أعمى، وآفة تسلط أنظمة حكـم     
صادرت أمرها اجلامع وعجزت عن توفري العيش الكرمي هلا داخليا، ومحايتها مـن             

  .الغزو األجنيب خارجيا
الة املرضية سجلت األمة أكرب غياب هلا عن عصرها، وجعلـت بينـها             ذه احل 

وبينه أمدا بعيدا وسدا متينا، وفجوة شاسعة من الضعف والعجز والتخلف احلضاري       
والثقايف يف مجيع جماالت احلياة، حقوقا وواجبات وعدالة وحريات،ومنعة ونديـة           

  .لغريها من األمم والشعوب
ال يصلح إال مبا صلح به أوهلا، وكان نظام احلكـم           ولئن كان أمر األمة اجلامع      

أول ما انتقض من عرى اإلسالم، كما أشار إىل ذلك رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                 
وسلم، فإن نقطة البدء ينبغي أن تكون معاجلة الشأن السياسي الذي اختـل فكـرا           

  .وتنظريا وتطبيقا منذ سقوط اخلالفة الراشدة وملا يشتد عودها
مل معقودا على مفكري الصحوة املعاصرة يف تطوير صياغة شرعية    ولئن كان األ  

هلذا األمر انبثاقا من الكتاب والسنة، فإن هذا األمل قد خاب بلجوء كثري منهم إىل               
تلفيقات تنظريية الستبداد سلطاين منتزع من التاريخ، مموهـة بدميقراطيـة غربيـة             

  . عقديا وال مصدرا أجنبيامستوردة ، أجنبت حلوال هجينة عاجزة، مل ترض مرجعا
أما على صعيد املمارسة امليدانية فإن األجنيب املتحكم مل يترك لنا إال أن ننتـهج               

مقاس مصاحله االقتصادية والسياسية والعسكرية، وأرتاله الفكريـة         علىدميقراطية  
  .والثقافية والعقدية، حتت غطاء عوملة فجة لقطيعي الذئاب واخلرفان
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القاسية، وحتت مظلة هذه الفجوة احلضارية الشاسعة، يف ظل هذه الظروف 
وعلى يد هذه األنظمة االستبدادية، اارت احلواجز لدينا حكاما وحمكومني، بني 
الوفاء واخليانة، وبني الوالء والرباء، وبني احلالل واحلرام، والكرامة والنذالة، بني 

  .ة واحملتلنيالصدق مع النفس والوطن واألمة، والتعلق بالغزاة والظلم
حكام يستنجدون بالعدو لقمع شعوم وترويضها، وشعوب تستغيث باألجنيب 
لنصرا على حكامها، وبني استنصار أولئك باخليانة، واستقواء هؤالء بالغدر، تنهار 
قيم وتنحل جمتمعات وتتفسخ أخالق، ويعبث باملاضي واحلاضر واملستقبل، 

فسادا يف أوطاننا مراكز غزو متربصة ودوائر ويتالعب بالثوابت واملتغريات، وتعيث 
  .استعمار متحفز

فهل من سبيل إىل وض من هذه الكبوة املزمنة اليت نقاسيها، وردم هلذه الفجوة 
  الرهيبة اليت تفصلنا عن عصرنا؟

نعتقد أن البيوت تؤتى من أبواا، والترميم يكون ملا ادم من البناء، وقد كان 
ن العقد وادم من الصرح، فليكن مقدمة ما يصحح وأول احلكم أول ما انفرط م

  .ما يصلح، وفاحتة ما يعاد تشييده
إن نظام اإلسالم السياسي احلق إن قام يف أمته، احنلت عقد شعوا، وحتررت 
طاقات علمائها وفقهائها، وانطلقت من عقاهلا عبقرية مبدعيها ومنتجيها، 

نشودة، واختزلت مراحل الطريق حنو واستحثت اخلطا حنو اإلصالحات الكربى امل
  .العزة واملنعة ومحاية الذات وتطوير احلياة

إال أن مسرية الصحوة املعاصرة حنو هذا اهلدف تعترضها عوائق لدى كثري مـن         
يف مقدمة هذه العوائق اعتبار النظام السياسي يف اإلسـالم          . مفكريها والعاملني هلا  

،  التفويض اإلهلي وصالحية التقـنني     ا من مشخصا يف دولة فوقية تعد سلطة عليا هل       
وأحقية االستئثار باحلكم واحتكار القدرة على التمييز بني الواجب واحملرم واملهـم            
واألهم، وترتيب أولويات البناء واإلجناز والتشييد، وأسـبقيات املدافعـة مطاولـة          

ل، ما جيعلها   ومصاولة، ومشروعية استعمال القوة واإللزام بالتطبيق والتنفيذ واالمتثا       
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مطلقة املسؤولية عن تدبري احلياة االجتماعية لألمة، وصاحبة احلق األعلى يف اهليمنة            
  .واحتكار اخلريات واملنافع جلبا وتوزيعا

من هنا كانت بداية االنفراج يف زاوية االحنراف عن النهج اإلسالمي الرشـيد،             
ما انتقض، أول توثيق عرى   اإلصالح والترشيد، ب  ومن هنا أيضا ينبغي أن تبدأ حماولة        

  .1كما ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أما العائق الثاين هلذه املسرية فاحنصار تفكري منظريها بني منهجني ال يغادروما            
وال يربحون ساحتهما، منهج النظم الدميقراطية ومنهج فقه األحكـام الـسلطانية،            

لة السعي لبناء تصور سـليم لنظـام        وذاك ما عرقل االجتهاد وثبط اهلمم عن مواص       
  .احلكم يف اإلسالم

إن سجن االجتهاد السياسي يف دائرة مصطلحني غريبني عـن روح اإلسـالم             
مصطلح الدميقراطية ومصطلح األحكام السلطانية، ليس من شـأنه إال أن            وجه،

  .حيول دون النظر السليم للحل األمثل واخلطو القومي حنو اهلدف
لدميقراطي وما استنبته الغرب من تراث اليونان، مما يهرف بـه           ذلك أن النظام ا   

احلداثيون املسلمون وبعض منظري الصحوة اإلسـالمية املعاصـرة، ال يـستطيع            
استيعاب الشأن العام لألمة املسلمة عقيدة وشريعة ونظام حياة، نظـرا حملدوديـة             

أمر الدين عـن    مضمونه، واقتصاره على الشأن الدنيوي املادي الصرف، واستبعاده         
ولئن كان ال يتعارض مع ديانة الغرب املسيحية اليت انكفأت          . نظام الدولة واتمع  

يف كنيستها وغيبياا، فإن من املتعذر انسجامه مع اإلسالم الذي نظم دقيق أمـور              
  .احلياة املادية والروحية وجليلها

 ومتكلمـوهم   الذي ابتدعه فقهاء املسلمني   " األحكام السلطانية   " أما مصطلح   
وفالسفتهم، إلضفاء الشرعية على نظم فردية قامت بعد سقوط اخلالفة الراشـدة،            
وتربير تصرفات حكامها، فإنه كذلك قاصر عن استيعاب مـستجدات العـصر يف         

                                                           
عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس باليت تليها  لتنقضن عرى اإلسالم  عروة : إشارة إىل قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم- 1

     .1/216، الترغيب والترهيب 8/333، التاريخ الكبري للبخاري 1/87موارد الظمآن : انظر. فأوهلن نقضا احلكم وآخرهن الصالة
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مجيع جماالت النشاط اإلنساين، وعاجز عن مسايرة الرشد الذي بلغتـه البـشرية             
  .املعاصرة

جاوز يف أهم مفرداته مواضيع أكوهـا شـرحا         إن أقصى ما حبثه الفقهاء مل يت      
وحبثا، مبا ال يتجاوز نظام حكم فردي مستبد ، مستظهرين بأدلة ال تتعدى نصوصا              
متعسفة التأويل، ظنية الثبوت أو الداللة، أو أمارات قياس فاسد واستصحاب غيب،            

  .       أو مصلحة هوى رئيس، أو اتقاء فتنة تعكري مزاج أمري
قه منذ أسسه معاوية ميدانيا، واملاوردي تنظريا وتربيرا، مل يتجاوز            إن هذا الف  

يف أهم مباحثه قضايا متعلقة باإلمامة وأهل االختيار ووالية العهد وتقليد الـوزراء             
واألمراء ووالة االستكفاء واالستيالء، واملظامل وإمامة الصلوات اخلمـس واحلـج           

واخلراج وملكية األرض مواتا ومحـى      والقضاء والصدقات والفيء والغنيمة واجلزية      
ووقفا وإقطاعا وركازا، وأحكام العقوبات حدودا وتعزيرا، وأحكام احلسبة أمـرا           

  .باملعروف ويا عن املنكر
هذه املباحث أوسعها السلف من الفقهاء واملتكلمني علـى مـدار التـاريخ             

ملعاصـرون  اإلسالمي دراسة وحتليال وحماوالت فاشلة للتطوير، وأكها اخللـف ا         
ذلك أن مثلبة عدم مالءمتها للنظام الـسياسي        . تلقيحا بالفكر الغريب دون جدوى    

اإلسالمي احلق مما ال جيادل فيه متفقه، أما املثلبة األخرى فقصور أحكام هذا الفقه              
عن تغطية مستجدات العصر وعجزه املطلق عن فهمها واستيعاا ووضع احللـول            

  .املناسبة هلا
 قد بلغت يف راهن زمننا، بيقظة فطرا وعميق وعيها بكرامتها           ذلك أن البشرية  

وثقتها بثقافتها واعتدادها بنضج عقلها، مبلغا أصبح به متعذرا تعايشها مـع كـل              
ضروب احلكم الفردي، فقامت بذلك يف كثري من األقطار نظم حتـاول تـرويض              

قات اتمـع؛   االستبداد وجلم القهر واالستغالل، وضمان العيش الكرمي لكافة طب        
كما زلزلت عروش رفضت مسايرة عصرها يف أقطار أخرى بثورات وانتفاضـات            

 من فلسفة الدميقراطيـة أوفقـه األحكـام          مستقاة شعارااقد تكون بعض    شعبية  
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كان جوهر غاياا التمكن من حق تدبري شأا العام بنفسها          وإن  السلطانية التراثية،   
  .دون وصاية أو حتكم

رب مبا أويت علماؤه ومفكروه من سلوكيات ثقافية راقية، حتفزهم          ولئن كان الغ  
إىل مواصلة البحث والتنقيب، مهما بلغوا ويبلغون، دون كلل أو ملل أو قصور مهم              
وطموح، قد ساهم يف تطوير تراثه اليوناين السياسي مبا يضمن مستوى من املشاركة             

اسبتهم وعزهلم أو إقرارهم عند     يف تدبري الشأن العام، باختيار احلكام ومراقبتهم وحم       
احلاجة، فإن الفقه السياسي لدى املسلمني ظل يراوح مكانه يف حلقة مفرغة من فقه              

  .سلطاين مموه بصباغ من الشريعة باهت أو تلفيقات من ثقافة غربية شفافة
إن فقه األحكام السلطانية لدى القدامى واحملدثني عجز عن مغادرة شرنقة                

ه مجيع السلطات عظيمها وهينها عمليها ونظريها دينيها ودنيويهـا،          حاكم فرد بيد  
يعني املسؤولني أو يعزهلم، ويوزع العقارات أو حيتكرها، ويقيم احلد أو يعفي منه،             
ويعزر على اجلنحة تعزيره على اجلناية، ويطلق زوجات املخالفني ويـزوجهن ملـن            

  .والظنيشاء، ويقتل العلماء أو يسجنهم أو جيلدهم للشبهة 
فقه سلطاين هذا شأنه، كيف يستوعب الرشد الذي بلغتـه البـشرية حاليـا،              
وصارت به تواقة إىل نظم سياسية جتعل قرارها بيدها تأسيـسا وتنفيـذا ومراقبـة               
وحماسبة وتطويرا، نظم تبين ا حياة كرمية تضمن احلريات العامـة رأيـا وتعـبريا               

عد تسود فيها إرادة اجلماعة على إرادة       واجتماعا وتنقال وتعليما وتكافال، على قوا     
  أجهزة التسيري والتنفيذ والترويض؟

، ايتها بناء الدولـة اخلادمـة لألمـة       كيف يستوعب نظما حديثة ومتطورة، غ     
مبؤسساا العامة وزارات وهيئات، وقواعدها املعقدة للتوظيف والترقية واحملاسـبة،          

اكز جتاريـة واقتـصادية وصـناعية       وإداراا املركزية واحمللية منشآت ومرافق ومر     
وعلمية، وتشريعاا املتطورة ميزانية وضرائب ومستحقات وديونا وقروضا وطنيـة          
وأجنبية، ومراكزها املتخصصة يف تطوير العلوم والصناعة واالقتصاد والبيئة مبا يوفر           

  للدولة احترامها وسيادا ومكانتها الالئقة ا بني الدول؟
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حياة متطورة ومشاكل حوادث وأحداث مستجدة،      كيف يستوعب مناشط لل   
يضيق عنها جراب تراثه، بنظام قضائي اتسعت شعبه ومراتبه، فعرف القضاء اجلالس            
والواقف، والتقاضي االبتدائي واالستئنايف ومراجعات النقض واإلبرام؟ واختذت لـه         

فيه نظام  القواعد املكتوبة املنشئة لألحكام واملنظمة ملساطر اإلجراءات، واستحدث         
ضـمانا للعـدل    … االختصاص يف املنازعات اجلنائية واملالية والتجارية واألسرية      

  .واملساواة واحلرية واألمن واحلقوق
هذه ااالت اليت عرفتها البشرية وحتاول ضبطها وتنظيمها وتطويرها، ال قبـل            

الا، وذاك  لفقه األحكام السلطانية التراثية باستيعاا أو تغطية مساحاا وحل إشكا         
ما يؤكد أنه جمرد فقه بشري ال صلة له جوهرية بالنظام السياسي الذي وضعه رب               

  .العباد، وال عربة مبا موه به من تربيرات انتقائية وصباغ شرعي باهت
إنه إذا كان اإلسالم قد نظم دقيق شؤون الفرد واجلماعة وجليلـها، يف مجيـع               

قات االجتماعية، نصوصا واسـتنباطا مـن       جماالت العبادة واملال واالقتصاد والعال    
النصوص وقواعد وترتيال للقواعد، فمن غري املنطقي أن يكون قد أمهل أخطر آليـة              
لبناء األمة الشاهدة، والعبادة الكونية الشاملة، وتركهـا للعفويـة واالرجتـال أو             
لالقتباس من أمم ال تدين بدينه وال تتجه صوب قبلته، وهذا يـشري إىل عدوانيـة                

  .جلاحدين، وتقصري املوالنيا
لكل هذا وذاك أصبح لزاما وحتما أن يتدارك األمر مفكرو الصحوة املعاصرة،            
ويبذلوا اجلهود الكافية لبلورة نظام تدبريي لألمة املسلمة، منبثق انبثاقا طبيعيا أصيال            

  .من الكتاب والسنة، وما حيمل عليهما ويقرانه
 العقبة الكتشاف ما وضعه رب العباد فهل آن أن نشمر عن ساعد اجلد ونقتحم     

  من نظم سياسية وتدبريية تكون لنا مرجعا وقاعدة ومنطلقا؟
إن الطريق إىل هذه الغاية شاق وطويل، وإن الزاد من العلم والتجربة ضـئيل،              
وقد ران على البصر ماران من الغبش والغشاوة، أما معضالت السري واملسري فذات             
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مة التراث ضاربة، منها ما يتعلق بالتأسيس والبنـاء،        شعب مترامية، ومسارب يف عت    
  .ومنها ما يتعلق بالتفسري والتثبيت، ومنها ما يتعلق بالتطوير والتسيري واحلماية

وليس لنا يف هذا البحث إال أن نستهله باالقتصار على املفردات االرتكازية اليت             
ذلك إىل ما بعـد     متثل سدى النظام السياسي اإلسالمي وحلمته، تاركني ما سوى          

  .اتضاح النهج واستواء اجلادة
ذلك أن هذا النظام إن كان مبنيا على الشورى اجلماعية اليت تعيـد االعتبـار               

 الفصل الثالـث مـن      للجماعة وال خترج عن الكتاب والسنة، كما هو مشروح يف         
 فإن اتضاح سبيله    ،:الشورى بني الشرع والوضع والتطبيق      "  بعنوان    السابع الباب
قاصدة املؤدية لقيام اخلالفة الراشدة الثانية املنتظرة، ال يتم إال بآليتني ضـروريتني             ال

  :متثالن سداه وحلمته
 آلية بناء هذا النظام على صعيد النظر والتطبيق، ممارسة ميدانيـة مجاعيـة              – 1

متساوية عادلة، وتشييدا هلياكله متينة قوية متماسكة، وتثبيتا ألركانه محاية وتطويرا           
  .مناضلة ومدافعةو

 آلية االجتهاد اخلاص مبلء الفراغ التشريعي، بواسطة منهج رشيد شوروي           – 2
يضع احللول املناسبة الناجعة ملا مل يرد به حكم يف الكتاب والسنة، وال حيتمل الرد               

 . إليهما مبختلف ضروب االستنباط األصولية قياسا وامجاعا
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إن "  1:إن ابن خلدون عندما صاغ نظريته يف نشوء الدول على العصبية بقولـه  
الرئاسة ال تكون إال بالغلب، والغلب ال يكون إال بالعصبية ، وزعـم أن أعمـار                

ف مث إىل سن الرجـوع هرمـا        الدول كأعمار األشخاص يف التزيد إىل سن الوقو       
، كان قد المس بكثري من الوضوح، أهم معضلة سياسية يعانيها الفكر             2وانقراضا

السياسي لدى املسلمني وإن مل يضع هلا حال، معضلة نشوء الدولة وشرعية تأسيسها             
  .واندثارها

ولئن كانت نظريته تصب يف اجتاه النشأة الفوقية، شأن نظم االستبداد عـادة،             
لعصبية القبلية لديه معززة بالدعوة الدينية، ال تنتج إال سلطة عليـا مهيمنـة              ألن ا 

ومتحكمة، فإن خمتلف أصناف الفكر السياسي الذي عرفته الساحة اإلسالمية منذ           
  .سقوط اخلالفة الراشدة كان على هذا النهج أو ما يقاربه

إىل ذلك أن نظم امللك اجلربي والعضوض اليت أسسها األمويـون واسـتمرت             
عصرنا هذا، مل يكن فقه األحكام السلطانية الذي نشأ عنها وبتأثريهـا إال تربيـرا               

  .لسلطتها الغامشة الفوقية ومحاية أيديولوجية هلا
 املاوردي خارج اتمع املـسلم      -لقد نشأت مجيع دول هذا االجتاه اخللدوين        

ورها يف اهلـواء    وفوقه، مث انغرست مقلوبة يف أرض الواقع بقوة القهر والغلبة، جذ          
كما هو شأن النظم الوضعية اليت سادت األرض قبل البعثة النبوية           . وفروعها يف املاء  

  .واخلالفة الراشدة وبعدمها

                                                           
 132املقدمة ص  -  1
 171 ص املقدمة -  2
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كذلك باختالف يسري نشأت النظم الدميقراطية التعددية، يقوم حـزب حتـت            
غطاء دمياغوجي وقيادة فردية ودعم خلفي من جهاز رمسي أومجاعة ضـغط ذات             

  .ببسط هيمنته على الدولة، واالنغراس مقلوبا يف أرض الواقعمصلحة، 
ولئن كانت الدميقراطية يف جوهرها متعارضة مع طبيعة اتمعـات املـسلمة            
لكوا تعين سيادة الشعب احملتكرة بيد احلزب احلاكم وقيادته على حساب سـيادة             

 جعلـها   الشرع وحاكميته، فإا يف موطنها على األقل وصلت من التطور حـدا           
  .تستطيع حتقيق نوع من التداول الطوعي على السلطة بني قادة األحزاب واملنظمات

أما يف الدول اإلسالمية عربية وعجمية، فإا مل تستطع أن تؤثر يف رأس السلطة              
إجيابا أو سلبا، وبقيت حماصرة يف دائرة معارك طواحني اهلواء، برملانـات وأحزابـا      

  .وصحفا خجولة متعثرة
كان النشاط الفكري لدعاا يف أوطاننا، منذ بروز هذا االجتاه يف بداية            كذلك  

القرن التاسع عشر على يد الطهطاوي وعبده واألفغاين ورضا، إذ مل يتجاوز حلـد              
اآلن حماولة مزاوجة فجة بني االستبداد السافر يف األحكـام الـسلطانية التراثيـة              

  .واالستبداد املقنع يف دميقراطية بلد املنشأ
طفحت كذلك يف جمتمعاتنا فكرا وممارسة دول اشتراكية ماركـسية حتمـل            
خصائص االستبداد، وطبائع األجسام الغريبة اليت تغرس يف الفضاء مقلوبة، أنف يف            

  .املاء وقاعدة يف السماء، فلم يتم هلا نتاج
ينطبق احلال كذلك على دول قومية مل تسلم من عاهة االغتراب عـن األرض              

ألحكـام  " سسها مغامرون تسللوا إىل السلطة مستثمرين فساد أنظمـة          واتمع، أ 
  .سادت يف عصرهم، كما يف احلالة التركية آخر أيام العثمانيني" سلطانية 

هذه النماذج السياسية اليت عرفتها الساحة املسلمة فشلت كلـها يف إسـعاد             
تقف أمام غريهـا    شعوا كما أخفقت يف إقامة األمة الشاهدة والدولة الرائدة اليت           

  .من الدول بندية وكفاية وكامل سيادة ومتام حرمة
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من أجل ذلك ظهرت حاليا دعوات جديدة تنظر لنظام تلفيقي من مجيع هـذه              
  . التجارب الفاشلة، وكأمنا مجع األصفار إىل بعضها ينتج غري الصفر

، ميـة ، وهويته الذاتيـة قو    إن حماولة تلفيق نظام جديد هويته الثقافية إسالمية         
 كما دعـا إىل     وهويته االجتماعية واالقتصادية ماركسية، وهويته السياسية لربالية،      

 ليست إال شطحا لوانيا ينتج كيانا أشوه غري قابل للحياة،           ذلك بعض العلمانيني،  
فيه شركاء متشاكسون وعقائد متعارضة متضاربة ومناهج متناقضة، حىت لـو زرع            

  . فإن التربة متجه وتلفظه-غم استحالة ذلك  على ر–يف التربة ال يف اهلواء 
 سلطانية ودميقراطيـة وقوميـة      –كل هذه النظم اليت عرفتها الساحة املسلمة        

غري مشروع للتـسلط مـن قبـل         نشأت أوال عن طموح      –واشتراكية وتلفيقية   
، مث ورثَت لألبناء من بعدهم مبختلف ضروب التحايل والقهر والقمـع،            مؤسسيها

ت أو مجهوريات أو مشيخات أو إمارات، وغرست ثانيـا يف األرض            ملكيات كان 
مقلوبة أعالها يف املاء وأسفلها يف السماء، وهي لذلك ال تشعر بشعور األمـة وال               

  .متثل ضمريها وآماهلا وآالمها وما تتوق إليه
 مطالبة بعض احلركات اإلسالمية املعاصـرة ومفكريهـا         من مث يبدو جليا خطأ    

يف ظل هذه النظم، ألن طبيعة نشأة هذه األنظمة وجها ال متكنها            بتطبيق الشريعة   
موضوعيا من تطبيق الشريعة والقيام مبستلزماا، كما أن افتقادها لشرعية الوجـود            

  .جيعلها يف حالة تناف مع نفسها إذا ما حاولت تطبيق الشريعة
ين هذه هي املعضلة اليت تعانيها شعوب املسلمني وتغفلـها دعـوات املفكـر            

والدعاة، فهل يعقل أن يطبق الشريعة من ال يؤمن ا أومن يفتقد يف أساس كيانـه                
  ونشأته عنصر الشرعية؟

لذلك كانت نقطة البدء يف كل إصالح، تأسيس النظام الشرعي القادر علـى             
  ...تطبيق الشرعية والشريعة، وإقامة أمر اإلسالم اجلامع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا
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ظام ال تتأتى من عبارات تدبج يف الدساتري، أو يـرطن ـا يف              إن شرعية أي ن   
اخلطب والتصرحيات، أو تعرض جيدة التنسيق يف االت والـصحف، ولكنـها            
تتحقق من طبيعة نشأته وبداية أمره ومراحل منوه وتفاعله مع جمتمعه، وتعامله مـع              

  .منهج ربه
نشأته نشأة النبات،    متاثل   – على عكس النظم األخرى      -إن النظام اإلسالمي    

تدفن بذرته يف التراب أوال، ألن مبدأ احلياة دائما أن تنغرس بذرته يف عمق األرض               
واألرحام، وما نبت مما مل يدفن ال يتم نتاجه وال تنبعث فيه حياة، مث يرمي جذوره                
وخيرج شطأه، وميد فروعه يف الفضاء الرحب، ينشر الفيء والظالل، ويغدق علـى             

ة اخلري والثمار والغالل، فهو بذلك مائدة اهللا للكون، مهـداة خبـري             الكائنات احلي 
عميم، وتعايش حر كرمي، ال خوف وال غنب وال ظلم وال غصب، للمؤمن وغـري               

  .املؤمن، لألسود واألبيض واألمحر على السواء
) األمـة ( إن أول خطوات التأسيس الشرعي للدولة أن تنشأ اجلماعة املسلمة           

 وتتفاعل ا ومعها ومن أجلها، وتنظم شأا العـام بواسـطة            حول بذرة العقيدة  
الشورى اجلماعية قرارا وتنفيذا وحماسبة ومراقبة، مبنأى عـن التراتبيـة الـسلطوية             
اهلرمية، مبا حيقق التعاطي اإلجيايب البناء، بني األمة وقيادا اخلدمية التنفيذيـة، دون             

 أو سقوط يف شراك الفنت الطائفية       احتكار للخريات، أو مصادرة للرأي واحلريات،     
أو املذهبية أو العرقية أو الطبقية أو احلزبية، ألن كافة املواطنني يف دولـة الـشرعية                

  .سواسية أمام عقيدة مسحة وشريعة عادلة ونظام هو ملك هلم مجيعا
ذلك ما نصت عليه وعملت به أول وثيقة إنسانية نظمـت حيـاة النـاس يف                

اليت كتبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أول هجرته إىل            األرض، وثيقة املدينة    
يثرب، تنظيما لساكنتها من املسلمني وغري املسلمني، جلمـا لطغيـان الطوائـف             
والعصبيات على بعضها، وإقرارا ملبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات، يف مساحـة            

  .رب منهاوعدالة مل تعرفهما أحدث القوانني الوضعية املعاصرة ومل تقت
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إن هذه الوثيقة مل تشر من قريب أو بعيد إىل حكومة أو رئاسة أو جمالس أهـل    
حل وعقد أو مسؤولني على صعيد املناطق والقبائل واجليوش والدواوين، بل أرست            
قواعد اتمع املتكامل املكون جلميع األطياف مهاجرين وأنصارا ، ومن حلق ـم             

نهم مـن ذوي الـديانات املخالفـة يهـودا          واعتنق دعوم، أو جاورهم أو ساك     
من غري  . ومشركني، يف ظل املواطنة الصاحلة تكافال وتعاونا وتناصرا، تقريرا وتنفيذا         

ظلم أو حيف أو ختاذل أو تعال واستكبار ، مع احملافظة على نقطة االرتكاز العقدي               
  .مبا حيفظ لألمة مبدأ والئها وبرائها، ويعصمها من التحلل والذوبان

د كانت هذه الوثيقة املدونة أول تعاقد سياسي رمسي أسس للدولة يف اإلسالم    لق
قال حممد بن إسحاق فيما أورده ابـن كـثري يف           . أركاا وقواعدها ومنهج سريها   

  :1تارخيه
، وادع  لم كتابا بني املهاجرين واألنـصار     كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      ( 

  ). وأمواهلم واشترط عليهم وشرط هلم فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم 
أما املبادئ املميزة واخلطوط العريضة اليت رمستها هذه الوثيقة فيمكن تلخيصها           

  :يف النقط التالية
يقول صلى اهللا عليه وسـلم      :   مبدأ املواطنة املشتركة يف الدولة اإلسالمية      – 1
  :إا بني
، ومـن   )أي األنصار ( يثرب، و )أي املهاجرين (  املؤمنني واملسلمني من قريش    -

بالـدفاع عـن اإلسـالم      ( ، وجاهد معهم    )أي من عامة الناس   ( تبعهم وحلق م  
  ).واملسلمني

 وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة غري مظلـومني وال متناصـر                -
  . عليهم

                                                           
 224 -3  البداية والنهاية للحافظ ابن كثري - 1
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ذه النصوص الواضحة الصرحية تبلورت ألول مرة يف التاريخ فكرة املواطنـة            
ضاري، حقا يف اإلقامة على أرض خمصوصة، واكتسابا جلنسيتها، ومتتعـا           مبعناها احل 

بالعضوية الكاملة يف اتمع، على أساس املساواة والتعاون املشترك، من غري متييـز             
بني األلوان واألعراق واألديان، مما مل تستطع الدميقراطية اليونانية استيعابه، ومل تفكر       

 القرن العشرين، أما الدميقراطيات اهلجينة املستنسخة يف        فيه الدميقراطية احلديثة إال يف    
 .العامل الثالث فلم تستوعبه حلد اآلن

  : مبدأ التكافل االجتماعي، تقول الصحيفة– 2
  . وأن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم-
  .النصح والنصيحة والرب دون اإلمث) أي املسلمني وغري املسلمني (  وأن بينهم -
  .كالنفس غري مضار وال آمث) أي مسلما كان أو غري مسلم ( أن اجلار  و-
بينـهم أن   ) أي مثقال بالديون كثري العيال      (  وأن املؤمنني ال يتركون مفرحا       -

  .يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل
بعضهم بعضا مبا نال دماءهم يف سـبيل        ) أي يساوي   (  وأن املؤمنني يبـيء     -
  .اهللا

  .ظلوم وأن النصر للم-
  :  مبدأ احملافظة على أمن الدولة واتمع، تقول الصحيفة– 3
  . وأنه مل يأمث امرؤ حبليفه-
  . وأن ذمة اهللا واحدة جيري عليهم أدناهم-
 وأن املؤمنني املتقني على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إمث أو عدوان                -

  .ان ولد أحدهمأو فساد بني املؤمنني، وأن أيديهم عليه مجيعهم ولو ك
 وأنه ال حيل ملؤمن أقر مبا يف هذه الصحيفة وآمن باهللا واليوم اآلخر أن ينصر                -

حمدثا أو يؤويه، وأن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة اهللا وغضبه يوم القيامـة، وال                 
  .يؤخذ منه صرف وال عدل
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  . وأنه ال حيول هذا الكتاب دون ظامل أو آمث-
ري الذايت للمجتمع، يقول الرسول صـلى اهللا عليـه           مبدأ املساواة والتسي   – 4
  :وسلم
  .بعضهم بعضا) أي يساوي(  وأن املؤمنني يبـيء -
 املهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاملون بينهم، وهم يفـدون عـانيهم             -

باملعروف والقسط، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة           
مث ذكر كل بطن من بطون األنصار       . قسط بني املؤمنني    تفدي عانيها باملعروف وال   

وأهل كل دار بين ساعدة وبين جشم وبين النجار وبين عمرو بـن عـوف وبـين                 
  .النيبت
  : مبدأ الدفاع املشترك بني مجيع املتساكنني ، تقول الصحيفة– 5
النصر على من دهم    ) أي سكان املدينة مسلمني وغري مسلمني       (  وأن بينهم    -
  .يثرب
النصر على من حارب أهل هـذه       ) أي مسلمني وغري مسلمني   (  وأن بينهم    -

  .الصحيفة
  : مبدأ حرية االختيار وتقرير املصري للمخالفني، تقول الصحيفة– 6
 وأن من تبعنا من يهود فإن هلم النصر واإلسوة غري مظلـومني وال متناصـر                -
  .عليهم
  .لم أو أمث وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن باملدينة إال من ظ-
  : مبدأ سيادة الشريعة وحاكمية الكتاب والسنة، تقول الصحيفة– 7
 وأن ما كان من أهل الصحيفة من حدث أو اشتجار خياف فساده فإن مرده               -

  .إىل اهللا وإىل حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إىل اهللا عز وجـل وإىل حممـد                 -
  .اهللا عليه وسلمصلى 
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ـ   هذه ة، مث بعض أركان البناء الشرعي للدولة كما وردت يف صـحيفة املدين
 .عمال ميدانيا وقدوة نبوية ووحيا يترتلتوالت بعدها حركة التشييد 

وإذ أرسى صلى اهللا عليه وسلم يف األمساع والقلوب واملهج آخر ما نزل مـن               
 وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسـالَم        الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم   (القرآن  
، أقام آخر أعمدة تدبري الشأن العام لألمة يف خطبته الغراء جببل الرمحة يـوم               ) 1ِدينا

، مبشرا بكمال الـدين ومتـام       )السنة العاشرة للهجرة    ( عرفات يف حجة الوداع     
 وتبليغ رسالته، باختاذه ربيعة بـن       النعمة، حريصا على وضوح قوله ومساع صوته،      

تا، قـائال لـه بـني الفينـة         أمية بن خلف اجلمحي مسمعا خلطبته وكـان صـي         
هـل بلغـت؟    ( :معيه على نفسه وبالغه، يقول هلم     ، مشهدا سا  "اصرخ  :"والفينة
، )ليبلغ الشاهد منكم الغائب   : يقولبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ف       : فيقولون

أيها الناس امسعـوا    : أما بعد : (ن إهدار هذه الفرصة واملناسبة قائال     حمذرا املسلمني م  
مين ما أبني لكم فإين ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا يف موقفي هذا، أيهـا                  

  ...). الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم
ه اخلطبـة   كانت معظم توجيهات الرسول األكرم صلى اهللا عليه وسلم يف هذ          

متعلقة بتدبري األمر العام لألمة، تتميما وتـذكريا وبلـورة ملـا ورد يف الـصحيفة          
  :مما ميكن إجيازه فيما يلي). وثيقة املدينة( التأسيسية األوىل 

 وحدة أعضاء اتمع املسلم ومساوام بقوله صلى اهللا عليـه وسـلم يف              – 1
  :خطبته
احد كلكم آلدم وآدم مـن تـراب         أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم و        -

أكرمكم عند اهللا أتقاكم، وليس لعريب على عجمي فضل إال بـالتقوى، أال هـل               
   .فليبلغ الشاهد الغائب: نعم ، قال: اللهم فاشهد، قالوا....بلغت

                                                           
 3املائدة -  1
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يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوباً            (    إن اهللا يقول    -
 فليس لعريب على عجمي فـضل وال         ) كم عند اهللا أتقاكم     وقبائل لتعارفوا إن أكرم   

لعجمي على عريب فضل وال ألسود على أبيض فضل وال ألبيض على أسود فـضل        
   . إال بالتقوى

 يا معشر قريش ال جتيئوا بالدنيا حتملوا على رقابكم وجتيء الناس باآلخرة،             -
     فإين ال أغين عنكم من اهللا شيئاً

  :ونبذ الظلم تكريس العدل – 2
 امسعوا مين تعيشوا، أال ال تظلموا، أال ال تظلموا، أال ال تظلموا، إنه ال حيـل                 -

مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه، أال وإن كل دم مأثرة ومال كانت يف اجلاهلية                
  .حتت قدمي هذه إىل يوم القيامة

 طيب نفس    أيها الناس، إمنا املؤمنون إخوة وال حيل المرئ مال ألخيه إال عن            -
  . منه، أال هل بلغت اللهم فاشهد

 فال ترجعن بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، فإين قد تركت فيكم             -
اللـهم  ... ما إن أخذمت به لن تضلوا بعده، كتاب اهللا وسنة نبيه، أال هل بلغـت                

  .فاشهد
  . إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق-
 وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل      هذا يوم حرام وبلد حرام، فدماءكم       -

هذا اليوم وهذا اليوم إىل يوم تلقونه، وحىت دفعة دفعها مسلم مسلماً يريد ا سوءاً،               
 املسلم من سلم الناس من لسانه ويده، واملؤمن مـن أمنـه              ، وسأخربكم من املسلم  

 مـن   الناس على أمواهلم وأنفسهم، واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب، وااهـد          
  .    يف طاعة اهللاجاهد نفسه

 من هجر السيئات، واملؤمن حرام على املؤمن كحرمة          ؟  وأحدثكم من املهاجر   -
خيرقـه،    هذا اليوم، حلمه عليه حرام أن يأكله بالغيبة يغتابه، وعرضه عليه حرام أن              
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  ووجهه عليه حرام أن يلطمه، ودمه عليه حرام أن يسفكه، وماله عليـه حـرام أن               
    .   ، وأذاه عليه حرام أن يدفعه دفعاًيظلمه
    .   وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنته-   

فإن حرمتكم بينكم كحرمة        :  قال  !  بلى يا رسول اهللا     : ، قالوا     ؟ هذا اليوم حرام    -
 أنبـئكم    .  املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده        ؟  أنبئكم من املسلم    .   يومكم هذا   

  ؟  أنبئكم من املهـاجر     .   وأمواهلم   املؤمن من أمنه املسلمون على أنفسهم         ؟ ؤمنمن امل 
 واملؤمن على املؤمن حرام كحرمة هذا        . املهاجر من هجر السيئات مما حرم اهللا عليه       
ويغتابه، وعرضه عليه حـرام أن خيرقـه،    اليوم، حلمه عليه حرام أن يأكله بالغيب

وأذاه عليه حرام أن يؤذيه، وعليه حرام أن يدفعه دفعاً          ووجهه عليه حرام أن يلطمه،      
  .  " يعنـته
    .  يا أيها الناس من كانت عنده وديعة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها-
 فإن اهللا تبارك وتعاىل حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هذا اليوم            -

  .    بعدي وال أمة بعدكم     ال نيب   ، وهذا الشهر وهذا البلد، أال ليبلغ شاهدكم غائبكم       
  .  " اللهم اشهد "   : مث رفع يديه فقال

إن تأسيس الدولة اإلسالمية مثال نادر يف مسرية اإلنـسانية ونظـام جتمعهـا              
السياسي، ومنوذج فذ لنشوء الدول واتمعات، فقد وضع لبنات قيم ومبادئ ونظم            

ريره حدود الدولة وأصناف    مل تستطع أعرق الدول الدستورية املعاصرة جتاوزها، بتق       
ساكنتها، وصفات املواطنة الصاحلة فيها،  وتفصيله الدقيق للحقـوق والواجبـات            
الفردية واجلماعية، وإشارته آللية اختاذ القرارات اجلماعية الشوروية، وبناء األجهزة          

  .اخلدمية التنفيذية
 الرشـد   إن تكامل التصور اإلسالمي لنظام التدبري العام، كان خامتـة مـسرية           

البشري على األرض، كي تعود حياة الناس إىل ما فطرت عليـه يـوم خلـق اهللا                 



  
  
  
  
  
  
  
  

  437   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

السموات واألرض وبرأ آدم وذريته على أحسن تقومي وقبـل أن جتتـال بعـضهم           
  .الشياطني فريدوا أسفل سافلني

هذه كانت مهمة النبوة اخلامتة، وغاية الترتيل احلكيم، وهو ما أشار إليه رسول             
أيها الناس إن الزمـان     :(  عليه وسلم بقوله يف أول خطبة حجة الوداع        اهللا صلى اهللا  

 وإن عدة الـشهور      ، قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق اهللا السماوات واألرض         
  ، عند اهللا اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم أوهلن رجب مضر بني مجادي وشـعبان              

   )  وذواحلجة واحملرم ، وذوالقعدة
 يف حجة الوداع قد استدار كهيئته األوىل كما خلقه اهللا ، بعد             وكما أن الزمان  

  .أن ناله التغيري بالنسيء والتبديل والتغيري والتقدمي والتأخري على يد اجلاهلية العربية
وكما أن عاقبة احلج أن يرجع احلاج إىل أهله نقيا مغفور الذنب كيوم ولدتـه               

  .أمه، وكما خلق أول مرة سويا يف أحسن تقومي
كذلك نظام تدبري الشأن العام لدى املسلمني، ينبغي أن يعود إىل وضعه األول             
السوي، وينبذ كل ضالالت االستبداد والتحكم والقهر والتفاضل اهلرمي احملتكـر           

وذلك سبيل ظهور األمة الشاهدة املنضبطة مـع فطرـا    .للسلطة واجلاه واخلريات
  .السوية األوىل

 الرباين أن األمر التكليفي فيه، خطابا قرآنيا حكيما،         إن أبرز ما مييز هذا النظام     
وتوجيهات نبوية كرمية موجه إىل مجيع األمة بصفتها مسؤولة عن أمرها مـسؤولية             
مشتركة، كما أنه مل يتضمن أي إشارة ولو عرضية إىل رئاسـة أو قيـادة فرديـة                 

طة يف أفـراد  سياسية كانت أو إدارية أو عسكرية، بل ليس فيه ما يبيح اختزال السل    
معينني أو تكتل خاص للـشورى أو احلـل والعقـد، أو األعيـان أو الطوائـف             

مما يؤكد أن النظام اإلسالمي ال يقر النظم السياسية الرأسية اليت يقبع فيها             .واملذاهب
مما يدحض مزاعم دعاة القهر الـسلطاين       . على رؤوس الناس متسلط أو متسلطون     

  .ملقنعالسافر واالستبداد الدميقراطي ا
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إن النظام اإلسالمي يف هذا اال ليس رأسي السلطة، يوزع فيها النفوذ بـني              
األقوياء، يف طبقات بعضها فوق بعض، هذا الرتوع العدواين ال يقره القرآن الكرمي،             

  .والتعاليم النبوية حتض على نبذه 
ه هـي   إن النظام اإلسالمي احلق، بذرته التأسيسية اليت حتتضن بؤرة االنطالق في          

العقيدة وما أتت به من تشريعات، العقيدة هي املوجهة واملرشدة واحلاكمـة ، يف              
البدء كانت العقيدة، ومن نبضها تكونت حوهلا احللقة الدعوية األوىل نبوة خامتة، مث             
من دفق النبوة وشحناا الربانية انطلقت حلقات موجات االنتشار األول لإلسالم،           

  .اؤوا من بعدهم إىل يوم الدينمهاجرين وأنصارا والذين ج
إن مثل التدبري العام األفقي غري اهلرمي يف اتمع اإلسالمي، انتـشارا دعويـا،              
وإجراء شورويا، كمثل حجر نزل من السماء يف املاء، فتكونت من اهتزازه املادي             
أو نبضه الكهريب، يف اجلسم الناقل الذي هو املاء، موجات تضاغطية أفقية كـثرية              

قبة، على شكل حلقات تتسع موجاا فينشأ على رأس كل منها فضاء هـو              ومتعا
  .جمال تفاعل الطاقة املولدة للحركة والتوسع احللقي

فاحلجر يف مثالنا هذا هو العقيدة اليت أنزلت من السماء، وبثت شحناا األوىل             
اين حلقات  يف جماهلا األول الذي هو النبوة، مث انطلقت من النبوة اخلامتة ونبضها الرب            
  .أجيال املؤمنني، بفضاءاا الدعوية والتدبريية على قدم املساواة قرارا وتنفيذا

إن هذه الفضاءات املشكلة من حلقات االنتشار اإلسالمي أو فضاءات الدعوة           
كما ميكن أن يطلق عليها، يكون هلا يف اال السياسي دور آخر على قاعدة تدبري               

ضاءات أخرى الختاذ القرارات وتنفيـذها، وتعـيني        الشأن العام، إذ تتخذ شكل ف     
رجال خدمتها ومراقبتهم وحماسبتهم، بواسطة الشورى اجلماعية، وهي بذلك حينئذ          

النسق نفس  وعلى  فضاءات شوروية تشكل صلب نظام الدولة وعنصر احليوية فيه،          
افة أفراد  يكون هلا يف جمال املدافعة ومصاولة األعداء دور ثالث ألا جتند ك           والنظام  

تروسا للدفاع عن البيضة، ومحاية احلوزة، وترشيد التماسك والتآزر والتكافل          األمة  
  .، وتعميق عقيدة االستشهاد يف النفوسوالوعي
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لألمـة ودولتـها    على النهج النبـوي،      ، غري اهلرمي   األفقي البناء العقدي هذا  
ضاء التدبري العام   فضاء االنتشار الدعوي، وف    : مشكال يف ثالثة فضاءات    ،اإلسالمية

ألي انكفاء أو تقلص عقـديني،      ال جمال فيه    الشوروي، وفضاء املدافعة واملصاولة،     
 وال ألي استضعاف لألمة من قبـل        ،لمجدأو استبداد أو احتكار ل    تسلط  وال ألي   
،  كما ال التقاء له بالنظم اهلرمية ذات الطبقات املختزلة أو امللغية ملن حتتها             أعدائها،

  ).2  ورقم 1 رقم الشكل( ح من الرمسني التالينيوهو ما يتض
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ذاك هو النهج الذي عرفه عصر النبوة اخلامتة قدوة وتعليما، مث عاشـه عهـد               
اخلالفة الراشدة الذي حيلب فيه أبو بكر رضي اهللا عنه شويهات األعرابيات، وينام             

و غطاء، ويكتفي فيه عمر     فيه اإلمام علي كرم اهللا وجهه على األرض بدون وطاء أ          
  .رضي اهللا عنه باخلبز اليابس واملاء

 الـشوروية و  الدعويـة  هذا النظام خبصائصه ومبادئه وقيمه الربانية وفـضاءاته       
، نقطة البدء فيه العقيدة ونقطة اخلتام فيه سعادة الدنيا واآلخرة، لذلك ال             والدفاعية

وضعية وال ترقع به، فهو غين      يقبل إال أن يكون وحده يف مساحته، ال يرقع بأنظمة           
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عن الترقيع، عصي عن الترويض والتبضيع، والذين يلتمسون من أنظمة استبدادية أن            
تطبق الشريعة، إمنا يسعون يف حقيقة األمر لتـشويهها أو توظيفهـا واسـتغالهلا              

وما مل يتوفر نظام ما على شرعية الوجود منهجا نبويا راشدا، فال جمـال              . وحتريفها
 مبا هو خارج عن طبيعته، وكما أن الصدقة ال جتوز من مثار األرض املغتصبة               ملطالبته

النتفاء شرعية متلكها، كذلك يتعذر تطبيق النظام اإلسالمي مـن فاقـد شـرعية              
  .الوجود

إن النظام اإلسالمي مرتكز على أربعة دعائم بدوا يفتقد التمثيـل الـصحيح             
  :لإلسالم
  .حجر األساس الذي هو العقيدة شرعية الوجود أوال، ومصدرها – 1
  . شرعية التشريع املنبثقة من شرعية الوجود– 2
  . شرعية التسيري والتنفيذ املنبثقة من شرعية التشريع– 3
 شرعية اهلدف املنبثقة من شرعية الوجود والتشريع والتسيري، وهي اليت عرب          – 4

هو الَّـِذي أَرسـلَ     ( : من سورة الفتح   28عنها القرآن الكرمي بقوله تعاىل يف اآلية        
، والرسول   )رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه وكَفَى ِباللَِّه شِهيدا          

لَا يبقَى علَى ظَهِر الْأَرِض بيت مدٍر ولَا وبـٍر ِإلَّـا            : ( 1صلى اهللا عليه وسلم بقوله    
مةَ الِْإسلَاِم ِبِعز عِزيٍز أَو ذُلِّ ذَِليٍل ِإما يِعزهم اللَّه عز وجلَّ فَيجعلُهم ِمن              أَدخلَه اللَّه كَلِ  

  ).أَهِلها أَو يِذلُّهم فَيِدينونَ لَها 
  .وكل هذه الدعائم مرتكزة على العقيدة وما ينبثق عنها

خلالفة الراشدة ، أشكاال كثرية مل      لقد عرفت الدولة تنظريا وممارسة منذ سقوط ا       
تتوفر هلا هذه الركائز، وهي بذلك نظم فاسدة ال حتسب تصرفاا على اإلسـالم،              

  .ألن أول شروط شرعية أي نظام أن يكون إهليا ربانيا
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شرعا وعقال وحقيقة كونية ال مناص من االعتراف ا         _ إن األلوهية والربوبية    
  .ن امرئ بدون توحيدمها قلبا وقوال وعمال ركنان من العقيدة ال يتم إميا–

ولئن كان توحيد األلوهية يستوجب وحدانية اخلـالق واختـصاصه بالعبـادة            
والتوجه، فإن توحيد الربوبية من مقتضى ذلك بداهة، ألن الذي خلـق البـد أن               

. يكون هو املدبر ملا خلق، ومشولية إبداعه للكون تتضمن مشولية تدبريه للكائنـات            
ِإنَّ ربكُم اللّه   (تعبريا صادقا عن األلوهية املطلقة      ) الربوبية( التدبري اإلهلي   لذلك كان   

) 1الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش يدبر اَألمـر             
)       ي ِض ثُماء ِإلَى الْأَرمالس ِمن رالْأَم ربدِه   يِإلَي جر2..ع) (      عـبس قَكُما فَـولَقْنخ لَقَدو

     لِْق غَاِفِلنيِن الْخا عا كُنمو اِئقِخذْ       (،  ) 3طَرتي لَمِض والْأَراِت واومالس لْكم الَِّذي لَه
رٍء فَقَديكُلَّ ش لَقخلِْك وِفي الْم ِريكش كُن لَّهي لَما ولَداوقِْديرت 4ه.(  

من هذه الزاوية تأكد أن ما عرفه املسلمون عقب سقوط اخلالفة الراشدة مـن              
نظم ، ال متثل املنهج الرباين يف أبرز صفاته انسجاما مع ربانية السري العام للحيـاة،                

  .ألن انتفاء صفة الربانية فيها تنعكس عليها انتفاء النتساا لإلسالم نظاما للحياة
 األنظمة السياسية عن تشخيص ربانية التدبري العام دليل بني على           إن عجز هذه  

  . املروق عن النهج الذي اختاره اهللا عز وجل لعباده
هذا الفسوق عن الربانية كان له وقع الكارثة على البشرية، منـذ استـسلمت              

  .ألنانيتها وتعاىل بعضها على بعض
دة للذات، وطموحـا غـري      إن االستبداد ينشأ أول األمر تعاليا ونرجسية وعبا       

مشروع للتحكم يف الغري، حىت إذا مت للمستبد السيطرة على شعب ما، فرض تأهله              
  .وجربوته، واستخف قومه، باسم األسرة أو القبيلة أو الطبقة أو احلزب
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هكذا ينشأ االستبداد ويستفحل ويتضخم على الصعيد القطري مث على الصعيد           
ية مناذج أنظمة استبدت علـى شـعوا، مث انتقلـت           ولنا يف املنطقة العرب   ...العاملي

لالستبداد على جرياا وأبناء عمومتها، أما على الصعيد العاملي فلنا منوذج التـسلط          
  . النازي الذي بدأ طموحا فرديا وانتهى حبربني عامليتني أحرقتا األخضر واليابس

لة والسلم والرخاء   إن منهج التدبري العام إما أن يكون ربانيا ينشر اخلري والفضي          
والعدالة واألخوة املنتسبة إىل أب واحد وأم واحدة خلقا من نفس واحدة بـث اهللا               
عز وجل منها رجاال كثريا ونساء، وإما أن يكون بشريا مسته العدوانيـة، ومثـاره               

  .الشقاء وسقْي زرعه دماء املظلومني ودموع الثكاىل واحملرومني
 ينبغي أن يقابلها التوحيـد اإلرادي الطـوعي         إن األلوهية املطلقة لرب العباد    

املتجلي يف اخلضوع املطلق للرسالة السماوية مبناهجها للحياة الفردية واجلماعيـة،           
وذلك ما نطلق عليه ربانية التدبري العام يف حياة املؤمنني، أو شرعية الوجود للنظـام     

 .اإلسالمي املنشود
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 أفقيةً غـري     ودفاعيةً شورويةو  دعوية إذا كان شكل اخلالفة اإلسالمية فضاءاتٍ     
هرمية، منبعثةً من مركزها العقدي وحوله، فإن جوهر هذا النظام هو قوله تعاىل يف              

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيـِر ويـأْمرونَ         ( من سورة آل عمران      104اآلية  
عونَ      ِبالْمفِْلحالْم مه لَـِئكأُونكَِر وِن الْمنَ عوهنيوِف وأما هدفه فقولـه عـز        )ر ،

هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحـق        :(  من سورة الفتح   28وجل يف اآلية  
   ).ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه وكَفَى ِباللَِّه شِهيدا

يتان ختتزالن الكيان السياسي لإلسالم يف ثالثة أقانيم، شكل الدولـة           هاتان اآل 
وهو األمة الشاهدة، وجوهر رسالتها وهو الدعوة إىل اخلري وما يستتبعها من أمـر              
مبعروف وي عن منكر،  وغاية سريها اليت هي الظهور اخلريي حىت ال تكون فتنة               

 .ويكون الدين كله هللا
ولـتكن  " يف قوله تعاىل    " من  " ناء لغويا، أن حرف     يؤكد هذه املعاين كلها ب    

" لفالن من أوالده جنـد      " ليس للتبعيض وإمنا هو للتبيني، كأن يقال مثال         " منكم  
أي أن مجيع أوالده جنود له، كما يوضحها شرعا أن اهللا أوجب الدعوة إىل اخلـري                

ها متآلفة متحدة   على كل أفراد األمة، وال حتصل هذه الدعوة تامة إال إذا كانت أمت            
والَ تكُونـواْ كَالَّـِذين     (متحابة متعاونة، ولذلك عقب تعاىل على هذا األمر بقوله          

ِظيمع ذَابع ملَه لَـِئكأُوو اتنيالْب ماءها جِد معلَفُواْ ِمن بتاخقُواْ وفَر1ت .(   
وية قوال وعمال وتأسيا بوثيقة     إن األمر اإلهلي بتأسيس هذه األمة مبينا بالسنة النب        

املدينة وخطبة حجة الوداع وما بينهما، ومعززا بإشارات كثرية منبثة يف ثنايا سور             
  :القرآن الكرمي، مثل قوله تعاىل
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كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهـونَ عـِن           (  -
  ).1للِّهالْمنكَِر وتؤِمنونَ ِبا

 ).2وِممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ ِبالْحق وِبِه يعِدلُونَ(  -
 ).3ِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدوِن( -
وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفـي          ( -
رِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتـضى لَهـم               الْأَ

               ذَِلـك دعب ن كَفَرمئًا ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبعا ينأَم ِفِهموِد خعن بم مهلَندبلَيو
  ). 4ونَفَأُولَِئك هم الْفَاِسقُ

يف هذه السياقات معناه األصيل مشخـصا      " األمة  " كل ذلك يضفي على لفظ      
يف مجاعة واحدة ذات منطلق واحد ومنهج حياة واحد ووجهة سري واحدة، هـي              

كـل  " األمة" الدولة الشاهدة بقيمها ومبادئها ونظمها، وينفي عن التعبري القرآين          
  .ازيا أو شرعيااشتراك لفظي متوهم، سواء كان حقيقيا أو جم

إن وجوب قيام هذه األمة له مدلول واحد هو حتمية وض دولتها اليت تشرف              
على تنفيذ ما نيط ا من مهام؛ وإذا كانت األهداف القرآنية ال تتحقق إال بتأسيس               
النظام السياسي اإلسالمي، فإن تشخيص هذا النظام يف كيان على األرض واجب،            

  .هو واجبوما ال يتم الواجب إال به ف
إن اإلسالم باعتباره منهجا متكامال للحياة، وكيانا عقديا تدبرييا هلا، جعل قيام            
الدولة جزءا منه ال يستقيم له أمر إال به، وال يتم له الدين وحتمى بيضته إال بوجود                 
نظامه السياسي ظاهرا على سطح األرض شكال ومضمونا، ومشخصا يف أمة عدل            

عا يف التقرير والتسيري والتنفيذ واملراقبة واحملاسبة، وهذا   موحدة، يشارك أعضاؤها مجي   
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يتعارض مع أي نظام وضعي فوقي معزول عن شعبه، معرض للفـساد والتحلـل،              
ومهدد مبا حيتمل أن يؤول إليه أمر رئيسه منتخبا كان أو معينا أو وارثا، من احنراف                

  .أصيل أو طارئ
 شرحه يف املبحث السابق، فـإن       ولئن كان نظام هذه الدولة هيكلة وبناء قد مت        

اجلانب اجلوهري فيه، وهو الدعوة إىل اخلري املطلق العام جلميع البشر عبادة ومعاملة             
وتنظيما وتقنينا وتطويرا وتنمية وحرية وعدالة ومساواة، قد ظل حمل نزاع مـذهيب             

ل ب. وفقهي طيلة عهود االستبداد اليت خيمت على األمة منذ سقوط اخلالفة الراشدة           
هو حاليا ثغرة ينفذ منها املارقون حنو ضالالت امللل والنحل حمليـة ومـستوردة،              

  .وميالئ منها ضعفة النفوس واهلمم مراكز القوة داخليا وخارجيا
لذلك وجب إيفاء هذا اجلانب نصيبه من البحث والنقد والسرب، إلحقاق ما به             

  .من حق، واستبعاد ما شابه من غبش أو تدليس أو خلط وتلبيس
همة هذا الكيـان    ملتوضح بصريح العبارة    " الدولة  / األمة" إن آية األمر بإقامة     

 وجتارة وعالقـات وفـض      السياسي املوحد، وهي خري البشرية اجتماعا واقتصادا      
منازعات واكتفاء ذاتيا، ومنعة ومساواة وندية، وذلك ما أهل األمة احملمدية ملرتبـة             

:  من سورة البقـرة    143 تعاىل ا بقوله يف اآلية       الشهادة على الناس، اليت شرفها اهللا     
)            كُملَـيولُ عسكُونَ الرياِس ولَى الناء عدهواْ شكُونطًا لِّتسةً وأُم اكُملْنعج كَذَِلكو

، أي عدال، ترتيب اجلـزاء      "وسطا  " ، فرتب كوا شاهدة على صريورا        )شِهيدا
لشهادة يستوجب أن تكون عادلة وخـرية يف نفـسها          على الشرط، ألن قيامها با    

  .وغريها
إن درجة الشهادة هذه توجب أن يكون نظامها اجلامع يف مستوى هذا التكرمي             

  :اإلهلي، ال سيما وقد وضعت به رابع شهود اآلخرة، وهم
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شهد ِبمـا   لَّـِكِن اللّه ي  (،  )   1وجاءت كُلُّ نفٍْس معها ساِئق وشِهيد     : (املالئكة -
  ). 2 أَنزلَ ِإلَيك أَنزلَه ِبِعلِْمِه والْمآلِئكَةُ يشهدونَ وكَفَى ِباللِّه شِهيدا

 ) .3وكُنت علَيِهم شِهيدا ما دمت ِفيِهم: ( األنبياء عليهم الصالة والسالم -
لِْسنتهم وأَيِديِهم وأَرجلُهم ِبما    يوم تشهد علَيِهم أَ   : (شهادة اجلوارح على صاحبها    -

  ). 4كَانوا يعملُونَ
وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونـواْ      : (شهادة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم       -

 ). 5شهداء علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيدا
ة على ركائز العدل واحلق وقيم اإلميان والفضيلة يف أشد          إن إقامة الدولة الشاهد   

احلاجة اليوم إىل إعادة مراجعة للفهم والسرب والنقد والتصنيف والتقنني والتحيني، مبا            
يناسب مستجدات الزمان واملكان، وما استحدث من نظم احلياة وعادات اتمـع            

ي مبكرا عن الشأن السياسي     وتقاليد اإلنسان، ال سيما وقد استبعد التشريع اإلسالم       
عقب انكفاء علمائه مكرهني يف زوايا البحث الفقهي اخلاص بالشأن الفردي عبادة            

  .ومعاملة وعالقات وأخالقا
لكن هذا الواقع ال يعين إلغاء الفقه اإلسالمي أو االستهانة جبهود علمائنا األبرار             

صف، فتراثنا الفقهي علـى     طيلة األربعة عشر قرنا املاضية، ال يقول ذا عاقل أو من          
رغم ما قد يوجه له من نقد، مفخرة ومأثرة ندر مثيلها بني األمم والشعوب، ومـا                
أجنزه من تطوير لوسائل البحث والتنقيب واالستنباط والتدوين يعد أداة فعالـة يف             
جمال تنظيم الشأن العام واخلاص، وتزويده مبختلف األحكام الشرعية املـستندة إىل            

حيا وتلميحا، استدالال وقياسا وقواعـد وأمـارات؛ إال أن عاصـفة       النصوص تصر 
التحديث والتغيري والتطوير اليت نالت زماننا بشرا وبيئة ونظما، قد أحـدثت مـن              

                                                           
 21 ق - 1
 166 النساء - 2
 117 املائدة - 3
 25 النور - 4
 143 البقرة - 5
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املشكالت املعقدة ما احتاج إىل أقضية جديدة، وأنشأت من األوضاع مـا فـرض              
 يؤهل ملا نيط بنا     ارتياد ساحات مل تكن متوقعة أو متخيلة، والتماس حماوالت رشد         

  .من مهام وغايات، وما حملْنا من تكاليف وواجبات
إن الفقه اإلسالمي حيتفظ يف جمال تدبري الشأن العام، على رغم استضعافه مـن              
قبل حكام االستبداد، مبا ال جيوز التغاضي عنه وال جيمل اإلعراض عن اسـتثماره،              

لسنة أو احملمولة عليهما أو اليت ال       من األحكام والتشريعات املستنبطة من الكتاب وا      
تتعارض معهما، إال أن ترتيل كثري منها على واقع عصرنا زمانا ومكانـا وحـاال               

  .صعب املنال، وحمتاج إىل كثري من اجلهد املتأين الفعال
كما أن حاالت أخرى جديدة ومستحدثة، ومناذج من احلياة العصرية مبتدعة،           

أو تنظيمها أو تصنيفها وترتيب أوضاعها مرجعـا يف         ال يكاد جيد املرء للقضاء فيها       
الفقه نصوصه وأصوله وفروعه وقواعد ضبطه واستنباطه، وإن كان فقه املـذاهب            
كلها قد اجتهد يف دراسة كثري منها واستنبط للعديد مما اعترضه يف أمرها أحكامـا               

قهـي  رآها شرعية  وداخلة ضمن األحكام اخلمسة، مما رفع من وترية اخلالف الف            
  .املذهيب واشتداد اجلدل واملناظرة حوهلا

وزاد شقة هذا اخلالف اتساعا كونه واسع األكناف متشعب األطراف وله صلة            
،   والقواعـد الفقهيـة     واألصول ، والفقه  ، واحلديث  ، كعلوم القرآن   بعدة علوم 

مـة  ، كما أن له ارتباطا بواقع األ       والبحث واملناظرة  ، واملنطق  والتعارض والترجيح 
  . سياسياً واجتماعياً واقتصادياً

     لقد نشأ هذا اخلالف أول ما نشأ بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسـلم               
، أو   واضطرار املسلمني الستنباط أحكام قضايا من نصوص يوهم بعضها بالتعارض         

فاخلالف يف هذا   .  أحكام حوادث توهم بأن ليس هلا يف الكتاب والسنة حكم معني          
، مث أضيف إىل  ن مبنيا على فهم النصوص واحلمل عليها محالً عفوياً تلقائياً        العهد كا 

  . ذلك إمجاع الصحابة املستند إىل النصوص
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، فنشأ علـم         مث بعد جيل الصحابة تتابعت أدوار التشريع واحدا تلو اآلخر         
الفقه واتسع االستنباط بكثرة احلوادث، ألن النصوص متناهية واحلوادث متجـددة           

؛ وعكف طائفة من التابعني على الفتوى كسعيد بن املسيب يف املدينة             ري متناهية غ
، معتمدين يف استنباطام على الكتاب والـسنة         وعلقمة وإبراهيم النخعي بالعراق   

، وينـهج آخـرون ـج        ، ينهج بعضهم ج القياس     وإمجاع الصحابة وفتاواهم  
  . املصلحة إن مل يكن نص 

ئمة اتهدين ، فاتضحت أساليب االجتهاد ومتيزت طرق             مث بزغ عصر األ   
فكان أبو حنيفـة مث مالـك       .  االستدالل واتسع اخلالف بني األئمة تبعاً ملناهجهم      

  .رضي اهللا عنهما
،   فجمع مقاصد العلم ومناهجه يف الرسالة      – رضي اهللا عنه     – مث جاء الشافعي    

، ومجع فيها بني     ورسم معاملها وكان بذلك أول من صنف قواعد االستنباط ورتبها         
، فهو تلميـذمها ووارث سـرمها       ؛ وهذا ليس بغريب منه     عمان ومالك منهجي الن 
،  ، وال اعتبار ملا اختلف فيه األتباع وشجر بينهم بعنف جتاوز حـده             وابنهما الرب 

  . وتوتر عصف بأسباب الود 
، وارتقـى    عيني     مث تتابع تطور هذا العلم من قبل مدرسيت املتكلمني والفرو         

املبين على  " علم اخلالف   " احلوار والتأليف والتصنيف فيه إىل نشوء علم جديد هو          
، ودفـع الـشبه    املنطق واملناظرة ، وهو علم يعرف به كيفية إيراد احلجج الشرعية         

فدارت بني الفقهاء اخلالفيني منـاظرات يف       .  وقوادح األدلة بإيراد الرباهني القطعية    
، مما شحذ العقول ووسع املدارك وفـتح          الفقهية املنسوبة إىل أئمتهم    أعيان املسائل 

، وفهم دقائق املشاكل االجتماعية واالقتصادية والـسياسية         آفاقاً للتشريع والتنظري  
  . فهماً مل يتيسر لغري الفقه اإلسالمي على مدار تاريخ اإلنسانية

، وتوقف حركـة     تمع، حمنة ايار نظم احلكم وا      ولو مل تعترض طريق األمة    
العلم والفكر واالجتهاد ، لكان للفقه اإلسالمي شأن يف حياة البشرية املعاصرة على             

، بأدىن مراجعـة لتـشريعات       ومع ذلك .  اختالف أدياا واجتاهاا ومللها وحنلها    
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 ، متـأثر بالفقـه      – قوانني ومساطر إجرائيـة      –الغرب احلالية يتضح أن معظمها      
  . وفروعاً وقواعد ومناهجاإلسالمي أصوالً 

     وحنن إذا ما استعرضنا جماالت اخلالف يف األحكـام الـشرعية العمليـة             
، ألفينا أا ال تكاد خترج عن        ، على مدار مراحل التشريع املتعاقبة      املستنبطة وأسبابه 

  :  صنفني من األحكام
 محـالً   ، أو  صنف راجع إىل نصوص هي األدلة النقلية كتاباً وسنةً وإمجاعاً          •

  . عليها بالقياس
صنف راجع إىل أمارات هي ما سوى الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس ،             •

مثل االستحسان واالستصحاب وسد الذرائع وفتحها واملصلحة املرسلة والعـرف،          
، وما سوى ذلك من      والعدول عن القياس اجللي الضعيف إىل القياس اخلفي القوي        

  . أمارات تكاد تصل اخلمسني
  :   أما الصنف األول فمن أهم أسباب اخلالف فيه    
فالنص قطعي الداللة هو ما دل علـى        .   قطعية داللة النصوص وظنيتها    -     

والنص ظـين   .  ، وال جمال لفهم غريه منه      ، وال حيتمل تأويالً    معىن متعني فهمه منه   
  . الداللة هو ما يكون حمتمالً ألكثر من معىن واحد

مهة بالتعارض مثل أن حيكم الرسول صلى اهللا عليه وسـلم            النصوص املو  -     
فيتوهم اتهد  .  ، وحكماً آخر بالنسبة للمسألة ذاا يف حالة أخرى         حكماً يف حالة  

  . ، وال تعارض الختالف احلكمني باختالف احلالتني التعارض
 فابن حنبل مـثالً   .   منهج الفقيه يف قبول أخبار اآلحاد وسربها ونقدها        -     

، ومالك يشترط موافقة الصحيح      يستغين خبرب اآلحاد ولو ضعيفاً عن القياس والرأي       
، والظاهرية يعتربون اآلحاد قطعية توجب العلم اليقني يف العقيدة           لعمل أهل املدينة  

  . والعمل
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، واألخـذ     قد يبني الشرع طريقتني أو طرقاً لبعض التصرفات الشرعية         -     
  .  بعض اتهدين تعارضاً بني هذه الطرقفيتوهم.  بأي منها جائز

  .  قد يكون اخلالف بسبب وقوع نسخ مل يعلم به الفقيه-     
، وآخر عام يراد به       قد يرد يف الكتاب والسنة لفظ عام يراد به العموم          -     

، وقد يرد بصيغة اخلصوص فيبدو من ظـاهر األلفـاظ التعـارض وال               اخلصوص 
  .تعارض

، ومتييز نصها مـن      ، وتأويلها  ول ألفاظ النصوص كتاباً وسنةً     كيفية تنا  -     
  . ،وجمملها من مبينها ، وخفيها من مشكلها ظاهرها وحمكمها من مفسرها

 االختالف يف تعيني دالالت األلفاظ وهل هي بإشارة النص أو مفهـوم             -     
، أو    الوصـف  ، أو  ، أو مفهوم اللقب    ، أو املخالفة   املوافقة أو األوىل أو االقتضاء    

، مطلقـا   ، أو من حيث داللة الشمول يف اللفظ عاما وخاصـا       ، أو الغاية   الشرط
أو  ومقيدا، حقيقة وجمازا وكيفية ختصيص العام بـاملتواتر أو اآلحـاد أو القيـاس             

  .املصلحة
 اخلالف العارض من جهة االشتراك يف موضوع اللفظة الواحدة أو يف أحواهلا             -

اب وغريه، أو من حيث تركيب األلفاظ وبناء بعضها علـى           اليت تعرض هلا من إعر    
  .بعض

بل هي  .       وهذه الشمولية يف جمال االختالف ليست عيبا يف الفقه اإلسالمي         
ومن خـصائص   .  من مميزات كماله ومرونته وصالحيته لكل زمان ومكان وحال        

،  ت به النبوة  ، ونبيه الذي ختم    شريعته الربانية ودينه الذي نسخ ما سبقه من أديان        
  . وأحكامه اليت هي حجة للناس أو عليهم إىل يوم القيامة

من االستنباطات الفقهية الراجعة إىل ما سوى األدلـة         :       أما الصنف الثاين  
، فالبد يف أمره من أن نشري أوال إىل منوذجني            ، كتاباً وسنةً وإمجاعاً وقياساً     األصلية
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ج متشدد وآخر أشد منه، ومها منهجا املذهبني        الختالف طرق االستنباط فيه، منوذ    
  .احلنبلي والظاهري

     ذلك أن املذهب احلنبلي يعد أشد املذاهب األربعة حرفية يف تناول الكتاب            
؛ حىت إن فقهاءه     والسنة واإلمجاع ، وفراراً من الرأي واحليل الشرعية واالستحسان        

 خـرب اآلحـاد أو اخلـرب        ، ويفضلون على القيـاس     ال يقيسون إال عند الضرورة    
،  ، ومفهـوم أصـل     أصـل :  وأدلة الشرع عندهم ثالثـة أضـرب      .  الضعيف

.  ، وإمجاع األمـة    ، والسنة  الكتاب:  واألصل عندهم ثالثة  .  واستصحاب حال 
مـسموعة مـن    :  والـسنة ضـربان   .  جممل ومفصل :  والكتاب عندهم ضربان  

متواتر : ل عنه صلى اهللا عليه وسلم     واملنقو.  صلى اهللا عليه وسلم، ومنقولة عنه      النيب
  . ، قول وفعل وآحاد

     أما املذهب الظاهري فهو أكثر تشدداً من احلنابلة يف هذا الـصنف مـن              
، وينكر القيـاس     ؛ ألنه ال يعترف إال بالكتاب والسنة وإمجاع الصحابة         االستدالل

، وما   حل املرسلة ، واملصا  ، وعمل أهل املدينة    ، وسد الذرائع   والتقليد واالستحسان 
؛ وفقهاؤه يستندون يف رفضهم هلذه األدلة على ما         … يف حكم ذلك من األمارات      

  . فهموه من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة واملعقول
  .    1وال تقْف ما لَيس لَِك ِبِه ِعلْم :       فمن الكتاب قوله تعاىل

 .  2 آمنوا ال تقَدموا بين يدي اِهللا ورسوِلهِ       يا أَيها الَِّذين    :   وقوله تعاىل      
  .  3وأَنْ تقُولُوا علَى اِهللا ما ال تعلَمونَ  وقوله تعاىل       

  : قوله صلى اهللا عليه وسلم:       ومن السنة

                                                           
 36 اإلسراء - 1
 1 احلجرات - 2
 33 األعراف - 3
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، وحد حدوداً فال تعتدوها ، وـى         إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها     "      
 ، وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان فال تبحثوا عنها           فال تنتهكوها عن أشياء   

  .1-عن أيب ثعلبة اخلشين-" 
 ذروين ما تركتكم  فإمنا هلك مـن كـان   ": 2     وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فـأتوا منـه مـا               
  .  " فدعوهاستطعتم وإذا يتكم عن شيء

     ومن اإلمجاع أن كثرياً من الصحابة قد ذم الرأي وسكت الباقون ، فاعترب             
أي مساء تظلين وأي     : (  قوله - رضي اهللا عنه     -وقد نقل عن أيب بكر      .  هذا إمجاعاً 

إيـاكم   : ( وقال عمر رضي اهللا عنه    .  )أرض تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا برأيي         
، فقالوا بالرأي    ، أعيتهم األحاديث أن حيفظوها     ء السنن وأصحاب الرأي فإم أعدا   

ومن املعقول عندهم أن اهللا تعاىل ذم املنازعة واخلالف يف القرآن            . ) فضلوا وأضلوا 
أَنْ أَِقيموا الدين وال تتفَرقُوا      : فقال عز وجل     ، وانا عن الفرقة والتشتت     الكرمي
، ألن   كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثرياً        وصريح القرآن لو      . 3 ِفيِه

االختالف سببه اشتباه احلق وعدم ظهوره ، النعدام العلم الذي يفرق بـني احلـق               
، فهو تشريع    والقياس يتضمن اشتباه احلق وعدم ظهوره ألنه من غري اهللا         .  والباطل
هم شركاُء شرعوا لَهم ِمن      أَم لَ  .  ، والتحاكم إليه تشريع بغري ما أنزل اهللا        بشري

.  ] 5 ِاتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً ِمن دوِن اهللاِ         4 الديِن ما لَم يأْذَنْ ِبِه اهللاُ     
:  فقـال ) كيف تبطل القياس وقد أخذ به الشافعي ؟          : ( وقد سئل داود الظاهري   

  . )ستحسان فوجدا تبطل القياس أخذت أدلة الشافعي يف إبطال اال (

                                                           
 13/454جامع املسانيد والسنن  - 1
 .2/975 مسلم -  2
 13 الشورى - 3
 21 الشورى - 4
 31 التوبة - 5
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إن هذين الصنفني معا، االجتهاد املستنبط من النصوص مباشرة، أو باالسـتناد            
إليها إمجاعا وقياسا، واالجتهاد الراجع إىل ما سوى ذلك من األمارات املختلـف             
فيها، ال سيما يف القضايا املستجدة املعاصرة، ميثالن أكرب معضلة تشريعية تواجـه             

  . الدولة اإلسالمية وتقتضي سرعة البث واحلسم فيهامشروع
هاتان املعضلتان، املتعلقة أوالمها بضرورة حتيني الفقه اإلسالمي املـبين علـى            

، واملتعلقة ثانيتهما   )منطقة التشريع النصي    ( النصوص، وهو ما ميكن أن نطلق عليه        
عام أو مـا ميكـن      باالجتهاد خارج النصوص يف جمال التصرفات الفردية والتدبري ال        

، مها ما ينبغي تركيز اجلهد عليهما الستقـصاء         )منطقة الفراغ التشريعي    ( تسميته  
أمرمها، وجتلية الغموض واللبس عنهما، وذلك فحوى املبحثني التـاليني بـإذن اهللا             

 . تعاىل
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ين التشريع النصي األحكام اليت تستنبط من النصوص أو حتمل عليها بالقياس            يع
واإلمجاع ، أو باالعتماد على خمتلف األمارات والقواعـد الفقهيـة، وضـروب             

  ...السياقات اللفظية ومفاهيم املوافقة واملخالفة وغريها
إجيابـا  ( هذه الثروة التشريعية اليت ندر مثلها، تنظم يف إطار األحكام اخلمـسة           

مساحات شاسعة من العبادات واملعامالت والعالقات  ) وحترميا وكراهة وندبا وإباحة   
والسلوكيات الفردية واجلماعية، وقوانني التجارة واالقتصاد والقضاء واحلـروب،         
وهو ما جيعل الفقه اإلسالمي أكثر قابلية للحياة املتجددة عرب احلقـب، إذا تتبعتـه               

  .يب عقول نرية وأفئدة صادقة خملصةبالتطوير والتشذيب والتهذ
إال أن هذا التشريع تعتوره حاليا شوائب متعلقة باخلالف بني املـذاهب أوال،             
واالختالف داخل املذهب الواحد ثانيا، مما جيعل العمل ببعض بنوده يف شكله احلايل          
حمل نظر إذا ما أريد تطبيقه يف دولة إسـالمية جامعـة، ذات تعدديـة مذهبيـة                 

ت دينية خمتلفة؛ حينئذ يثار أخطر سؤال متعلق وية هذه الدولة والغاية من             ومرجعيا
التشريع فيها، وهل يشرع فيها لدولة مذهبية كما كان الشأن يف اخلالفة العثمانيـة              

  احلنفية، أم لدولة إسالمية جامعة؟
إن التمزق املذهيب والطائفي احلايل بني املسلمني ال يـؤدي أصـوليا وفقهيـا              

ا إال إىل دولة مذهبية أو طائفية، وهو ما نراه حاليا علـى صـعيد أقطـار         وتشريعي
إسالمية كثرية يف مقدمتها اجلمهورية اإليرانية اإلمامية واململكة العربية الـسعودية           

  .احلنبلية، واملغرب املالكي
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هذه املعضلة تنتصب عائقا يف أغلب حاالت التشريع النصي، تنتصب يف جمـال             
القضاء وساحة الفتوى، وفضاءات تدبري الشأن العام، كما يـذر          االجتهاد وميدان   

قرا عند التقعيد لألصول والفروع ومنـاهج االسـتنباط، وأحكـام العبـادات             
  .واملعامالت

على ) مماليك مصر والشام مثال     ( هذه اإلشكالية هي اليت محلت حكاما أقدمني      
ل طائفة، فكان احلرم    اختاذ قاض لكل مذهب يف كل والية، ومنرب للصالة خاص بك          

املكي حينئذ تعاد فيه الصالة الواحدة بعدد املذاهب الوافدة إليه، مالكية وحنبليـة             
  ....وشافعية وحنبلية وإمامية وإباضية

نفس اإلشكال يربز حبدة يف جمال التشريع النصي لدى الدولة اإلسالمية اجلامعة            
ري من القضايا اخلالفية اليت     متعددة املذاهب، إذ يتعذر االتفاق على حكم واحد لكث        

يراد التشريع هلا، ألن مصادر اخلالف واالختالف تتجلى يف كافة مفاصل التشريع            
  :املذهيب

تتجلى أوال يف مناهج التعامل مع القرآن الكرمي وتفسريه،ال سيما وقد اختذ كل             
 مذهب من فهمه للقرآن أداة لنقض اجتهادات غريه ، ملتمسا احلجة اليت تؤيد رأيه             
وتعزز اجتهاده، فاتسعت شقة التنايف بني التشريعات، ونشأ بني املدارس التـشريعية         

؛ وصار لكل مذهب    "التهادم التشريعي   " اإلسالمية ما ميكن أن نطلق عليه مصطلح        
  :تفسريه التشريعي اخلاص به ال يرجع معه إىل غريه

د بـن علـى     أليب بكر أمح  " أحكام القرآن   " للحنفية من تفاسريها التشريعية     
  .الرازي اجلصاص
أليب بكر حممد بن عبد اهللا بن العـريب املعـافري           " أحكام القرآن   " وللمالكية  

  .اإلشبيلي
  .ألمحد بن تيمية" اإلكليل يف املتشابه والترتيل" وللحنابلة 
  ) .الكيا اهلراسي( أليب احلسن الطربي " أحكام القرآن " وللشافعية 
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  .حملمد بن احلسني بن القاسم" ح آيات األحكاممنتهى املرام يف شر"وللزيدية 
  .للمقداد السيوري" كرت الفرقان يف فقه القرآن"وللجعفرية 

  ولإلباضية تفسري كتاب اهللا العزيزللشيخ هود بن احملكم اهلواري
أما جمال احلديث النبوي فاالختالف فيه أكثر من أن حيصر، وعلـى رغـم أن               

ه ودقائقه، وأفذاذا من احملدثني يف كل عـصر         جهابذة من العلماء قد حرروا غوامض     
قد بذلوا من اجلهود املضنية ما قربه لإلفهام وميز أسانيده صحيحها مـن عليلـها،               
وقويها من سقيمها، فإن اخلالف فيه ما زالت شقته متسعة، واألحكام التـشريعية             

  .املستندة إىل كثري من نصوصه لدى املذاهب خمتلفة متهادمة تأصيال وتفريعا
أنا ال أزعم لنفسي حق نقض هذه االجتهادات املتعارضة، وال القدرة واجلـرأة             
على ذلك، فكل جمتهد إن صدقت نيته له أجره مصيبا أو خمطئا، كمـا ورد عـن                 
املعصوم صلى اهللا عليه وسلم، لكن اهلدف من اإلشارة إىل هذه احلالة التشريعية هو              

  .مية اجلامعةالتنبيه إىل تأثريها يف نظام الدولة اإلسال
كذلك زاد اختالف طرق االستنباط من نصوص الكتاب والسنة، أمر التشريع           

  .النصي إشكاال وتعقيدا
فقد كان اإلمام مالك يسري على ج خاص به يف األخذ من الكتاب والـسنة               
باالستناد إىل عمل أهل املدينة واإلمجاع، وعلى ما اشترطه يف رواية احلديث مـن              

مل، وأال خيالف عمل أهل املدينة، وعلى قبوله املرسل ، مرسل           ضرورة أن يصحبه ع   
  .التابعي وتابعي التابعي بإطالق

أما اإلمام أبو حنيفة فمنهجه الكتاب والسنة وما أمجع عليه الصحابة، فـإن مل              
جيمعوا ختري من آرائهم ال خيرج عنها، وال يأخذ برأي التابعي وتابعي التابعي ألنـه               

كما كان له أسلوبه يف األخذ بالقياس واالستحسان واعتبار العام يراهم رجاال مثله،  
قطعيا ال خيصصه إال قطعي أو خرب مشهور، فإن خصص بأحدمها صار ظنيا، أمـا               
أحاديث اآلحاد فكان يشترط فيها إىل جانب الثقة بالراوي وعدالته أال خيالف عمله             
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 إناء أحد أن يغسله سبعا      روايته، كشأن رده رواية أيب هريرة يف الكلب إذا ولغ يف          
إحداهن بالتراب، ألن الراوي أبا هريرة كان ال يعمل به، أما املرسل فمقبول عنده              

  .سواء كان مرسال للتابعي أو تابعي التابعي
أما اإلمام الشافعي الذي هو أول من صنف قواعد االستنباط ورتبـها ورسـم              

املرسلة، ويعد العمـل مـا      معاملها، فقد كان يرد االستحسان وال يأخذ باملصاحل         
تشريعا بغري ما أنزل اهللا، وال يأخذ من أخبار اآلحاد إال ما استوىف شروط الروايـة                
الصحيحة، ويشترط يف املرسل أن يكون تابعيه قد لقي كثريا من الصحابة كـسعيد     

  .بن املسيب يف املدينة واحلسن البصري يف العراق، وال يأخذ مرسل تابعي التابعي
ذهب احلنبلي فيتميز بالتشدد واحلرفية يف تناول الكتاب والسنة واإلمجاع،          أما امل 

والفرار من الرأي واحليل الشرعية واالستحسان، واجتناب القياس إال عند الضرورة           
  .القصوى، وتفضيل أخبار اآلحاد ولو ضعيفة على القياس

نـه ال   أما املذهب الظاهري فهو أكثر املذاهب تشددا يف منهج االستدالل، أل          
يعتمد إال على الكتاب والسنة وإمجـاع الـصحابة، وينكـر القيـاس والتقليـد               
واالستحسان وسد الذرائع وعمل أهل املدينة واملـصاحل املرسـلة، ويكثـر مـن              

  .  وإبقاء الشيء على ما كان عليه ما مل يرد نصاالستصحاب
اخـل  فإذا أضفنا إىل هذه املعضلة، أخرى هي اختالف األحكام التـشريعية د           

املذهب الواحد ما بني أقوال مؤسسه وأقوال فقهائه وجمتهديه، ازدادت شقة االبتعاد            
  .عن الوحدة التشريعية اتساعا

ولئن سعى كل مذهب إىل حماولة وضع مقاييس للترجيح بني اآلراء داخله، فإن              
اإلمجاع على رأي واحد بقي متعذرا ال حيسم أمر الوحدة التشريعية مطلقا، ولـو              

  .عيد املذهب الواحدعلى ص
وإذا ما اختذنا من املذهبني املالكي واحلنفي مثالني هلذا املوضوع ، تأكد لدينا ما              

  .نذهب إليه يف هذا األمر
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الترجيح بني األقوال والروايات واآلراء داخل املذهب املالكي معقد وال  ذلك أن   
  برغم فـضل   ،  تلميذه ابن القاسم مالك وحده أو    حيسم مبجرد االعتماد على قول      

، وعدم مفارقته إياه      ولزومه مالكاً رضي اهللا عنه ما يزيد عن عشرين سنة          التلميذ  
إذ البد أن مييز يف القضية بني حال        .  ، وعلمه باملتأخر واملتقدم من أقواله      حىت وفاته 

ما إن ورد عن مالك قوالن أو ثالثة وال         بني  ، و  املرجح اتهد حال  املرجح املقلد و  
،  وعلى كـل  .   اخل …، وهل الترجيح بالنظر أو باألثر        قدم واملتأخر منها  يعلم املت 

،  فإن ما صار عليه شيوخ املذهب أن املسألة إن كانـت ذات أقـوال وروايـات               
، فإن اختلف الناس يف مالك فالقول ما قاله ابن            اهللا عنه  يفالفتوى بقول مالك رض   

ك يف املدونة أوىل من قول ابن       ، فقول مال   إال أن هذا ليس على اإلطالق     .  القاسم
وقول ابن القاسم يف املدونة أوىل من قول غريه فيها ألنـه            .  القاسم فيها ألنه إمامه   

وقول غريه يف املدونة أوىل من قول ابن القاسم يف غريها نظراً            .  أعلم مبذهب إمامه  
سنة الـنيب   ، فإن مل جيد ف     كتاب اهللا تعاىل  واملنهج املتبع عنده يف القضاء،      ،   لصحتها

، فإن كان خرباً صحبت غـريه األعمـال         اليت صحبها العمل  صلى اهللا عليه وسلم     
 فإن مل   ،وكذلك القياس عنده مقدم على أخبار اآلحاد      .  قضى مبا صحبته األعمال   

جيد يف السنة شيئاً نظر يف أقوال الصحابة فقضى مبا اتفقوا عليه فإن اختلفوا قـضى                
فإن مل يصح عنده أن العمل اتصل بقول بعضهم ختري          ،   مبا صحبته األعمال من ذلك    
، وكل إمجاع ينعقد     وكذلك احلكم يف إمجاع التابعني    .  من أقواهلم ومل خيالفهم مجيعاً    

،  فإن مل يكن إمجاع قضى القاضي باجتهاده إن كان من أهل االجتهاد           .  يف كل عصر  
،  مه املصري إىل املشهور   ، يلز  فإن كان مقلداً على مذهب من يرى تولية املقلد القضاء         

، وهل هو  على اختالف يف تعريف املشهور   .  أو ما جرى به القضاء والفتيا يف املذهب       
، وهل هو مـا شـهره        ، وهل هو ما قوي دليله أو هو ما كثر قائله           األشهر أو غريه  

  . ، أو ما شهره العراقيون املغاربة واملصريون

، خيتار منـها      الفقهية إىل ثالث طبقات    أما يف املذهب احلنفي فقد قسموا املسائل      
  :  ، وال يرجح الدنيا الفقيه عند التعارض ما هو من الدرجة العليا
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، وهي مسائل ظاهر الرواية املروية عن أيب حنيفة           مسائل األصول  : الطبقة األوىل 
:  ، هى كتب حممد    وكتب ظاهر الرواية ستة   . وصاحبيه أيب يوسف وحممد بن احلسن       

.  ، الزيـادات   ، السري الصغري   ، السري الكبري   ، اجلامع الكبري    اجلامع الصغري  ، املبسوط
  .  "املبسوط " الذي شرحه السرخسي يف " الكايف " مجعها احلاكم الشهيد يف كتابة 

، يف   ، اليت رويت عن األئمة الثالثة      هى مسائل غري ظاهر الرواية    :  و الطبقة الثانية  
الكيانات الـىت مجعهـا     :  مثل كتب حممد  .  )لروايةكتب ظاهر ا  (غري كتب األصول    
واهلارونيات الىت مجعهـا    .  واجلرجانيات الىت مجعها يف جرجان    .  لرجل يسمى كيان  

أو كتب غري حممـد كـارد     .  والرقيات اليت مجعها حني كان قاضياً بالرقة      .  هلارون
  .  مورستم وغريه.  ونوادر هشام.  ونوادر ابن مساعة.  للحسن بن زياد

وهي مسائل استنبطها املتأخرون    .  ، أو الواقعات    وتسمى الفتاوى  : الطبقة الثالثة 
،  النـوازل أليب الليـث    :  من أصحاب أيب يوسف وحممد وأصحاب أصحام مثل       

  .   اخل…، وفتاوى قاضى خان  الواقعات للناطفي و

،  ول حممد ، مث ق   ، مث قول أيب يوسف     واملعتمد يف املذهب قول أيب حنيفة أوالً      
.  فإن خالف اإلمام صاحباه فاخليار للمجتهـد      .  ، مث احلسن بن زياد     مث قول زفر  

  . وقيل الترجيح بقوة الدليل
ال .  )أبو حنيفة وحممد وأبو يوسـف     (إن اتفق الثالثة    ويف جمال القضاء عندهم     

ـ    وإن اختلفوا .  ، ألن احلق ال يعدوهم     ينبغي للقاضي أن خيالفهم    ن ، قال عبد اهللا ب
، ألنه كان من التـابعني وزامحهـم يف          يؤخذ بقول أيب حنيفة رمحه اهللا     :  املبارك
، وفيهما أبو حنيفـة      إذا اجتمع اثنان منهم   :  وقال املتأخرون من الشيوخ   .  الفتوى

يف  )حممد وأبو يوسـف   (، وإن كان أبو حنيفة يف جانب واآلخران          يؤخذ بقوهلما 
فإن مل يكن من أهل االجتهاد يستفيت غريه .   فالقاضي اتهد يتخري يف ذلك    ،جانب

 . من اتهدين
ويزداد األمر تعقيدا إذا كان مذهب القاضي غري مذهب اإلمام، فتطرح قـضية             
شرعية القاضي وشرعية أحكامه، ولكل مذهب رأي يف ذلك، السيما إذا اشـترط             
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لـدى  اإلمام على القاضي أن حيكم مبذهب معني، فيكون العقد والشرط بـاطلني             
شيوخ املالكية، ألن هذا الشرط ينايف مقتضى العقد الذي هو احلكم باحلق كما يراه              

  .القاضي، وعند أهل العراق تصح الوالية ويبطل الشرط
إن هذا االرتباك التشريعي الذي تواجهه الدولة اإلسالمية اجلامعة تظهر آثـاره            

، السيما  صوغها وتلزم ا  ة اليت ميكن أن ت    اخلطرية جلية يف كثري من األحكام الشرعي      
  .املتعلقة منها بالدماء واألموال واحلقوق

، يره يكون دمه هدرا عنـد أيب حنيفـة        فمن عزره القاضي مثال فمات يف تعز      
  .ويكون الضمان على اإلمام عند الشافعي

والرجل إذا قتل لقيطا يستويف اإلمام من قاتله القصاص عنـد أيب حنيفـة، وال               
  .عييستوىف منه عند الشاف

واملرأة إذا زنت بصيب أو جمنون ال حد عليها عند أيب حنيفة ويقام عليها احلـد                
  .عند غريه

  .وأموال األيتام ليس عليها زكاة عند أيب حنيفة، وتزكى عند غريه
 صاحب بادر فإن حنيفة، أيب عند حصرا لإلمام الظاهرة األموال زكاة قبض وحق

 لإلمـام  لـيس  الشافعي وعند ثانية، منه أخذها لإلمام كان الفقراء إىل بإعطائها املال

  .ذلك
، مث تطلق    ع سنوات يؤقت مالك للغائب بأرب   ويف حال غيبة الزوج عن زوجته       

صـلى اهللا   ، لقوله    يفرق بني الزوج وزوجته بالغيبة     أما أبو حنيفة فال   . عليه الزوجة 
 علي رضـي اهللا      ولقول " البيان يأتيها حىت امرأته إا" :يف أرملة املفقود   عليه وسلم 

، وألن القضاء علـى     ) هي امرأة ابتليت فلتصرب حىت يستبني موت أو طالق         (:عنه
  .الغائب وللغائب ال جيوز

 وال الـبعض،  لدى األموال يف تقبل وال والقتل اجلراح يف تقبل األطفال شهادةو

 واملنع ،ملالك اجلواز :أقوال ثالثة على ذلك يف املالكيةو ، اجلميع يف غريهم عند تقبل
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 يف جتوز ليلى أيب ابن وعند ، ألشهب القتل دون اجلراح يف واجلواز ، احلكم عبد البن
 واملنـع  . يتفرقـوا  مل ما املالعب يف األطفال بني تكون اليت الثياب ومتزيق اجلراحات

 تقبـل  مل لو إذ ،لالضطرار لعله واجلواز . حنيفة وأبو الشافعي ذهب وإليه . األصل

 شرطاً عشر بأحد مقيد باجلواز والقول  ،كثرية جنايات هدر إىل ذلك ألدى شهادام

 يف تقبـل  أـا  ورواية ، تقبل ال أا رواية أمحد وعن . املالكية فقه كتب يف مفصلة
 تقبل أا ثالثة ورواية . يتفرقوا أن وقبل ، مباح ألمر اجتمعوا األطفال كان ِإذا اجلراح

  .شيء كل يف
 مالك عن روي فقد ،كبري خالف املالكي املذهب داخل اخلط على الشهادة يفو

 واملنـع  . املذهب يف به املعمول هو واجلواز . جتوز ال أا عنه روي كما ، جوازها

 فيهـا  حـصل  اخلط على الشهادة " : راشد ابن وقال ،اخلطوط بني االشتباه خوف
، والعقل قابل    الية، فالبصر رأى خطاً فانطبع يف احلاسة اخلي        حاسة البصر وحاسة العقل   
، يعين خط الرجل الذي رآه يكتب غري مرة حىت انطبعت            صورته بصورة ذلك اخلط   

  .  "اخل . . .  صورة خطه يف مرآته
، ذهب بعضهم إىل     اختلف علماء املذهب فيما جتوز فيه الشهادة على اخلط        كما  

وال يف كتـاب    ،   ، وال حد من احلدود     ، وال نكاح   ، وال عتاق   أا ال جتوز يف طالق    
وحيث ال جتوز شهادة    .  ، وال جتوز إال يف األموال خاصة       القاضي إىل القاضي باحلكم   

. وحيث جيوز هذا جيوز هذا.  ى اخلط النساء وال اليمني مع الشاهد ال جتوز الشهادة عل        
  ."، والصواب اجلواز يف اجلميع  وهذه التفرقة ال معىن هلا" وقال ابن راشد

نباط األحكام مل يكن يف بداية ظهوره سببا يف الرتاع أو الفرقة            إن االختالف يف است   
واالنقسام، بل كان عبادة ووسيلة إىل البحث عن احلق، مث صار مرآة تنعكس عليهـا               
مبادئ اإلسالم اليت تكرس السماحة واملرونة وقواعد احلرية الفكرية واحلوار املنتج، إال            

من ختلف، أضحى إسفينا لشق الوحدة وبـث        أنه مع ما آل إليه أمر اتمع اإلسالمي         
الفرقة والتنازع، وبدأت آثاره السلبية يمن على احلياة الفكرية والتشريعية، وتعـوق            

 .عملية توحيد األمة على منهج رشيد واحد وقيام دولتها اجلامعة
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إن انتماء الدولة ذات التعددية املذهبية يف شعبها، إىل مذهب واحد معني، لـه              
ر السياسية واالجتماعية واالقتصادية ما يتعذر حصره وإحصاؤه وتالفيه،         من املخاط 

كما أن التخلص من املذهبية ليس قضية هينة أو عالجا ملرض عابر، ولكنه مطلـب              
  .إنقاذ لكامل األمة وركيزة قيام ألمرها اجلامع

ذلك ألن التمزق املذهيب وما ينشأ عنه من طائفية، يفرز يف كل زمان ومكـان               
  : مزمنة للتفتيت والتقسيم والتناحر على مجيع الصعدعوامل
 على صعيد املشاعر السلبية النفسية واالجتماعية اليت تتحول ا كل طائفة إىل          -

  .كيان منعزل عن اتمع، رافض له، خمرب جلميع وشائجه وعالقاته اإلنسانية
 وعلى صعيد التنايف املتعسف يف جمـال أحكـام العبـادات واملعـامالت              -

  .والتشريعات، ليصبح كل مذهب دينا مستقال عن بقية املذاهب األخرى
 وعلى صعيد التناحر السياسي بني النخب والزعامات املذهبية اليت تـستثمر            -

املشاعر السلبية والتنايف الفقهي لتكريس مواقعها وسلطتها، وتوظيف ذلك لألهداف          
  . املذهب وطائفتهالشخصية، ولتخريب الوحدة الوطنية حتت غطاء الدفاع عن

 وعلى صعيد استثارة صراعات جانبية أخرى، قومية وعرقية وطبقية كانـت            -
نائمة، تستيقظ فتتحول ا األمة إىل شظايا، واملذاهب نفسها إىل عرقيات، عـرب             
سنة، و بربر سنة، وأكراد سنة، وتركمان سنة، وشيعة عرب وشيعة فرس وشـيعة              

  ...أفغان وشيعة أكراد
: الوالء لألمة ودولتها اجلامعة، فتنشأ عن الوضع إحدى حالتني         وعلى صعيد    -

أوالمها جلوء بعض املذاهب ردا على ما يناهلا مـن ظلـم ومـيش وإقـصاء إىل                 
االستقواء على الدولة اجلامعة بالقوى األجنبية، كما حدث يف حـاالت تارخييـة             

هبية بـاألجنيب   سابقة، وكما حيدث حاليا من استقواء بعض احلركات الدينية واملذ         
  .على دوهلا السلطانية والعلمانية والقومية الظاملة
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وثاين احلالتني أن حتاول الدولة املذهبية احلاكمة تصفية األقليـات املذهبيـة أو             
قمعها وترويضها، فتتهمها باخليانة وترميها بالتآمر ومماألة األجنيب، وضعف الـوالء           

  . التاريخ املاضي والواقع احلايللألمة والوطن والدين، وهذا ما له شواهد من
 وعلى صعيد أمر الدين اإلسالمي نفسه، إذ مبجرد ما اكتـشف العلمـانيون          -

املعاصرون  قوميني ولرباليني وماركسيني هذه الثغرة يف واقع املسلمني، سارعوا إىل            
توظيفها للسيطرة على الدول اإلسالمية، وفرض نظم الئكية، استبعدت الدين عـن        

  .مهدت لتسيب عقدي خطري وردة عظيمة مرديةالدولة، و
إن اإلشارة يف هذا املبحث إىل خماطر املذهبية وأثرها على وحدة األمة وثقافتها             
وقوا ومنعتها وسالمة أرضها، ليست هي صلب املوضوع الذي حنن بصدد حبثه،            
فهذه املخاطر أكرب من أن حتيط ا إشارة استطرادية يف سياق غري سـياقها؛ ومـا                
التعريج عليها حاليا إال لعرض عوائق قيام الدولة اإلسالمية اجلامعة، والبحث عـن             

ذهيب، وهو ما ميكن    عالج ناجع يرجع إليه حلل إشكاليات التشريع النصي وتنافيه امل         
  ".املذاهبتنازع األحكام الشرعية داخل الدولة متعددة "أن نطلق عليه

لدينا منذ سقوط اخلالفة الراشدة     ولعل من املؤسف حقا أن نعترف بأنه مل يكن          
إال منوذج واحد حلل هذه املعضلة، منوذج الدولة املتعسفة اليت تفرض مذهبها علـى        
املذاهب األخرى بواسطة النطع والسيف، وال تترك هلا إال اخلضوع املذل أو الثورة             

، وذاك ما عرفته الدولة العباسية يف بغداد، والصفوية الـشيعية يف إيـران            . الدموية
والعثمانية احلنفية يف تركيا والفاطمية الشيعية يف مصر والسعودية احلنبلية يف اجلزيرة            

  .العربية
حنن هنا لسنا بصدد حماكمة مناهج هذه الدول وحماوالـا تـصفية التعدديـة              
املذهبية يف حميطها وساحاا، وطرقها يف التوحيد القسري لألمة، ألن نتائج تصرفاا            

ططها وتعسفها، هي ما حياكمها حاليا ويبني هلا ما عميت عنه أو            تلك، وإفرازات ش  
  .تغابت عن فهمه
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ولعل من نافلة القول أن نذكر بأن هذه األقليات املذهبية والطائفية يف الـوطن              
اإلسالمي حاليا، هي السالح التدمريي األشد خطورة، الذي متـسك بـه قـوى              

عماري ألوطان املسلمني عربـا      االست العدوان األجنيب ، وتستخدمه جحافل الغزو     
   .وعجما

ليس لنا مفر من االعتراف بشذوذ مناهجنا السياسية منـذ سـقوط اخلالفـة              
الراشدة، عن قواعد اإلسالم، ومبادئ اإلنسانية الرشيدة، وقيم العدالـة واحلريـة            

" السقوط احلـر    " واملساواة، وهذا جيعلنا بني خيارين ال ثالث هلما، خيار مواصلة           
يف هاوية من التخلف ال قرار هلا، أو خيار النهوض ملدارسة الكتاب والـسنة              احلايل  

من جديد وصياغة منهج سياسي لتدبري الشأن العام، يباركه اهللا عز وجل ويرضى به      
  .وعنه ساكن األرض
 إال منهجان أحدمها جذري، حتـول دونـه         – حسب رأيي    -وليس لنا حاليا    

إىل شدة مراس وإصرار علـى النجـاح،        عوائق وحواجز وسدود يفتقر اقتحامها      
وثانيهما مرحلي يقوم به رجال     . وطائفة متمكنة يف العلم قادرة على حتدي الصعاب       
  .منكرون حلظوظ دنياهم متنكرون هلوى أنفسهم

أما اجلذري فاملبادرة حبركة علمية مثابرة ال تتواىن، يقوم ا خنبة من العلماء              •
تلف علوم العصر سياسة واقتصادا واجتماعا،      الذين جيمعون بني الكتاب والسنة وخم     

ينتمون إىل مجيع املذاهب اإلسالمية، مالكية وحنبلية وحنفيـة وشـافعية وإماميـة            
وإباضية، يف جملس علمي متفرغ تفرغا تاما ملهمة توحيد التشريع املذهيب اخلـاص             

  :بتدبري الشأن العام، على أساس
  .األحكامحتديث وتوحيد مفاهيم املذاهب كلها آليات  •
 .حتديث وتوحيد مفاهيم املذاهب كلها ألحاديث األحكام •
حتديث وتوحيد طرق استنباط األحكام الشرعية وحتديد مدى االعتمـاد           •

 .على األدلة املختلف فيها والتعبد ا
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إعادة تصنيف نصوص السنة النبوية الصحيحة واحلسنة سندا ومتنا، لـدى            •
 :مجيع املذاهب حسب مرتبة إمجاعهم عليها

  . مرتبة األحاديث اليت جتمع على صحتها املذاهب الستة-
  . مرتبة األحاديث اليت جتمع على صحتها مذاهب مخسة-
  . مرتبة األحاديث اليت جتمع على صحتها مذاهب أربعة-
  . مرتبة األحاديث اليت جتمع على صحتها مذاهب ثالثة-
  . مرتبة األحاديث اليت جيمع على صحتها مذهبان-
  .األحاديث الصحيحة لدى مذهب واحد مرتبة -

ويبقى يف اية املطاف بعد حتقيق هذه املرحلـة مـن التحـديث والتوحيـد               
التشريعي، سؤال حموري مهم وخطري يتعلق بالدولة اليت تبادر بتطبيق حمصلة هـذا             

  .اجلهد، وتقيم به أمر اإلسالم اجلامع
ن يعمل، واهللا عز وجـل     لكن شعار العقل املؤمن دائما هو أن على املرء دائما أ          

 -63الواقعـة    ) أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزاِرعونَ     أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ  (فعال ملا يريد    
64.  

أما احلل الثاين املرحلي، فتقوم به دولة إسالمية صادقة ولو كانت مذهبية، تنذر             
  : جادة ومتأنيةنفسها ملهمة جتاوز املذهبية التشريعية على مراحل

تعترف أوال بالتعددية املذهبية داخل اتمع اإلسالمي كحالـة واقعيـة،            •
ة يف اختاذ   وتصون بذلك عمليا مجيع حقوق املذاهب حرية وتشريعا وفقها ومشارك         

   . ودفاعيةشوروية تدبري الشأن العام، دعوية، وفضاءاتالقرار السياسي ضمن 
ق التشريع املذهيب مبا ال يتعـارض       تقر كل والية على مذهبها، وتعطيها ح       •

 .مع وحدة الدولة وأمنها العام ومتاسك جمتمعها
تؤسس على مستوى التراب الوطين جملسا علميا مركزيا للرقابة التشريعية،           •

ميثل مجيع واليات الدولة، مهمته مراجعة التشريعات املذهبية احمللية الصادرة، والبث           
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تنازعها، وما يستتبع ذلك من خالفات سياسية       يف مدى قرآنيتها، والفصل يف قضايا       
 ...واقتصادية واجتماعية وجنائية

تؤسس جملسا علميا من مجيع املذاهب موازيا لس الرقابـة التـشريعية،             •
مهمته اإلعداد علميا وعمليا ملرحلة جتاوز املذهبية يف جمال تدبري الشأن العام، وهي             

 ". احلل اجلذري "املهمة اليت أشري إليها آنفا حتت عنوان 
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  :لتوضيح ما نذهب إليه يف هذا األمر نضرب األمثلة األربعة التالية
 إذا ما رفعت إىل احملكمة قضية للفصل فيها، فإن نصوص الشرع الـصرحية              -

 تلزم القاضي بالنطق باحلكم، وعدم قيامه بذلك أو امتناعه عن اسـتيفاء احلقـوق             
  .ملستحقيها كتمان للعدل، حترميه بالكتاب والسنة واإلمجاع مل خيرمه خارم

لكن إذا كانت القضية املعروضة على القاضي ذات وجهني مثال، وجه جنـائي             
وآخر جتاري، فحكم يف أحد وجهيها، ودفع يف الوجه الثاين بعدم االختصاص، هل             

  ا للقانون الوضعى؟يعد هذا الفعل منه خمالفة شرعية وكتمانا للحق ورضوخ
 كذلك إلزام الدولة مواطنيها باتباع مسطرة إجرائية للتقاضـي يف احملـاكم،             -

كضرورة حترير الشكوى يف ورق رمسي وأداء رسوم مالية نظري تسجيلها، وإيداعها            
لدى مكتب خاص غري مكتب قاضي النازلة، وكل ذلك غري مـشمول بنـصوص              

داري حمض لشكل ممارسة التقاضي، فهـل       الشرع صراحة أو تأويال، ولكنه تنظيم إ      
يعد االمتثال هلذه املسطرة حتاكما إىل قوانني وضعية حمرمة أو امتثاال لشرع  من حق               

  الدولة وضعه، وحيرم على املواطنني خمالفته؟
 وعندما تصدر الدولة مثال، أمرا مبنع صيد الرب والبحر يف فصول التوالد، هل              -

) 1وِإذَا حلَلْتم فَاصطَادواْ  (لذي أباح الصيد بقوله تعاىل      يعد هذا األمر خمالفا للشرع ا     
أُِحلَّ لَكُم صيد الْبحِر وطَعامه متاعا لَّكُم وِللسيارِة وحرم علَيكُم صيد الْبر            (، وقوله   

وهل جيب على املرء االمتثال ألمر      ).  2ما دمتم حرما واتقُواْ اللّه الَِّذي ِإلَيِه تحشرونَ       
  الدولة أم جيوز له التمتع مبا أباحه الشرع؟
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والوقوف بالسيارة عند اإلشارة املرورية احلمراء حتمي يف إطار التنظيم املـدين            
للحياة، وعدم الوقوف عندها خمالفة، إال أن هذا اإللزام سلبا وإجيابا ال يعـد أمـرا          

 عن املخالفة ضرر غري مقصود تدخلت النصوص الصرحية         دينيا إال بتأويل، فإن نتج    
  .لرفع الضرر

  : هذه األمثلة األربعة توضح ما حنن بصدده
يف املثال األول جيمعون على صواب نطق القاضي بـاحلكم يف الوجـه األول              
للقضية ، وعلى ختطئته يف االمتناع بعدم االختصاص يف الوجه الثاين، إال ما كان من       

ولئن كان  . قد يتردد بني التأثيم  لالمتناع، واإلقرار للمصلحة املرسلة        املالكي الذي   
تعارض امتناع القاضي عن احلكم لعدم االختصاص  مع أحكـام الـشرع جمـرد               
تعارض شكلي، ألنه يف اجلوهر إحالة للقضية إىل قضاء آخر متخصص، فإن هـذا              

  .م اإلجرائيةاملثال يثري إشكالية تعارض متوهم لظواهر النصوص مع بعض النظ
ويف املثال الثاين املتعلق مبسطرة التقاضي يرى احلنبلي ذلك بدعـة وزيـادة يف              
الدين، وأكال ألموال الناس بالباطل، ويراه احلنفي حقا من حقوق ويل األمر، ويقبله             
املالكي للمصلحة املرسلة، أما الشافعي فهو لديه بدعة وأكل للسحت وإضافة للدين            

  .غري مشروعة
ثال الثالث اخلاص بتعارض اإلباحة بنص الكتاب مع أوامر الدولة باملنع،           ويف امل 

ال يرى احلنبلي والشافعي أصال ألمر الدولة يف الشرع، لكن املـالكي ال ينكـره               
  .استصالحا واحلنفي جييزه استحسانا

ويف املثال الرابع تنظيم إجباري ألمر يستصحب اإلباحة األصلية وهو السري يف            
اه الظاهري حكما بغري ما أنزل اهللا، وحترميا ملا أباحه، ويراه املـالكي             الطرقات، ير 

  .واجبا للمصلحة املرسلة وسدا للذريعة، ويراه احلنفي استحسانا مقبوال
هذه األمثلة وغريها مما ال يكاد حيصى، تربز يف كثري من أوجه النشاط اإلنساين              

اب والسنة أو فيما حيمـل      املعاصر، مما ال توجد له نصوص شرعية حاكمة يف الكت         
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 طعليهما بالقياس واإلمجاع، إال إذا تدخلت مثال بنوع من التأويل أدوات لالستنبا           
. خمتلف فيها، كاالستصالح املالكي واالستحسان احلنفي واالستصحاب الظـاهري      

  .بل قد ال جند هلا من أدوات األصوليني ما يشفي الغليل
منطقة " األفراد هو ما نطلق عليه مصطلح       هذا اال التدبريي يف حياة الدولة و      

  .، وهو ما حنن بصدد توضيح أمره"الفراغ التشريعي 
ولئن كانت مجيع القوانني الوضعية قد عرفت هذا امليدان التشريعي ووضـعت            
إلشكاالته حلوال وأحكاما، حبيث إذا مل يوجد يف القانون اجلنائي مثال نص تشريعي             

ال " ام اجلرم املستحق للعقوبة ، بناء علـى مبـدأ           ميكن تطبيقه حكم القاضى بانعد    
، وإذا مل يوجد يف القانون املدين كذلك نـص حكـم         " جرمية وال عقاب إال بنص    

القاضي مبقتضى مبادئ الشريعة إن وجدت، مث مبقتضى العرف إن وجد، مث مبقتضى             
الفـراغ  " مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إن وجـدت، فـإن مـصطلح             

مستحدث يف ساحة االجتهاد اإلسالمي املعاصـر، وإن كـان العمـل            " يعيالتشر
مبقتضاه قد عرفه الصحابة رضي اهللا عنهم عقب وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم،              

  .وعاجله الفقهاء من بعدهم على مر العصور حتت مسميات خمتلفة
ذلك أن الشريعة اإلسالمية قد حددت أحكاما ثابتـة مـستندة إىل نـصوص              

كتاب والسنة، يف وقائع وأحداث وحاالت وقضايا معينة، وتركت أحواال أخرى           ال
شاغرة مل حتدد هلا أحكاما، وأذنت لألمة يف التشريع هلا مبـا يناسـب ظروفهـا                
ومصلحتها وخط سريها، ومبا ال يتناىف أو يتعارض مع ثوابت الدين عقيدة وشريعة             

لنشاط التجاري  واالقتـصادي     ونظام حياة، كما هو الشأن يف قضايا معاصرة من ا         
والسياسي واإلداري والصناعي واالجتماعي والزراعي والطيب والثقـايف، تعـامال          
مصرفيا وتأمينا جتاريا وشخصيا وعالقات سياسية داخلية وخارجية وقوانني إدارية           
ونقابية وحزبية وضبطا لشؤون امللكية الفكريـة والقرصـنة الـصناعية والتقنيـة             

  ...واجلمركية
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ئن كان االجتهاد يف جمال ثوابت األحكام النصية مبنيا على املوازنـة بـني              ول
األقوال واألدلة، والترجيح بينها واالنتقاء منها واالختيار فيها، مبا يراه اتهد أقوى            
حجة وأقوم حكما، فإن االجتهاد يف منطقة الفراغ التشريعي يعد عمـال إنـشائيا              

ابت للشرع فيه، أي يف منطقة العفو، طبقا ملـا          إبداعيا، ألنه ورد يف ما ال حكم ث       
كان أهل اجلاهلية يأكلون أشياء ويتركـون أشـياء         :( 1ورد عن ابن عباس أنه قال     

تقذرا، فبعث اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حالله، وحرم              
وتال ) حرامه، فما أحل فهو حالل وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو               

قُل الَّ أَِجد ِفي ما أُوِحي ِإلَي محرماً علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ أَن يكُونَ ميتةً أَو دمـاً                  (
مسفُوحاً أَو لَحم ِخِرتيٍر فَِإنه ِرجس أَو ِفسقاً أُِهلَّ ِلغيِر اللِّه ِبِه فَمِن اضطُر غَير بـاٍغ                 

  ).  2ِإنَّ ربك غَفُور رِحيموالَ عاٍد فَ
وسواء كان موضوع القضية من هذا الصنف قد أنشأ له بعض القدماء حكما،             
أو طرح حديثا ألول مرة على مائدة البحث واالستنباط، فإنه دائما حمل اجتـهاد              

ال ينكر تغري األحكام    " متجدد ومتغري بتغري الظروف واألحوال تبعا للقاعدة الفقهية         
  ".ري األزمان بتغ

وسواء كان األمر متعلقا بإنشاء أحكام جديدة يف املباحات من أنشطة النـاس             
وتصرفام، أو مبا يستجد مما مل يعرف من قبل ومل يكشف الوحي كتابا وسنة عنه               
رمحة وتوسعة وإفساحا حلرية االختيار فيما تقتضي احلياة تكييفه وتنظيمه وتطويره،           

  .  نطقة الفراغ التشريعيفإن ذلك كله من جماالت م
 ،االستنباط من غري األدلـة األصـلية       إن هذه القضايا املتعلقة ذا الصنف من        

د شبيه هلا وخمالف هلـا يف كـل         ، ويتجد حقيقة واقعة يف اتمع، حدثت وحتدث     
بع من أصل واحد هو الكتاب      ين.  اإلسالمي واحد يف هدفه ومواضيعه     والفقه. عصر
، سلماً أو   ر بالبيئة اليت يعمل فيها، جتارية أو سياسية أو اجتماعية         نه يتأث إال أ . والسنة
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، واستحداث حلول تساير النشاط      حياة الناس يف هذا اال     وال بد من تنظيم   . حرباً
ظروف تساهم يف رقي األمة     وتوفرياً ل  ،  ، وحتقيقاً للعدل والسلم   البشري دفعاً للتظامل  

ذاهب سنية وشيعية، باستثناء الظاهريـة،      ولذلك رأى الفقهاء من كل امل     . وضتها
  .ضرورة استنباط أحكام شرعية هلذه القضايا

، وإعجـازه    هذا املوقف عكس مرونة التشريع اإلسالمي وصالبته وبعد غوره        
لكن مربط الفرس يف اخلالف بني هـذه املـذاهب     .  وصالحيته لكل ظرف وحال   

باطات تشريعاً إسالمياً أو عدم     ، هو جواز اعتبار هذه االستن      وبني املذهب الظاهري  
فإذا اعتربناها تشريعاً إسالمياً خضعت لألحكام التكليفيـة الـشرعية          .  جواز ذلك 

، ومـا    اخلمسة ودخلت حتت طائلة اإلجياب والتحرمي والندب والكراهة واإلباحة        
  . ، باعتبار خمالفتها ذنباً له وزره يستتبع ذلك من جزاءات دنيوية وأخروية

، رأوا أن لكـل      ء املذاهب الذين جشموا أنفسهم مشقة االستنباط           ففقها
 ألن  إال أمثـت األمـة كلـها،       ، و  هارهقضية حكماً هللا فيها جيب على اتهد إظ       

 وفقهاء املذهب الظاهري يرون أن هذا الصنف من القضايا          .االجتهاد فرض كفاية  
ان ؛ ألن اهللا تعاىل مل      ، واحلكم فيه بقاء ما كان على ما ك         متروك على أصل الرباءة   

  . خيربنا حبكمه فيه رمحة بنا وتوسعة علينا
 إال أن إمهال هذه القضايا وعدم تنظيم حياة الناس فيها مما يؤدي إىل الفوضـى    

وحنن يف هذا   . عوق حركة اتمع اإلجيابية   ، وي  ، ويساهم يف انتشار الظلم     والتناقض
، وبني فقهاء املذاهب    ن اتهدين فيه  ذين يكادون يكفرو  األمر بني رأي الظاهرية ال    

وجيـه إن      ولكل فريـق رأي   . ترك االجتهاد فيه إمثاً وتفريطاً    األخرى الذين يرون    
؟ كيف ننظم حياة النـاس يف       فكيف نوفق بني املوقفني   . جرد من التشنج والتعصب   

كون قد تدخلنا يف التـشريع اإلهلـي،        ، دون أن ن   هذه ااالت املستحدثة املتجددة   
، ودون أن نأمث بالتوقف عن االجتهاد واملسامهة يف حـل           كمنا بغري ما أنزل اهللا    وح

  مشاكل املسلمني ؟
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ولئن كان املذهب الظاهري قد عمل على حل إشكال الفراغ التشريعي باملغاالة           
يف استعمال دليل االستصحاب إىل حد الوقوع يف تناقض غري مقبول، فإن لكل من              

 باالجتهاد يف هذه املنطقة عليه مآخذ وله سـلبيات،  املذاهب األخرى منهجا خاصا 
  .سواء تعلق األمر بالتصرفات الفردية أو بقضايا التدبري العام للدولة

فاالجتاه السين مالكيا وحنفيا وشافعيا وحنبليا عاجل التصرف الفردي حتت مظلة           
ستحسان شرعية هي أن اتهد مأجور مصيبا أو خمطئا، بعناوين املصلحة املرسلة واال       

والعرف واالستصحاب وشرع من قبلنا، وما سوى ذلك من األمارات والقـرائن،             
،  "الـسياسة الـشرعية   " واستحدث للشأن العام و األحكام السلطانية  ما دعـاه           

واعترب ما استنبطه يف هذا الباب منضبطا باألحكام اخلمسة إجيابا وحترميا وكراهـة             
  .ظاهريونوندبا وإباحة، وهو ما يعترض عليه ال

وجعـل أمـره    " الفراغ التشريعي " أما االجتاه الشيعي فإن منه من أقر مصطلح         
خاصا بويل األمة، يبث فيه مبا تقتضيه املصلحة، استنادا منه علـى االعتقـاد بـأن                
للرسول صلى اهللا عليه وسلم صفتني، صفة نبوية باعتباره مبلغا عن اهللا عز وجـل،               

 واألحكام النصية الواردة عنه بصفته رسوال ثابتة        وصفة قيادية بصفته حاكما ووليا،    
ال تتغري ألا وحي إهلي، أما ما يصدر عنه بصفته قائدا سياسيا فهو قابل للتبـديل                

وهذا النظر يكاد يلتقي مع ما      . والتغيري حسب املصلحة اليت تقدر يف زماا ومكاا       
صلى اهللا عليه وسلم إىل     ذهب إليه الفقيه املالكي القرايف بتقسيمه تصرفات الرسول         

أربعة أنواع، تصرفات مبقتضى الرسالة، وتصرفات مبقتضى الفتوى، وثالثة بالقضاء،          
  .ورابعة باإلمامة

كما أن يف هذا االجتاه الشيعي نفسه نظرا آخر خمالفـا يـرى أن ال فـراغ يف                  
التشريع اإلسالمي ، ألنه مسدد بالوحي، وكل ما يصدر عنه صلى اهللا عليه وسلم              

ِإنْ هو ِإلَّا وحـي      وما ينِطق عِن الْهوى   : (هو املعصوم وحي من ربه ، لقوله تعاىل       و
قُلْ ِإنما أَتِبع ما ِيوحى ِإلَي ِمن ربي هـذَا بصآِئر ِمـن ربكُـم              : (وقوله). 1يوحى
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راغ التشريعي لديه فـيكمن يف     أما حل إشكال الف   ).  1وهدى ورحمةٌ لِّقَوٍم يؤِمنونَ   
  :ثالث مراتب لالجتهاد هي

  .التشريعات اليت تضمنها الكتاب والسنة وما يستنبط منهما
تشريعات القضايا املستجدة اليت مل توجد هلا أحكام واضحة ويرجـع الفقيـه             

  .اتهد فيها إىل عمومات الشريعة وأدلتها الثانوية
مثل ما يتعلق باالكتشافات والصناعات     تشريعات يف قضايا مل يسبق أن عرفت،        

واألسلحة احلديثة واالستنساخ والتلقيح الصناعي، وهي مـن اختـصاص الفقيـه            
  . اتهد

أما جمال النظام السياسي لألمة فإن الويل الفقيه هو الذي ينشئ أحكامه لـدى              
  .الفريقني، ألن سلطته تكاد تكون مطلقة يف االجتهاد التشريعي

على مناهج االستنباط يف ميدان الفراغ التشريعي لدى هـذه          إن أول ما يؤخذ     
املذاهب سنية وشيعية هو ما الحظه الظاهريون من شبهة االفتيات علـى الـشرع              
بالتدخل يف أمر التحرمي والتحليل الذي استأثر اهللا به ورسوله ، مما يتعـارض مـع                

  :نصوص حمكمة قطعية الثبوت والداللة، قال تعاىل يف حمكم الترتيل
قَد خِسر الَِّذين قَتلُواْ أَوالَدهم سفَها ِبغيِر ِعلٍْم وحرمواْ ما رزقَهم اللّه افِْتراء             ( •

ِدينتهواْ ما كَانملُّواْ وض لَى اللِّه قَد2ع.(  
كُم والَ تعتدواْ ِإنَّ اللّه     يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تحرمواْ طَيباِت ما أَحلَّ اللّه لَ          ( •

ِدينتعالْم ِحب3الَ ي .(  
• )               كُملَيع مرا حلَ لَكُم مفَص قَدِه ولَياللِّه ع ماس ا ذُِكرأْكُلُواْ ِممأَالَّ ت ا لَكُممو

ِئِهم ِبغيِر ِعلٍْم ِإنَّ ربـك هـو أَعلَـم          ِإالَّ ما اضطُِررتم ِإلَيِه وِإنَّ كَِثريا لَّيِضلُّونَ ِبأَهوا       
ِدينتع1 )ِبالْم ( 
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والَ تقُولُواْ ِلما تِصف أَلِْسنتكُم الْكَِذب هـذَا حالَلٌ وهـذَا حرام لِّتفْترواْ           ( •
  ).  2ِلحونَعلَى اللِّه الْكَِذب ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ علَى اللِّه الْكَِذب الَ يفْ

• )               الَالً قُلْ آللّـهحا وامرح هنم ملْتعٍق فَجزن رلَكُم م لَ اللّها أَنزم متأَيقُلْ أَر
 ).3أَِذنَ لَكُم أَم علَى اللِّه تفْترونَ

ولئن كان اهللا تعاىل حبكمته وقيوميته قد ترك هذه الساحة التصرفية بدون تشريع        
لق وتوفريا لليسر يف عالقام ومعاشهم فإن من باب أوىل أال يضيقها            توسعة على اخل  

الفقهاء عليهم بإدخاهلا حتت مظلة احلرام والواجب باعتبـار املخالفـة فيهـا وزرا              
  .مسؤوال عنه يف الدنيا واآلخرة

وثاين ما يؤخذ على هذه املناهج أن احتكار الفقهاء لسلطة التشريع يف قـضايا              
 لعموم األمة، أنشأ متاسا خطريا بني اجتهادهم وبـني االسـتبداد            جعلها اهللا تعاىل  

السياسي والتسلط الفردي على الشأن العام، ولطاملا اقتسم بعض الفقهاء النفوذ مع            
السالطني وامللوك وأذاقوا األمة سوء العذاب، بفتاوى ظاملة من هـؤالء وسـيوف             

  . مصلتة من أولئك
طورة عن سابقاا، متعلقة بإقصاء األمة عن       وثالثة األثايف قضية أخرى ال تقل خ      

  .أمر هو من صميم اختصاصها وشأا، بداهة عقلية ونصوصا صرحية
ذلك أن عصمة األمة يف اجتماعها وقيامها شورويا بأمرها، وردت ما آيـات             
الترتيل احلكيم واألخبار املتواترة سنة قولية وعملية، وقد سلطت األمة بذلك شرعا            

الدنيوية لتسخريها فيما خلقت له ومن أجله، واستئثار فقهاء املذاهب          على قضاياها   
ذا الصنف من التشريع إلغاء ملرجعيتها وتسفيه الجتهادها فيما هو مـن صـميم              

 إىل احتكار فئة قليلة حلـق التمييـز بـني          - وقد أدى  –عملها، وج يؤدي حتما     
  .لسياسية االستبدادية الظاملةالصواب واخلطأ واملصلحة واملفسدة ، وإىل قيام النظم ا

                                                                                                                                          
 119 األنعام - 1
 116 النحل - 2
 59 يونس - 3
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ومأخذ رابع على هذا النهج هو ما يثريه فقهاء املذاهب باجتهادام املختلفـة             
املتنافية واملتعارضة، من توسيع لشقة التفرق والتمزق والتناحر الطائفي بني املسلمني           
مما ال خيفى على أحد، وقد سارت بذكره الركبان عرب ما مـضى، وتقـصفنا بـه        

 .    إلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة يف زماننا هذاوسائل ا
    أما موقف املذهب الظاهري من قضايا الفراغ التشريعي فإن مفهومه ألصل           
الرباءة فيما ترك فيه التشريع رمحة ، ليس مربراً لتركه فوضى ، بدعوى أن النص مل                

،  عين ترك النظام والتنظـيم    ؛ ألن الرمحة ال ت     ، أو أنه منعنا من تنظيمه وتقنينه       يبينه
مما جيعل وجهة نظر املـذاهب األخـرى        .  ولكن تعين عدم املساءلة اُألخروية فيه     

مقبولة ، من حيث وجوب تنظيم حياة الناس يف هذا الصنف من القـضايا ؛ إال أن                 
وال شك أن استنباطام هذه     .   فيه نظر   جعل ما يستنبطونه فيه شرعاً إسالمياً صرفاً      

، وناشئة يف ظلها وبتوجيهاا العامة وحكمتـها     صميم الشريعة اإلسالمية   نابعة من 
، أن تنشأ يف ظل كـل تـشريع أو قـانون          إذ من الطبيعي    .  ومقاصدها ورمحتها 

 يف أغلـب الـبالد      فالقوانني الوضعية . ت أو قوانني جزئية نابعة من روحه      تشريعا
القـوانني األوربيـة    ، و  ظلها  روح القوانني األوربية ويف    ، ناشئة من  اإلسالمية مثالً 
فـإذا كانـت هـذه       .انني الرومانية الوثنية ويف ظلـها     من روح القو  احلالية ناشئة   

،  روح الشريعة اإلسالمية ويف ظلـها      االستنباطات الفقهية يف هذا امليدان ناشئة من      
، وتقـرر    وترفعها إىل مستوى قوانني ملزمة     وكان للدولة اإلسالمية أن تتبىن بعضها     

ت طائلـة اإلمث    ، من غري أن تدخلها حت      تها جزاءات تنظيمية وإدارية وتعزيرية    ملخالف
ب ، وفتحنا بـا    نكون قد وفقنا بني املذاهب، وقربنا شقة اخلالف        ،واملخالفة الدينية 

، وفسحنا اال لتطور اتمع وتسريع حركة التجدد        الوحدة التشريعية بني املسلمني   
  . فيه

ريئة يف جمال توحيد أمر املسلمني تقتضي منا مجيعـا          هذه اخلطوة االقتحامية اجل   
  :موقفني شجاعني مها
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، تتكامل  ا جمرد مدارس علمية فقهية ال غري       اعتبار املذاهب اإلسالمية كله    -    
، وتتعاون لتنظيم شؤون الناس املتروكة      صابت فيه وتتناصح فيما أخطأت فيه     فيما أ 
فيهـا  إذ التفـريط    . ية القرآن والسنة  جتهاد البشر رمحة من رب العاملني، حتت را       ال

، بـاحلمى ، والتفريط فيما حول احلمـى يعـصف         يضر بالتشريع اإلسالمي نفسه   
، والذريعة إىل اإلخـالل بـاملروءة إخـالل         حملافظة على املندوب حتفظ الواجب    وا

  . باملروءة يف واقع األمر
 وتـصنيفها   ،  مراجعة شاملة ودقيقة لكل االجتهادات الفقهية يف هذا امليدان         -

، هو احلائـل     وسوف نكتشف أن جمرد أحادية نظرتنا وتشنجنا      .  واالستفادة منها 
رف ، قضية فقهية بسيطة هي ما ع      ولنضرب مثالً لذلك  .  ستفادة منها بيننا وبني اال  

 أيب حنيفة وال جتوز عند      وهي جائزة عند  . بإزالة النجاسة مبا سوى املاء، كاخلل مثالً      
، وجدنا أن فقهاء مجيع املذاهب أصبحوا       رنا إىل واقعنا املعاصر   نا إذا نظ  لكن. الشافعي

ألم يرسلون مالبسهم إىل املغاسـل      برأي أيب حنيفة؛    يعملون بديهة منهم وسليقة     
فاملذهب احلنفي مـثالً يف     .  ، أي باملواد الكميائية   لية العامة اليت تنظف بغري املاء     اآل

د أن كل مذهب آخر متقدم على       وكذلك جن . هذا املوضوع متقدم جداً على غريه     
  . غريه يف جمال آخر
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‘†bÛa@szj¾a@ @
òîÇ‹“Ûa@òbîÛaë@ïÈí‹“nÛa@Îa‹ÐÛa@ @

، وكـان   "السياسة الشرعية   " مل يعرف الفقه اإلسالمي يف أول عهده مصطلح         
ينتظم كل مفردات األحكـام علـى صـعيد         " الشريعة  " أو  " حكم اهللا   " لفظ  

واخللفاء الراشـدون أنفـسهم     . الشأن العام لألمة  التصرفات الفردية وصعيد تدبري     
كانوا إن وجدوا نصا للنازلة حكموا به، فإن أعوزهم النص مجعوا املسلمني الختاذ             

  .القرار فيها شورويا
مث ملا قامت امللوكية اجلربية واستأثر األمويون ومن جاء بعدهم بالسلطة، ساروا            

تأييد واإلقرار لكل ما يصدر عـن       على ج استبدادي واحد هو السمع والطاعة وال       
  .السلطان، وافق الشريعة أو خالفها

هذا االحنراف السياسي يف خط سري الدولة ساعد على ظهور فقه تربيري لدى             
  :فئتني من الفقهاء

  .فئة البطانة املستفيدة واحلاشية االنتفاعية
 وفئة أخرى يئست من إمكانية تأسيس السلطة السياسية على مبادئ اإلسـالم           
العادلة فلجأت إىل حماولة تكييف األحكام الشرعية مع واقع االستبداد والقهر، من            

  .أجل إنقاذ ما ميكن إنقاذه
تتبلور " السياسة الشرعية   " حينئذ أخذت معامل ما أطلق عليه فيما بعد مصطلح          

  .وتتضح وتتطور وتلبس لكل حالة لبوسها
ديد وحتديد وجهته، هو مـا      ولعل أبرز معلمة يف مسرية تطور هذا املصطلح اجل        

قام به عمرو بن العاص من استغفال أليب موسى األشـعري يف قـضية التحكـيم                
املشهورة، بني اإلمام على كرم اهللا وجهه، وبني معاوية بن أيب سفيان، مما كان لـه                

  .أبلغ األثر يف حتديد  القبلة السياسية لنظم احلكم لدى املسلمني فيما بعد
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يف جمال التدبري العـام منحرفـة آيلـة         " لسياسة الشرعية   ا" لقد بدأت مسرية    
للسقوط ، منافية ملبادئ اإلسالم، تصرفا استبداديا ظاملا خمادعا يفرض نفسه علـى             
األمة بالسيف البتار والدرهم والدينار، مث حماولة فقهية تربيرية صيغت هلـا قواعـد              

للسلطان " و  "  اإلمام نافذ    أمر" و  " أمر اإلمام يرفع اخلالف     " فقهية سائبة من مثل     
، مث تبنيا رمسيـا ملـصطلحها   "أن حيدث من األقضية بقدر ما حيدث من مشكالت         

الـسياسة  "العلمي وتطويرا له وتوسيعا االته، مث يف عصرنا هذا دعوة إىل أن تعد            
علما مستقال عن املباحث الفقهية ونصوصها يف الكتاب والـسنة، وأن           "  الشرعية  

  . مجيع مرافق الدولة وآليات تأسيسها وتسيريهاتتخذ مرجعا يف
إن الزعم بأن الدولة لدى املسلمني بعد سقوط اخلالفة الراشدة، انبثقـت مـن              
الشريعة اإلسالمية، تعتوره كثري من املآخـذ، يف مقدمتـها أن العـصبية القبليـة               

  .واألسروية هي اليت أسستها وأنشأا وأقامت هلا القواعد ومهدت هلا السبيل
كذلك القول بأن ما عرف بالسياسة الشرعية انبثاق سليم من نصوص الكتاب            
والسنة، ليس له ما يؤيده أو يرجحه، ألن السياسة الـشرعية الـيت عرفناهـا يف                
مصنفات القوم ليست إال نتاجا لفقه التكيف مع واقع الظلم، وحماولة تلطيف فاشلة             

إن الـسياسة   .  أسس شرعية سليمة   جلو االستبداد، بعد العجز عن إقامة الدولة على       
الشرعية لديهم ترويض للشريعة الغراء ويل ألحكام نصوصها الثابثة، وإخضاع  هلا            

 .ألهواء احلكام والظاملني
إن فقه السياسة الشرعية الذي استنبت يف الساحة اإلسالمية، لـيس إال وليـدا    

 األمن فيهـا    لنهج احلكام يف ضبط ممالكهم، وترويضها، وإخضاعها، وفصل قضايا        
عن سلطة القضاء الشرعي، بتوظيف جمال الفراغ التشريعي واستحداث عقوبـات           
جائرة فيه، مموها عليها ببعض التأويالت الفقهية، وببعض املخالفات املتروك أمـر            

  .البث فيها وردعها لألمة
لقد كان اخللفاء الراشدون رضي اهللا عنهم، جممعني على أن النظر يف كل مـا               

مرجعه الكتاب والسنة، مث الشورى إن أعوزهم النص، مبا يف ذلك ميدان            يعرض هلم   
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القضاء الذي كان من صميم عملهم، إال ما كان من أمر عمر إذ كثرت أشـغاله                
واتسعت حروب اجلهاد يف عهده، ففوض القضاء إىل غريه، واستعان فيـه بـأيب              

  .ةالدرداء باملدينة، وشريح بالبصرة، وأيب موسى األشعري بالكوف
فـإن  ) السياسة العامة للدولـة   ( أما ما تعلق من أمر املسلمني بقضاياهم العامة         

  .الراشدين كانوا يشرفون عليه بأنفسهم بواسطة الشورى العامة باملساجد
وعندما قامت امللوكية يف عهد األمويني بقيت األحكام الشرعية منازعات فردية           

ودا شرعية بيد القضاء؛ وما تعلـق       وعقودا جتارية واجتماعية ومعامالت مالية وحد     
بالسياسة العامة كان امللوك يباشرونه بأنفسهم أو يوكلون به أهل عصبيتهم بالنسب            

أما املظامل غري املنصوص عليها وكان جزء منها متعلقـا بـأمن            .واملصاهرة والوالء 
املمالك، وحمتاجا كما يقول ابن خلدون إىل سطوة السلطنة ونصفة القضاء فكانوا            

 كل من دوليت األمويني بدمشق واألندلس، ودولة العباسيني ببغداد، والعبيـديني            يف
بإفريقية، يشرفون عليها مباشرة، بعيدا عن سلطة القضاء الشرعي، بواسطة صاحب           

فأدى ذلك إىل شطط شـديد يف اسـتعمال النفـوذ           ). أو متويل املظامل    ( الشرطة  
ردع  والعقوبة على النوايا والشبهات      ومعاجلة التهم وعمليات التعزير والتأديب وال     

  .والظنون واالحتماالت
كذلك األمر عندما تقلص ظل اخلالفة امللوكية املركزية، واسـتقل الـسالطني            
بأقطارهم، واستفحل أمر النظر يف املظامل، وقطعت الصلة بينها وبـني األحكـام             

  .الشرعية بصفة تكاد تكون مطلقة
نه ال جرمية وال عقوبة إال بنص، وأن املتـهم          إن األصل يف الشريعة اإلسالمية أ     

بريء حىت تثبت إدانته، وأنه ال يأمث امرؤ بوزر غريه، ، وأن االجتهاد قضاء وإفتـاء                
يف فيها أو ومالبساا، مث علم حبكم اهللا  علم بواقعة املسألة وحاهلاينبين على علمني 

 وما سوى ذلك عفو، سألةبواقع امل علمه حبكم اهللا على علمهالفقيه  مث يطبق ها،مثل
ال حـق   ) الفراغ التـشريعي  (يف منطقة العفو    ) األمة  ( وأن أمر اجلماعة اإلسالمية     

ألحد يف احتكاره واالستئثار به، ملكا كان أو رئيسا أو خليفة أو ذا شـأن، وأن                
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متويل البث فيه هو جمموع األمة يف فضاءاا الشوروية العامة،كما ترشد إليه آيات             
حلكيم والسنة النبوية قوال وعمال؛ إال أن استبعادها عـن أمـر هـو هلـا                القرآن ا 

واحتكاره بيد احلكام مباشرة أو بواسطة والة مظاملهم وقـادة شـرطتهم وأمـراء              
جيوشهم من ذوي الوالء األسري أو القبلي أو االنتفاعي، كان لـه أبلـغ اآلثـار                

ال سـيما وقـد     . تقبالوأخطرها على الدين واتمع والوحدة ماضيا وحاضرا ومس       
استبعد هذا األمر أيضا حىت عن سلطة القضاء الشرعي وعوجل حتت مظلة مصطلح             
غري منضبط دعي تعزيرا، واستحدثت له أحكام زجرية حيرم إيقاعها على احليوان،            
بله بين اإلنسان، أحكام تتراوح بني اجللد والقتل والـصلب والتحريـق والعـصر              

ىت املوت، مما عد تعزيرا شرعيا وتعزير سياسة، فما هو          والتوسيط والنفخ من الدبر ح    
هذا املذهب اجلديد والنظرية املستحدثة لردع املخالفات وتقومي املنحرفني عن الدولة           

  وفيها؟
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ÉibÛa@szj¾a@ @
òbî@‹íÈnÛa@ZéÔÐÛa@À@òq‡znß@òí‹Äã 

 من أحد   يف البداية كان احلكام املسلمون فيما بعد اخلالفة الراشدة، إذا غضبوا          
 تربيـر    وإن ارتكب خمالفة مضرة بأمنهم نكبوه، من غـري أن حيـاولوا            ،بطشوا به 

إال أن إنكار العامة بـوازعهم الـديين   . ة عليه  أو يفكروا يف إضفاء الشرعي     صرفهمت
 عض العلماء الصادقني ملا اسـتحفظوه      ب استنكار املظامل من قبل   وحسهم اإلنساين، و  
بعض فقهاء السلطة، يف موجات تربير ومحالت متويه         إىل جتنيد    من كتاب اهللا، أديا   

يف الـشريعة   " التعزيـر " للظلم والقائمني به، فكان مبحـث       " شرعنة" وحماوالت  
  .اإلسالمية أيسر مدخل وأوطأ كنف يف هذا املضمار

: والتعزير لغة من أمساء األضداد، يفيد التعظيم والتبجيل والنصرة يف قوله تعاىل           
، كما يفيد الردع    )1لَِّه ورسوِلِه وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَِصيلًا      ِلتؤِمنوا ِبال (

بضرب وغريه دون احلـد     عقاب  والرد والتأديب يف املباحث الفقهية اليت عرفته بأنه         
 كما فعل   ،أو أكثر منه، يف احلدود اليت مل تتكامل أركاا وتقتضي معاقبة مرتكبها           

، ويف املخالفات واجلنايـات      2 إذ جلد أبا بكرة يف داره وأمر زوجته أن تكتم          عمر
اليت مل ترد النصوص بأحكام فيها، ويف اجلرائم السياسية ضد الدولة ورموزها، ويف             

  .كل ما يرى فيه احلاكم مصلحة تقتضي إيقاعه
كروا ولقد حاول الفقهاء من خمتلف املذاهب التمييز بني احلد وبني التعزير، وذ           

  :فروقا بينهما كثرية من أمهها
  .أن احلد مقدر شرعا والتعزير غري مقدر شرعا ومفوض فيه إىل رأي احلاكم -
 .أن احلد يدرأ بالشبهات والتعزير جيب بالشبهة -
 .الرجوع يف اإلقرار يعمل به يف احلد وال يعمل به يف التعزير-

                                                           
 9 الفتح - 1
  9/44املبسوط للسرخسي  - 2
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 .احلد ال جتوز فيه الشفاعة والتعزير جتوز فيه -
 .احلد ال جيوز لإلمام تركه والتعزير فيه الترك -
 .احلد يسقط بالتقادم والتعزير ال يسقط -
 .احلدود واجبة النفاذ واختلف يف وجوب التعزير -

  .أما مشروعية التعزير فقد اختلف فيها األئمة األربعة
وإذ يرى الشافعي أن التعزير ليس بواجب وأن لإلمام حق إيقاعه وتركه، يرى             

لة أن ما كان من التعزير منصوصا عليه واجب، وما مل يكن منصوصا عليـه               احلناب
فاألمر لنظر اإلمام إن شاء عزر وإن شاء ترك، ويذهب مالك وأبو حنيفة إىل أنـه                

 كرم اهللا وجهه فيمـا       مثل ما روي عن علي     واجب، ، لورود أحاديث موقوفة فيه،     
سئل علي عـن قـول      :  لأخرجه ابن اجلعد يف مسنده عن عبد امللك بن عمري قا          

هن فواحش فيهن تعزير وليس     :" ، قال "يا فاجر يا خبيث يا فاسق       :" الرجل للرجل 
، وما أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه عن عبد اهللا بن صـيفي أن عمـر                "فيهن حد   

  ".وال يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا "كتب إىل أيب موسى األشعري 
لتعزير متكلما فيه، على رغم اتفـاق       ولئن كان احلديث النبوي الوارد يف أمر ا       

البخاري ومسلم على خترجيه عن أيب بردة، وهو قول الرسـول صـلى اهللا عليـه                
، فقد بلغ االختالف    )ال جيلد فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهللا            :( وسلم

  .يف  تأويله وتقدير العدد فيه مدى بعيدا
لعقوبة وصـاحبها، وخيـري     رأى مالك أن حتديد قدر التعزير يكون على قدر ا         

اإلمام بني العشرة وبني ما فوق احلدود الشرعية جلدا وقطعا وقتال وصلبا، وذهب             
بعض املالكية إىل أن عدد العشرة مقصور على زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا               

  .الرأي يف غايـة الـضعف، وذهـب أشـهب إىل العمـل بظـاهر احلـديث                
تعزير ما هو مقدر يف احلدود، فال يزاد على تـسع           ورأى الشافعي أال يبلغ بال         

ضربة، أي أقل من األربعني اليت وردت عنه صلى اهللا عليه وسلم، وذهـب            وثالثني
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منسوخ بفعل الصحابة، وهذا ضعيف جدا      " العشرة" بعض الشافعية إىل أن حديث      
ن ألنه مل يثبت إمجاع من الصحابة على نسخه، ورأى القاسم بن القفال الشاشي م             

  .الشافعية عدم جتاوز العشرة عمال بظاهر احلديث
 كما يستشهدون على حق احلاكم يف إيقاعه وتركه وتقديره وتعيني مستحقيه           

اتقوا فراسة املـؤمن،    (1الترمذي و مسند الشهاب هو      سنن  حبديث ضعيف ورد يف     
إن لكـل   (2ويف رواية  كرت العمال عن عروة مرسال         ) فإنه ينظر بنور اهللا عز وجل     

نوادر األصول  " يف  وحبديث آخر متكلم فيه ورد      ) قوم فراسة وإمنا يعرفها األشراف    
إن هللا عبـاداً    " :   أنـه قـال     صلى اهللا عليه وسلم    عن الرسول  للحكيم الترمذي    "

   3 "يعرفون الناس بالتوسم
املرضية يف أحكام    الفراسة"وذلك ما ذهب إليه ابن قيم اجلوزية بقوله يف كتابه           

 فيقال وال حمذور يف ،وقول أيب الوفاء ابن عقيل ليس هذا فراسة" :[شرعيةالسياسة ال 
 وقد مدح اهللا سبحانه الفراسة وأهلها يف مواضع         ، فهي فراسة صادقة   ،تسميته فراسة 

وهـم املتفرسـون     ،) 4 ِإنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت لِّلْمتوسـِمني     (من كتابه فقال تعاىل       
 وقـال   ، يقال تفرست فيك كيت وكيت وتومسته      ،ة وهي العالم  ،اآلخذون بالسيما 

يحسبهم الْجاِهـلُ   ( وقال تعاىل    ) 5 ولَو نشاء لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم ِبِسيماهم    (تعاىل  
    ماهم ِبِسيمِرفُهعفُِّف تعالت اء ِمناتقوا فراسة املؤمن فإنه ( ويف الترمذي مرفوعا ) 6أَغِْني

  ]. )7ِإنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت لِّلْمتوسِمني( مث قرأ ) نور اهللاينظر ب

                                                           
 10/43، تفسري القرطيب 2/556، تفسري ابن كثري 5/298 سنن الترمذي - 1
 2/514، فيض القدير 3/472 املستدرك على الصحيحني - 2
  2/556 ، تفسري ابن كثري10/43، تفسري القرطيب 3/207النعجم األوسط- 3
 75 احلجر - 4
 30 حممد - 5
 273 البقرة - 6
 75 احلجر - 7



  
  
  
  
  
  
  
  

  490   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

 وكال احلديثني ال ينطبق معنامها ولو كانا صحيحني على حـاالت التعزيـر             
سياسة من قبل احلكام الظلمة، فما من أحد منهم كان ينظر بنور اهللا لتكون له تلك                

  .ين يعرفون الناس بالتوسمالفراسة، وما من أحد منهم كان من رجال اهللا الذ
ِإنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت    : ( من سورة احلجر   75أما االستشهاد بقوله تعاىل يف اآلية       

ِمنيسوتمن سورة حممد    30وقوله خماطبا الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف اآلية          ) لِّلْم 
)     لَتو ماهم ِبِسيمهفْترفَلَع ماكَهنياء لَأَرشن لَوو        لَـمعي اللَّـهِل وِن الْقَوِفي لَح مهِرفَنع

الَكُمم( من سورة البقرة     273، وقوله يف اآلية      )أَع      ـاء ِمـناِهلُ أَغِْنيالْج مهبسحي
  ماهم ِبِسيمِرفُهعفُِّف تعفأبعد عن موضوع التعزير سياسـة بعـد األرض عـن           ) الت

علقة بضرورة االعتبار مبا وقع لقوم لوط، ملعرفة قوة اهللا          السماء،  ألن اآلية األوىل مت     
وجربوته وغريته النتهاك حرماته، والثانية متعلقة بوحي من اهللا تعاىل لنبيه يف شـأن              

والثالثة يف أمر الصدقات والفقراء الذين ال يكاد يعرفهم اجلهالء، ولـيس            . املنافقني
صام، وال ممن يوحي إليهم يف شأن       احلكام ممن خيسف اهللا األرض انتقاما هلم من ع        
  .أعدائهم، وما ورطهم فيما يرتكبون إال اجلهل

 ،إن بناء العقوبة على الفراسة والتوسم والظن والـتخمني والـشبهة والتهمـة            
 يعد بابا مشرعا للفنت والظلم      ،واعتمادا على نظر احلاكم ومزاجه وما يراه مصلحة       

  .واجلور واالستبداد
املرضـية يف أحكـام الـسياسة        الفراسة"وزية يف كتابه    وقد غلط ابن قيم اجل    

إذ دافع دفاع اادل املستميت على نظرية الفراسة وجعلها من أهم حماور            " الشرعية
مسألة كبرية عظيمة النفع جليلة القدر إن أمهلها        ( احلجة يف املوضوع ووصفها بأا      

  .)...احلاكم أو الوايل أضاع حقا كثريا وأقام باطال كثريا 
وأمـا  ":( السياسة الشرعية   " وإىل ذلك ذهب ابن تيمية أيضا بقوله يف كتابه          

فهؤالء يعاقبون تعزيـرا وتنكـيال      ....املعاصي اليت ليس فيها حد مقدر وال كفارة       
، وبعد أن بني أن التعزير يكون باإليالم قوال أو فعـال،       )وتأديبا بقدر ما يراه الوايل      

وجه وإركاب املعاقب على دابة مقلوبا، ذكـر أن         كما يكون باحلبس أو تسويد ال     
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مالكا وبعض احلنابلة جوزوا البلوغ بالتعزير إىل القتل لإلفساد ولو بدون ردة، كما             
  .يف حالة القدرية مثال

ولئن كان الفقهاء قد حاولوا االستشهاد على شرعية ذلك ببعض األحاديـث            
 من روايات، أو القياس علـى       الضعيفة أو املوضوعة واصطياد ما انتحله األخباريون      

بعض حاالت احلرب اليت هلا أحكام خاصة، فإن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم مل               
يثبت أنه قد عزر خارج احلدود الشرعية، بل كان يعفو ويصفح حىت يف حـاالت               

 أن رجال من األنـصار      1يهمامسلم يف صحيح  البخاري و اإلساءة إليه، وقد أخرج     
 صلى اهللا عليه وسلم يف شراج احلرة اليت يسقون ـا            خاصم الزبري عند رسول اهللا    

النخل فقال األنصاري سرح املاء مير فأىب عليهم فاختصموا عند رسول اهللا صلى اهللا           
اسق يا زبري مث أرسل املاء      :" عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للزبري         

 ابن عمتك، فتلون وجه     يا رسول اهللا أن كان    : فغضب األنصاري فقال  " إىل جارك 
يا زبري اسق مث احبس املاء حـىت يرجـع إىل           :" نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال       

فَـالَ وربـك الَ     (واهللا إين ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلك         : فقال الزبري " اجلدر
ي أَنفُِسِهم حرجـاً ممـا      يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ فِ         

قسم رسول اهللا صلى    :  3 أيضا عن عبد اهللا قال     اوأخرج ).2قَضيت ويسلِّمواْ تسِليماً  
إا لقسمة ما أريد ا وجه اهللا، قال فأتيت النيب          : اهللا عليه وسلم قسما، فقال رجل     

هه حـىت   صلى اهللا عليه وسلم فساررته، فغضب من ذلك غضبا شديدا وامحر وج           
عن أنس  و ".قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصرب        :" متنيت أين مل أذكره له، مث قال      

يا رسـول اهللا    :  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال         4:رضي اهللا عنه قال   
فلم يسأله عنه، وأقيمت الصالة فصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم           : أصبت حدا، قال  

:" رسول اهللا أصبت حدا فأقم يف كتـاب اهللا، قـال          يا  : فلما فرغ من صالته قال    
                                                           

  4/1829، مسلم 2/832 البخاري - 1
  65النساء -   2
 2/739، مسلم 5/2263 البخاري - 3
 5/251، مسند أمحد 4/2117، مسلم 4/282 املستدرك على الصحيحني - 4
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وأخرج ابـن حبـان يف       " .قد غفر لك    :" نعم قال : قال" أصليت معنا الصالة؟    
إين :  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        : 1صحيحه عن ابن مسعود قال    

أخذت امرأة يف البستان فأصبت منها كل شيء إال أين مل أنكحها فافعـل يب مـا                 
وأَِقِم الصالَةَ طَرفَـِي النهـاِر      (ئت، فلم يقل له شيئا مث دعاه فقرأ عليه هذه اآلية            ش

ى ِللذَّاِكِرينِذكْر ئَاِت ذَِلكـيالس نذِْهباِت ينسِل ِإنَّ الْحاللَّي نلَفاً مز2و.(   
لقد نشأت نظرية العقاب خارج إطار احلدود الشرعية يف حـضن مـسوغات             

قهية خمتلف فيها، ولكنها أخذت يف التطور مع مرور الزمن وترامي رقعة السلطة،             ف
وفشو الفقه واتساع شقة اخلالف فيه، وبعد أن كان التعزير حمصورا يف املخالفات             
الشرعية غري املنصوص على حكم فيها كالغش والكذب واحلدود اليت مل تكتمـل             

درة بنظر احلـاكم، والتعزيـر للتـهم        أركاا، عرف التعزير للمصلحة املرسلة املق     
باإلساءة للدولة وأمن السلطنة، والتعزير بالشبهة والظن والفراسة والتوسم، واختـذ           

  .لكل هذه التعازير اسم جامع هو التعزير سياسة
الـذي تطـور مـع الـزمن        " لسياسةا"من مث عرف الفقه اإلسالمي مصطلح       

  .  وأىن يشاء ويف من يشاءبيد احلاكم يصرفها كيف شاء" سياسة شرعية"فصار
كان األصل يف الشريعة أن العقوبة ال تكون إال حدا، مث صارت حدا وتعزيرا،              
مث حدا وسياسة، مث سياسة شرعية، وعرف الفقه اإلسالمي ذا التطور اجللد حـدا              
واجللد سياسة، والقطع حدا والقطع سياسة، والقتل حدا والقتل سياسة، ومصادرة           

درا سياسة، مث خلعت ربقة التقيد بالنصوص وتوالت املظـامل          األموال حقا ومصا  
على األمة بالصلب سياسة وتقطيع األطراف سياسة والقتل بالعصر سياسة والقتـل            
بنفخ الضحية من الدبر حىت املوت سياسة، ويف عصرنا هذا عرف تذويب الضحايا             

 .سياسة" األسيد"يف حامض 

                                                           
 .12/135لطربي ، تفسري ا4/317، السنن الكربى 1/449، أمحد 5/16ابن حبان - 1
 114 هود -2
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العقـاب  "إىل مـصطلح    " تعزير شرعا   ال" إن هذه النقلة النوعية من مصطلح       
قد رفعت احلرج الديين عن احلكام، ووسعت عليهم باستعمال لفظ غائم           " سياسةً  

ضبايب، يبتلعه العامة ويستسيغونه ما دام الفقهاء يستعملونه للتعبري عن شـرعية أي             
  .تصرف

 الشيُء إذا   - كسِمع   -" سِوس  " جذره اللغوي مشترك، منه     " سياسة  " فلفظ  
  .وقع فيه السوس، والسوس أيضا معناه السجية واخللق واألصل

  .وساس البهائم والدواب إذا رعاها وروضها
  .وساس الرعية أمرها واها وروضها على السمع والطاعة

  .ومن ااز قوهلم سوسه القوم أي جعلوه يسوسهم
  .ومنه تقسيمهم الناس إىل ساسة وسوقة، ساسة تسوق وعامة تساق

  : قول الشاعرومنه
  فبينا نسوق الناس واألمر أمرنا        إذا حنن سوقـة نتنصف
  فأف لدنيا ال يدوم نعيمهــا       تقلب تارة بنـا وتصرف

تصرفات احلكام ال تقره مبادئ اإلسالم      " لشرعنة"إن هذا املصطلح املستحدث     
ومـا يعطيـه    وتعاليمه شكال ومضمونا، ملا حيمله من معاين استعالء فئة على فئة،            

للحاكم من حق التصرف يف الشأن العام استبدادا تاما ال معقب له، وما يفتحه من               
  :أبواب للفنت واملظامل على مجيع الصعد

على الصعيد السياسي إذ متت حتت غطائه السيطرة على أمر األمـة، وسـخر              
ه العقوبـة   لألهواء واملصاحل الفردية وب املال العام، أمام عني األمة اخلائفة من هذ           

املستحدثة غري املقدرة عقال أو شرعا، واملوكولة إىل مزاج احلاكم وعفوية ما يصدر             
عنه يف حاالت صحوه وسكره، غضبه وزهوه،  قتال أو بترا أو صلبا أو جلـدا أو                 

  .مصادرة
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وعلى الصعيد االجتماعي فرض على األمة الفقر والفاقة واخلدمـة الذليلـة يف             
شرطة واجليش ويف قصور النخب الفاسـدة ذات النفـوذ          أعتاب احلكام وأمراء ال   

  .واجلاه
وعلى صعيد السيادة الوطنية فتحت البالد للغزو األجـنيب عـسكريا وثقافيـا             

  .وعقديا
وعلى صعيد التواصي باملعروف والتناهي عن املنكر، أجرب الدعاة علـى لـزوم      

قتـل وسـحل    الصمت ومالزمة الظل حتت طائلة التعزير سياسة وما ينتج عنه من            
  .وانتهاك أعراض

السياسة هي فعل شيء من احلـاكم ملـصلحة         : ( قال ابن جنيم يف البحر الرائق     
  ).يراها وإن مل يرد بذلك الفعل دليل جزئي

السياسة ما كان فعال    : عن ابن عقيل قال   : ( وقال ابن القيم يف الطرق احلكمية     
ه الرسول صلى اهللا عليه     مع الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد، وإن مل يضع          

  ).وسلم وال نزل به الوحي، ومن قال ال سياسة إال ما نطق به الشرع فقد غلط
أما التنفيذ فإن الشارع يعطـي      :( ومن الفقهاء املعاصرين يقول الشيخ البوطي     

احلاكم طائفة واسعة من األحكام تسمى أحكام السياسة الشرعية، ميلك أن يتحرك            
  ...)حتت مظلة هذه األحكام 
السياسة ما حيتاجه احلكام والوالة مـن       ": ( معني احلكام "وقال الطرابلسي يف    

  ).إيقاع بعض العقوبات ردعا وزجرا لتوصد أبواب الفنت
 ينتبه ملخاطر السياسة وينبـه إليهـا         1"معني احلكام   " إال أنه يف نفس الكتاب      

م بـالظن والـتخمني     فاحلكم بالفراسة مثل احلك   : ( حمذرا بقوله يف احلكم بالفراسة    
مث يعقب على ذلك بتفصيل املظامل اليت تنشأ عنها         ) وذلك فسق وجور من احلاكم      

اعلم أن السياسة شرع مغلظ ، والسياسة نوعان سياسة ظاملـة فالـشرعية       : ( قائال
                                                           

 168 ص - 1



  
  
  
  
  
  
  
  

  495   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

وهي باب واسع تضل فيه األفهـام       ...حترمها وسياسة عادلة خترج احلق من الظامل      
 يضيع احلقوق ويعطل احلدود وجيرئ أهل الفساد ويعـني          وتزل فيه األقدام وإمهاله   

أهل العناد والتوسع فيه يفتح أبواب املظامل الشنيعة ويوجب سفك الـدماء وأخـذ              
  ....)األموال غري الشرعية

ولئن ترك الطرابلسي يف هذه الفقرات منفذا لتمرير بعض تـصرفات احلـاكم             
ضع هلا تعريفا دقيقا أو آلية واضحة       بإشارته إىل ما مساه السياسة الشرعية، دون أن ي        

  قد وضع     1دقيقة أو مقياسا تعرف به، فإن الفقيه املالكي اإلمام القرطيب يف تفسريه           
  : حدا لكل تأويل يف هذا الشأن فقال عن الفراسة اليت هى ركيزة أحكام السياسة

إذا ثبت أن التوسم والتفرس مـن مـدارك         :" قال القاضي أبو بكر بن العريب     ( 
عاين فإن ذلك ال يترتب عليه حكم وال يؤخذ به موسوم وال متفرس، وقد كـان                امل

قاضي القضاة الشامي املالكي ببغداد أيام كوين بالشام حيكم بالفراسة يف األحكام،            
جريا على طريق إياس بن معاوية أيام كان قاضيا، وكان شيخنا فخر اإلسالم أبـو               

به خبطه وأعطانيه، وذلك صحيح، فـإن       بكر الشاشي صنف جزءا يف الرد عليه، كت       
  ).مدارك األحكام معلومة شرعا مدركة قطعا وليست الفراسة منها 

يف جمال املخالفات واجلنايات الـيت مل       " أحكام السياسة "إننا إذ ننقض ما دعي      
يرد من الشرع حكم فيها، وعدت يف منطقة الفراغ التشريعي، ال نقـصد تـرك               

 إمهال التناصف بينهم فيما حيدثونه من مظامل، ولكـن          عالقات الناس فوضى، وال   
لنؤكد حقيقة شرعية هي أنه ال جيوز أن يستأثر ذه القضايا حاكم فـرد أو فقيـه            
جمتهد، ألا أمر عام، ليس أحد بأحق باإلشراف عليه من أحـد، وألن مـصلحة               

 أو حـاكم    العامة يف جمال الفراغ التشريعي يستحيل أن حييط ا إحاطة جامعة فقيه           
أو جملس حكم، وألن الفرد مهما بلغت تقواه وإحاطته بأوجه العلـم ال يـستطيع               

وألن آلية تنظيمها والتشريع هلا وضبطها كتابا وسنة         حتقيق املوضوعية والتجرد فيها،   
  .  هي الشورى اجلماعية
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جتتاح عاملنا اإلسالمي مدججـة يف      " ة  علماني" ال شك يف أن موجة ما دعي        

وعلـم نفـس    اال الفكري مبختلف العلوم اإلنسانية املعاصرة فلسفة واجتماعـا          
ومنطقا ودمياغوجية ، ويف جمال العلوم التطبيقية بأدق ما وصلت إليه االختراعـات             
احلديثة واالكتشافات العلمية، ويف جمال التأثري النفـسي واالجتمـاعي والتوجيـه            

عنوي بكل وسائل االتصال املسموعة واملرئية واملقروءة، ويف اـال العـسكري            امل
  .بأحدث أساليب الضغط والتهديد والغزو والتدخل السريع املباشر والبطيء املتسلل

ولئن كان تأسيس دول علمانية يف العامل اإلسالمي يعـد مـن ركـائز هـذا                
ملة الرأمسالية الشرسة وهيمنتهما على     االجتياح، فإن ظاهريت األمربيالية احلديثة والعو     

مراكز القرار السياسي واالقتصادي، وآفة الفلسفة الداروينية بإسقاطاا الفكرية يف          
انـدين مـن    عاهـة   ميادين التلقي العلمي والتربوي مدرسة وجامعة وإعالما، و       

ية سـالم اإلصول  ذات األ بعض النخب العربية والشعوبية     واملستشرقني  واملستغربني    
سيحية، من أخطر أدوات هذا االجتياح العلماين للعقيدة اإلسالمية أرضا وبشرا           املو

  .ومنهاج حياة
إن ظاهرة العلمانية املدججة بكل ما هو أجنيب، وحماوالا دس أنفها يف الشأن             
اإلسالمي حبربائية وحماولة تأقلم تارة، ومصاولة هجومية كاسحة تـارة أخـرى،            

فاع الفكرية والسياسية واالجتماعية والعقدية ليتم دحر هذا        تقتضي تعبئة وسائل الد   
  .الغزو االستعماري اجلديد يف ثوبه احلديث

على معىن هذا املصطلح يف أصـوله       يف هذا املنحى    ولعل من البديهي أن نعرج      
ذلـك أن لفـظ     . اللغوية ، ليتم لنا معرفة ما وراءه من نوايا وأهـداف وعقائـد            

" الالدينية  "  ومعناه   ) SECULAR( ا اشتق من أصله الالتيين      هو تعريب مل  " العلمانية"
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جتنبا " الدنيوية، املادية، العلمانية    " كما ورد يف معجم أكسفورد، مث عرب بألفاظ         
. ألي حساسية دينية قد تثار يف اتمع املسلم الذي هو اهلدف األصيل لالجتيـاح             

بـدل هـذه     "  العقالنية راطيةالدميق" ظيكما اقترح بعض دعاا أخريا استعمال لف      
 لدى األمة ، على اعتبار أن العقالنية        املصطلحات اليت استثارت قوى الدفاع الذايت     

  .يف صميمها تستبعد الغيب وتقصيه عن شؤون الدنيا
ومن هذا املعىن اللغوي للمصطلح يبدو أن هذه الدعوة قدمية قدم الصراع بـني              

باطل، ألن معتنقيها ال يؤمنون إال بعامل املـادة         اإلميان والكفر، والتدافع بني احلق وال     
وال يلتزمون إال مبا يلزمهم إياه جمتمع الدنيا، وهم بذلك ينكرون الغيب واأللوهيـة              

ولئن حاولوا التدليس بتحديث ما أطلق عليهم       . وعامل ما بعد املوت حسابا وجزاء     
 التاريخ اإلسالمي    فإم عرفوا طيلة   ،"علمانية  "  وانتحال مصطلحهم اجلديد     ،قدميا

 مـن   24، وهم الذين أنبأنا اهللا تعاىل خربهم بقوله يف اآلية           "الدهريني"حتت عنوان   
وقَالُوا ما ِهي ِإلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهِلكُنا ِإلَّا الدهر وما             (سورة اجلاثية   

  ).ا يظُنونَ لَهم ِبذَِلك ِمن ِعلٍْم ِإنْ هم ِإلَّ
ولئن كان االختالف داخل دوائرهم التنظريية حول صياغة تعريف للعلمانيـة           

 املسلمني، فما ذلك إال الضطراب عملية اجتياحهم للمنطقة، وملا          ىتكون مقبولة لد  
اعترض سبيلهم من حواجز وسدود، وملا عجزوا عن فهمه من إشكاليات التعاطي            

 الثقايف املنبثق من أصل العقيدة، مما أدى بأحد عتـاة           مع اتمع املسلم ذي املوروث    
هكذا جند أننـا    :( إىل أن يصرخ متضورا   )  أركون   (الدهريني العلمانيني املعاصرين    

، وال يوجد أي تفكري جاد أو سليم يف مثـل            كامل يإيديولوجغاطسون يف حميط    
و مستحيلة متامـا يف  وبالتايل فإن العلمنة تبد. هذا اجلو املهيمن على العامل اإلسالمي   

بل ويصل بنا األمر إىل حد القول بأن الوظيفة النبوية قد تـشيطنت             . مثل هذا اجلو  
ولكن احلركات اإلسالمية :( ، مث يعزو ذلك إىل حركات الدعوة اإلسالمية بقوله       ..)

احلالية ذات تأثري كبري حىت يف أوساط هؤالء الـشباب الـراغبني أوال يف تأكيـد                
  ).وخطاا يتغلغل بسهولة يف أوساط اجلماهري الغفريةأنفسهم سياسيا، 
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، ظهـر   )العلمانيني( هذه الصعوبات اليت اعترضت سبيل الدهريني املعاصرين        
نتيجة هلا ووسيلة لتالفيها جان مسلوكان ذوا هدف واحد هو نشر الالدينية حتت             

مرحلـي، وـج    ، ج استئصايل مطاول     "العلمانية والدميقراطية   " عنوانيها املعلنني 
  .استئصايل مصاول متعجل

يدعو النهج األول إىل فصل الدين عن الدولة، والسلطة التشريعية عن الـسلطة             
الدينية، ويقدم العلمانية بأسلوب انتقائي،  بصفتها جمرد أفكار وممارسات عمليـة            

" ة  الديني" لتطوير اتمع وإخراجه من دائرة التخلف، ويف احلالة املغربية يدعو إىل            
وإسالمية املؤسسة امللكية اليت جيب أن ختتزل الـدين يف جبتـها            واحلكومة،  اتمع  

وقد ظهرت آثار هذا النهج واضحة      . ريثما يرمى ا ومبا يف جبتها إىل سلة التاريخ        
يف جماالت العلوم واإلعالم واألخـالق والعالقـات االجتماعيـة واالقتـصادية            

سدة من ذوي املال واجلاه والنفـوذ، الـذين         والسياسية، السيما لدى النخب الفا    
حوصروا يف مراكز سلطتهم املغتصبة مدججني بالدبابات احمللية وأرتـال الـدعم            

أما مجهور املسلمني فقد تترسوا بعقيدم يف مواجهة هذه اهلجمة الشرسة،           . األجنيب
  .تناسبهمسياسية وتقوقعوا يف جمتمعام الدينية بعد أن عجزوا عن إقامة نظم 

أما االجتاه االستئصايل املصاول فيأخذ على األول تردده وبطء أساليبه وغـبش            
رؤيته، ألن العلمانية األصيلة يف نظره تعين فصل القيم اإلنسانية والدينية عن احليـاة              

، متهيدا إللغائها وحترير الناس مـن إسـارها،          فصال مطلقا  الفردية واجلماعية لألمة  
ية امللحدة الصرحية، والنفوذ ا إىل أعماق اتمع اعتقادا         والتمكني للعلمانية الالدين  

" وهو ما جاهر به القطب العلماين اليهودي. وفكرا وإديولوجية وممارسة ونظام حياة
إن العلمانية رؤية دينية شاملة هلا مقوالا عن احلياة اإلنسانية          : ( بقوله" كرلستول  

ئد الدينية اليت مل تندثر بعد يف هذا العصر         حاضرا ومستقبال، وتأثريها الفعال يف العقا     
وأيده يف ذلك الالديين السوري هاشم صاحل الذي دعا إىل حترير الفرد            ). العلماين  

 ).الدين ( واتمع من قيود املطلق والغييب 
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هذا االجتاه يتعامل مع قضايا الدين بصرامة شديدة وحدية مطلقة، وال بـديل             
القة بالغيب من أمناط تفكري وسـلوك، وأصـناف         لديه عن استئصال كل ما له ع      

عالقات وجدانية ووشائج أسرية وإنسانية، وبناء جمتمع جديد مصدر األخالق فيه           
  .واملمارسات اخلاصة والعامة هو املعرفة املادية الالدينية

يقبع اجتاه تتأرجح تـصرحياته بـني       ) املطاول واملصاول ( وبني االجتاهني هذين    
 وإن كان جوهريا منضبطا يف السياق العام ملسرية العلمانية الالدينية           املرونة والتشدد، 

  .االستئصالية احلدية ومنهجها االجتياحي
ميثل هذا االجتاه زمرة من ذوي األصول العربية والشعوبية، على رأسها كل من             

  .حسن حنفي وحممد أركون
ولة، يتحول  وإذ يرى األول يف بدء ظهوره أن العلمنة جمرد فصل للدين عن الد            

فجأة إىل اعتبارها منهجا كامال له رؤية شاملة للكون تنبثق عنها قـيم ومبـادئ               
مهيمنة على كل جماالت احلياة، وتعد مرجعية شاملة هلا، مما يتناىف مع كل مرجعية              

  .غيبية ماورائية
أما أركون فعلى رغم تدليسه على قرائه بادعاء االنتمـاء إىل الثقافـة العربيـة         

، وهو جمرد خريج من املدرسة العلمانية الالئكية الفرنسية، مل يتعلم اللسان            اإلسالمية
العريب إال يف شيخوخته، واالنتساب العرقي إىل أسرة مسلمة ليس دليال أو حجـة              
على اعتناق الدين اإلسالمي الذي يتناىف مع العلمانية ويكفر ا، وعلى رغم تنديده             

كما دعاه، فإنه يف جوهر موقفه العقـدي        " عي  العلمانوي الصرا " التمويهي بالتيار   
علماين الديين واستئصايل متطرف، يبدو ذلك واضحا من خالل كتاباته اليت أهال            
عليها من املساحيق والضبابية والغبش ما ظنه كافيا للتدليس والتلبيس، فالعلمانيـة            

) هـا   ل احلقيقة أو التوصـل إلي     وهي تناضل من أج   ! موقف للروح؟ ( بالنسبة إليه   
جتاوز من الباحـث كـل اخلـصوصيات    ( و هي) وهي عمل ال ينتهي وال يغلق  (

وهي تفرض نفسها بشكل    ( و  ) الثقافية والتارخيية وحىت الدينية اليت ولد عليها املرء         
واخلصومة قائمة أيضا دائمة بـني      ( و  ) متساو وإجباري على اجلميع دون استثناء       
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إذا كان املسلمون يتعلقون    ( و  ) الغرب نفسه العلمنة والدين كما مورسا يف بلدان       
( و  ) اليوم بقوة وعنف بالقرآن فإن ذلك عائد إىل وجود فراغ تارخيي ينتظر مـأله             

  ليس مغلقـا يف      - أي اتمع اإلسالمي كما يفهم من السياق       -واإلسالم حبد ذاته  
خلـصوا  وجه العلمانية، ولكي يتوصل املسلمون إىل أبواب العلمنة فإن عليهم أن يت           

اليت تضغط عليهم وتثقل    ! واإلديولوجية؟! من اإلكراهات والقيود النفسية واللغوية؟    
والعقائد والقوانني املشتقة من الوحي تشكل حتما سياجا دوغمائيا         ( و  ) كاهلهم  

وتؤازرها يف  )  يقبل العقل البشري يف أن ينحصر داخله       - أي عقديا متعصبا   –مغلقا  
الشعائر والطقوس اليت تلعب    ( أي  ..ة وصياما وحجا    هذا املنحى كل العبادات صال    

واملوقف العلماين يتميز بإحـداث القطيعـة       ( و  ) دورا هاما بصفتها دعامة وسندا      
اجلذرية مع كل ما يشرط املوقف الديين ويتحكم به، وهو يفترض أن فرضية اهللا أو               

 هي عبـارة    واألديان يف جمتمع ما   ( و  ) وجود اهللا ليست ضرورية من أجل العيش        
عن جذور، وال ينبغي التفرقة بني األديان الوثنية وأديان الوحي، ألن التفرقة بينـها              
تعسف، والنظرة العلمانية تعلن أا تذهب إىل أعماق األشياء، إىل اجلذور من أجل             

العلمانية مهمة عملية يومية ميارسها كل مدرس جيد        ( و  ) تشكيل رؤية أكثر صحة     
و !! ) شابة أو بالغة ، ولكن عاجزة عن الدفاع عن نفسها؟         !  أمامه عقوال طازجة؟  

هي معاشة كتوتر مستمر من أجل االندماج يف العامل الواقعي ونشر ما نعتقد أنه               ( 
، واملدرس ال يكفي أن يكون حمايـدا  - أي اتمع -احلقيقة يف الفضاء االجتماعي  

والعلمانية ينبغي أن تتطور    (  و   )يف تعليمه لكي يتوصل إىل  املثال العلماين ويعانقه          
تطورا طبيعيا مبنأى عن إيديولوجيا إسالم معني ومتصور على أنه دعامة للمقاومـة             

والعلمانية جيب أن يمن على الفضاء االجتماعي       ( و  ) ضد اإلمربيالية االستعمارية    
قاللية و لتحقيق االسـت ) وساحاته الدينية والسياسية والفكرية واالقتصادية والثقافية    

  ).قطيعة أساسية وجذرية مع الوحي ( الكلية للعقل البد من 
إن املطلع املتعجل على هذه االجتاهات العلمانية وما تتقاصف بـه مـن نقـد               
وجتريح متبادلني، يتوهم بينها تعارضا وتنافيا ، ولكن النظرة الفاحصة سرعان مـا             
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فهي إذا ما   .  تعمل فيها  تكشف أن اختالفها تكامل، وتنوعها تأقلم مع الساحة اليت        
دعت إىل جمرد فصل الدين عن السياسة والدولة فلكون اتمع الذي تنـشط فيـه               

أما يف مرحلة االسـتئناس بالعلمانيـة       . شديد التدين غري قابل ملا سوى هذا اهلدف       
فتدعو إىل اقتحام بوابتها على يد أمثال حسن حنفى وأركون، وإذا مـا تأسـست               

التيار االستئصايل احلدي إلكمال ما بقي من املراحل، بنفـي    ركائزها األوىل تدخل    
الدين عن األمة أفرادا وجمتمعا، والبلوغ يف ذلك إىل مرحلة القمع الجتثاث جذور             

 .      اإلميان من القلوب
الدهرية ( هكذا يتجلى بوضوح تام أن القاسم املشترك لدى العلمانية الالدينية           

ا الليربالية واملاركسية والقومية والوجوديـة والعبثيـة        جبميع إيديولوجيا ) املعاصرة  
واحلداثية وما بعد احلداثية تلتقي يف مبدأ إنكار الوحي وفكرة الدين، و تـسعى إىل               
تأسيس قيم ومبادئ جديدة منبتة مقطوعة عن أصل الغيب ألوهية ومعادا، أساسها            

 حاليا بالعوملة الرامية إىل     املادة واملصلحة املنبثقة عنها، واختزال ذلك كله فيما عرف        
فرض اهليمنة الثقافية الدولية بأخالقها ونظمها وقوانينها وجتارا واقتصادها وآداا          
  .وفنوا، وإسقاط اهلوية الدينية وإلغائها وسحقها، للوصول إىل جمتمع الديين حمض

لـك  إن القطيعة بني العلمانية وبني الدين تأسست يف مستهل احلياة البشرية، وذ    
عندما تأسس الدين كلمة ربانية من اهللا عز وجل آلدم عليه السالم، نشأت ا ويف               
كنفها القيم اإلنسانية الرفيعة واملبادئ القيمة الراقية اليت ال يد وال فضل للماديني يف              
تأسيسها والتبشري ا،  مث ظهر الكفر متردا للشيطان عن أوامر ربه وإغواء لعبـاده،               

 للمؤمنني، والشيطان قبلة للماديني العلمانيني جبميع مسميام يف         فكان الوحي قبلة  
ومنذئذ انقدح الصراع والتدافع بني اإلميان والكفر واحلق والباطـل          . مجيع العصور 

ولَوالَ دفْع اللِّه الناس بعضهم ِببعٍض لَّفَسدِت اَألرض ولَــِكن          ( والتدين والالتدين 
ذُو فَض اللّهالَِمنيلَى الْع1[ ٍل ع[ .(  
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وعلى مدار التاريخ البشري، كلما تقلص دور الدين وتنوسيت تعاليم النبـوات     
عقائد وشرائع ذر قرن العلمانية فردية استبدادية حاكمة أو حتركا مجاهرييا منحرفا            
ضاال، ولئن كانت مسريا يف اال اإلسالمي غري ما هي عليه لدى الدول الغربية،              

ا تلتقي لدى الطرفني يف اهلدف املشترك الذي هو إعالء شأن اإلحلاد والتحلـل              فإ
  .من كل القيم اليت بشرت ا األديان

إن مجيع اتمعات البشرية يف فترة الضالل الذي جيتاحها مرة بعد مرة عرفـت              
اإلحلاد، وأنكرت األلوهية والغيب كما تنكره العلمانية حاليـا، ومـا الـدهريون             

:" يون إال أصوال للعلمانيني اخللفيني املعاصرين، جتمعهم املقولة املوغلة يف القدم          السلف
  ".ما هناك إال أرحام تدفع وأرض تبلع وما بني هذا وذاك ملعب ومرتع 

إن اتمع العريب اإلسالمي نفسه كان قد عرف أول حركة إحلـاد علمانيـة              
جري، أسسها املدعو محـدان     منظمة ومسلحة يف النصف الثاين من القرن الثالث اهل        

بن قرمط، واختذ هلا مركزا يف الكوفة مساه دار اهلجرة، وركـز يف دعوتـه علـى                 
املستضعفني واحلاقدين والناقمني من األجراء واملوايل والعبيد، واختذ مـن الدهريـة            
مذهبا وعقيدة، منكرا الرسل والشرائع مستبيحا كل ما مييل إليه الطبع، متوسال إىل             

بالبطش والقتل وسفك الدماء، متخذا دستورا وقاموسا ألتباعه من رسـالة           أهدافه  
ادع الناس بأن تتقرب إلـيهم مبـا        : ( عبد اهللا بن احلسني القريواين اليت يقول فيها       

مييلون إليه، وأوهم كل واحد منهم بأنك منهم، فمن آنست منهم رشدا فاكـشف            
سفة معولنـا، وإنـا وإيـاهم       الغطاء، وإذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به فعلى الفال       

  ).   جممعون على رد نواميس األنبياء 
مث توالت إىل يومنا هذا حركات مترد على النبوة اخلامتة بعقيدا وشريعتها، تربز             
فيها الدهرية العلمانية كلما ضعفت الدولة املركزية وختبو يف حـال قوـا، مـن               

 العربية املعاصرة اليت اختـذت مـن        القرامطة إىل املعتزلة إىل احلشاشني إىل القومية      
العلمانية حمتوى إديولوجيا، إىل املاركسية صرحية اإلحلاد، إىل مـا عـرف حاليـا              

 .باحلداثة والعلمانية والعوملة
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ويف اال السياسي وتدبري الشأن العام ظهرت العلمانية يف شكلها االستبدادي           
تكرت السياسة العامـة خـارج      الفردي ملوكية جربية، بقيام دولة بين أمية اليت اح        

نطاق الشريعة، استنادا إىل ما تقتضيه مصلحة البيت احلاكم، واسـتأثرت لـذلك             
جبميع مرافق الدولة إدارة واقتصادا وتصرفا يف املال العام جباية ومصادرة وإنفاقـا             
وأعطيات، ومارست تسيري اجليوش مدافعة ومهامجة، وابتداع العقوبات الـسلطانية          

 ال يقرها دين وال عرف وال تقليد، وتوجيه الثقافة أدبا وعلما وحبثـا،              الشرسة اليت 
  . وقمع التوجهات الفكرية والعقدية املخالفة واملعارضة

واستمر هذا احلال على صعيد الدول والدويالت اليت قامت يف املنطقة اإلسالمية            
يف الـساحة   إىل عصرنا احلاضر، من غري أن تعرف هذه العلمانية امللوكية ما عرفته             

الغربية من تطور، ألن فقهاء السلطة لدى املسلمني أخذوا على عـاتقهم تربيرهـا              
وتسويقها للعامة على أطباق من نظريات لالستصالح واالستحـسان واملقاصـد           

  ...واالستصحاب
أما يف ديار الغرب البعيدة عن دائرة االستقطاب الديين الـسماوي يف الـشرق              

الت، فقد سادت الرتعات الوثنية املادية بكل أصـنافها،         العريب مهد النبوات والرسا   
عبادة لألفالك والكواكب والنجوم واعتقادا يف األساطري واخلرافـات واألوهـام،           
وأفرزت صراعاا فيما بينها أول جتربة سياسية مادية علمانية يف اليونان، ذات توجه             

  .دميقراطي حمتكر بني طوائف أرباب املال والسلطة والقوة
 بعد أن ظهرت الديانة املسيحية وأفرغت من حمتواهـا التـدبريي للحيـاة،              مث

وشيبت ببعض الطقوس الوثنية، واضطرت من أجـل املـشاركة يف الـسلطة إىل              
التحالف مع اإلقطاعيني واألباطرة، سامهت بفتاواها وتوجيهاا يف قمع احلريـات           

طبقات الفقرية اليت مل جتد     وب األموال وسفك دماء العلماء واملفكرين واستذالل ال       
بدا للتحرر من أن ختوض ثورات متعاقبة تدعو فيها إىل العلمانية، علـى الـشكل               
اليوناين بعد أن قام مفكرو عصر النهضة بتطويره وحتديثه، وتـضمينه مـا يكفـل               
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مستوى مقبوال من العدالة وحرية الفكر والرأي واإلبداع، خارج الغيبيات الكنسية           
  ..اعيني واملستغلنيواستبداد اإلقط

حينئذ وبتأثري التطور الصناعي وعوامل اإلنتاج، ويف ظل التوسع االسـتعماري            
عرفت أروبا علمانيتني، أوالمها لربالية حققت أكرب انتصاراا يف أواخر القرن الثامن            
عشر بالثورة الفرنسية اليت حجمت الكنيـسة يف معابـدها، ومكنـت للماديـة              

  .ية على رأس السلطةالدميقراطية الرأمسال
وثانيتهما اشتراكية ماركسية صرحية اإلحلاد، توجت انتصارها بثورة أكتـوبر          

  .م، وقيام االحتاد السوفيييت واملعسكر الشيوعي1917
ويف مرحلة املد االستعماري الغريب اليت افتتحت حبملة نـابليون علـى مـصر              

أخذ تأثري العلمانيتني الليربالية     وامتدت إىل كافة املناطق اإلسالمية يف إفريقية وآسيا،         
والشيوعية يتسلل إىل احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية، وتوىل التـرويج هلمـا            
مفكرون عرب وآسيويون، من خمتلف االنتماءات الدينية يهودية ومسيحية ومسلمة،       
يف حماولة للتخلص من االستبداد والتخلف والضعف، وكان يف مقدمة من سار يف             

ا الركب علماء وفقهاء انبهروا مبا بلغه الغرب من تقدم مادي علـى حـساب               هذ
الكنيسة، منهم مجال الدين األفغاين والطهطاوي وحممد عبده ورشيد رضا وغريهم،           
تولوا تسويق الدميقراطية الغربية وحماولة أسلمتها والتوفيق بـني مفـاهيم الـدين             

ية؛ مث ما لبثت املاركسية أيضا أن اختـذت         اإلسالمي وبني العلمانية الليربالية الرأمسال    
لنفسها مواقع هامة يف خمتلف احلواضر اإلسالمية عربية وعجمية، وتأسـست هلـا             
اجلمعيات واألحزاب، وقامت ا دول اشتراكية سرعان ما اارت بايار املعسكر           

  .الشيوعي
ءتـه علـى    مث يف عصرنا احلايل بلغ املد العلماين يف أقطار املسلمني أوجه جبرا           

نصوص الكتاب والسنة تشكيكا وتأويال ، وعلى ثوابت الدين ترويضا وتبـديال،            
  .وبسعيه الدؤوب للوصول إىل رأس السلطة املركزية واالستبداد ا
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وما جيري حاليا من توترات سياسية يف الدول اإلسالمية ليس إال صراعا بـني              
كية العربية امش ضيق مـن      احلكم العلماين الفردي االستبدادي املوروث عن امللو      

حرية العبادة الفردية والعالقات الزوجية واألسرية، وبني العلمانية الـشمولية ذات           
احملتوى الدميقراطي، يشتد هذا الصراع كلما خال اجلو للطرفني، وخيف وخيفت إىل            
حد التحالف واقتسام الغنيمة كلما ظهر التيار التنـويري اإلسـالمي ذو احملتـوى              

ولئن كان حكام املسلمني احلاليني قد مسحوا لـشعوم حبريـة تنظـيم              .الراشدي
عبادام وأحواهلم الشخصية على قواعد الشريعة، وتركوا للعلمانيني حق التـشريع           

، قـد   ملعلمنة املدججة بالقوى األجنبية   فيما سوى ذلك، فإم حتت ضغط النخب ا       
 للعلمانية باقتحام   – احلكم   لبقاء يف سدة  تزلفا للمعسكر الغريب من أجل ا      –مسحوا  

جمال العبادات وإعادة تنظيم املساجد والسيطرة عليها، وإلغاء تشريعات األحـوال           
وبذلك حتقق العلمانية كامل هدفها الذي هو اعتبـار حيـاة           . الشخصية وعلمنتها 

املسلمني عقديا وتشريعيا وأخالقيا وأعرافا وتقاليد منطقة فراغ ينبغي أن ميـأل، أو             
إذا كان املسلمون يتعلقون اليوم بقوة وعنف بالقرآن فـإن          ): " أركون   ( كما قال 

   ".   ذلك عائد إىل وجود فراغ تارخيي ينتظر مأله 
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ÉbnÛa@szj¾a@ @
ïÈí‹“nÛa@Îa‹ÐÛa@ @

ïÈšìÛaë@ïèÔÐÛa@åí†bènuüa@µi@ 
على عملية إنشاء القواعد والضوابط املنظمة للنشاط       " التشريع  " يطلق مصطلح   

الذي هـو وضـع قـوانني كليـة         " التقنني  " عامة، وهو مرادف للفظ     البشري  
  .للمعامالت، تنطبق على مجيع جزئياا اليت تتعرف أحكامها منها

دخيال على العربية من الفارسية أو الرومية كما يقول       " القانون  "ولئن كان لفظ    
" وحروف ، "شرع " له جذره العريب يف كلمة    " التشريع" فقهاء اللغة، فإن مصطلح     

كما يف معجم مقاييس اللغة أصل واحد هو شيء يفـتح يف            " الشني والراء والعني    
امتداد يكون فيه، ومنه شرع يف األمر إذا خاضه، وشرعت الدواب يف املاء شـرعا               

أي منحدر املاء، ومورد الشاربة     " الشريعة"وشروعا إذا دخلت فشربت املاء، ومنه       
ويستقون، والعرب ال تسمي منحدر املاء شريعة       اليت يشرعها الناس فيشربون منها      

  .حىت يكون ِعداً ال انقطاع له وظاهرا ال يستقى بالرشاء
، و الشريعة والشرعة ما سنه      "سن  " مبعىن  " شرع  " ومن استعماله اازي لفظ     

مسيت الشريعة تشبيها بشريعة    :( اهللا تعاىل من الدين وأمر به، قال الراغب يف مفرداته         
  .1) حبيث أن من شرع فيها على احلقيقة واملصدوقية روي وتطهراملاء

والشريعة والشرعة أيضا الطريق املستقيم والسبيل الظاهر واملذهب الواضـح،          
أشرع له الطريق وشرعه له تشريعا أي فتحه وأنفذه وأوضحه وبينـه، قـال              : يقال

والَِّذي أَوحينا ِإلَيك وما وصينا ِبـِه       شرع لَكُم من الديِن ما وصى ِبِه نوحا         : (تعاىل  
يف :( ، قال الراغب  13) 2 ِإبراِهيم وموسى وِعيسى أَنْ أَِقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا ِفيهِ        

                                                           
 "شرع"مفردات القرآن الكرمي للراغب األصفهاين مادة :  انظر- 1
 13 الشورى -  2



  
  
  
  
  
  
  
  

  508   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

اآلية إشارة إىل األصول اليت تتساوى فيها امللل وال يصح عليها النسخ كمعرفة اهللا              
  ...).تعاىل وحنو ذلك

لدى األمم غـري اإلسـالمية      ) القوانني الوضعية   ( لئن كان التشريع الوضعي     و
إنشائيا و غري مقيد يف جممله مبا سوى القانون الطبيعي ومبادئ العدالة واألعـراف              
واملصاحل، فإن التشريع اإلسالمي له مصادره الواضحة امللزمة يف الكتاب والـسنة،            

أي  - له يف منطقـة الفـراغ التـشريعي    وما حيمل عليهما ويستند إليهما، كما أن      
 ضوابط بينة حلركيته اإلنشائية انطالقا      - اجلوانب اليت ال حتكمها النصوص مباشرة     

وسريا وتوجها وغاية، إال أن عدم ارتكازه مباشرة على النصوص جيعل جمال فاعليته             
غري بعيد عن جمال القانون الوضعي، ويضفي على مباحثه من العمومية واضـطراب             

فاهيم ما يكاد يربكها،  ويطرح يف ثناياها جوانب فلسفية ومعرفية مشتركة بـني              امل
خمتلف الشعوب واألمم، وامللل واألديان، خالفا للتشريع النصي الذي له مـصادره            

    . املتميزة الضابطة ألحكامه االجتهادية
 ولئن كان جمال منطقة الفراغ التشريعي بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم            
ضيقا لبساطة احلياة حينئذ وبدائيتها، فإا اليوم أشد اتساعا وأكثر تعقيدا مبا تشهده             
البشرية من أصناف معيشة، وتنوع اختراعات ومعارف ومكتشفات، وكثافة تفاعل          
اجتماعي وتبادل للمنافع واحلاجات، مما جيعل التفكري يف تغطيتها تشريعا وتقنينـا            

  .ضرورة ملحة ال غىن عنها
 تشكل هذه املنطقة بني التشريعني اإلسالمي والوضـعي، نقطـة متـاس             لذلك

شديدة احلساسية، وجسر تواصل وعبور متبادلني ، له مساته اإلجيابية والسلبية اليت ال             
  .جيوز جتاهلها أو إغفاهلا

وكما أن لكل من التشريعني ميزته اليت خيتص ا دون اآلخـر، فـإن بينـهما         
لسلب واإلجياب، تبعا لقوة معسكريهما أو ضعفهما       صفات مشتركة تتأرجح بني ا    

  .ثقافة وعلما ومنعة
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ولعل أبرز هذه السمات املشتركة بينهما تكمن يف إنشائية التقـنني والـصياغة    
لديهما أوال، ويف مرجعيتهما املصلحية بأوجهها الفردية واالجتماعيـة ثانيـا، ويف            

 . ا ثالثااضطراب حتديد ضوابط األهداف والغايات لدى فقهائهم
   أما اإلنشائية املشتركة بينهما فإن الوضعيني يعدوا نتيجة طبيعية لعقيـدم           
الدنيوية املادية، اليت ليس هلا من هدف سوى املـصلحة الفرديـة أو اجلماعيـة أو                
التوفيقية ؛ ولئن كان فقهاء املسلمني يبنون اجتهادهم يف هذا اال على املـصاحل              

لضرورات اخلمس حباجياا وحتسيناا فإم يضفون فيهـا        املرسلة ومقاصد حفظ ا   
على أحكامهم الصفة التعبدية حتت طائلة اإلجياب والتحرمي والثواب والتأثيم، على           
رغم أن هذا املوقف منهم قول صريح بالرأي املذموم املنهي عنه، وخمالفة صـرحية              

يص دائـرة احملرمـات   جلوهر التشريع اإلسالمي، الرامي إىل اليسر والتخفيف، وتقل 
والواجبات، وسد الذرائع اليت جتعل احلياة جمرد أوامر ونواه غري حمدودة، وأوزار غري             

وهذا ما يشري إليـه القـرآن       . منضبطة تعكر معيشة املرء وتوتر عالقاته االجتماعية      
  :الكرمي والسنة النبوية وإمجاع صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :قوله تعاىلفمن القرآن الكرمي 
   لَِك ِبِه ِعلْم سما لَي قْفال تو  36اإلسراء .  
ِلِهوسراِهللا و يدي نيوا بمقَدوا ال تنآم نها الَِّذييا أَي    1احلجرات  .  
 َنولَمعا ال تلَى اِهللا مقُولُوا عأَنْ تو  33 األعراف .  
     لَ لَكُم مفَص قَدـِضلُّونَ            وا لَّيِإنَّ كَـِثريِه وِإلَي متطُِررا اضِإالَّ م كُملَيع مرا ح

ِدينتعِبالْم لَمأَع وه كبِر ِعلٍْم ِإنَّ رياِئِهم ِبغوِبأَه  119 األنعام.  
         رحِر ِعلٍْم ويا ِبغفَهس مهالَدلُواْ أَوقَت الَِّذين ِسرخ اء      قَدافِْتـر اللّه مقَهزا رواْ مم

ِدينتهواْ ما كَانملُّواْ وض لَى اللِّه قَدع   140 األنعام.  
                 َال واْ ِإنَّ اللّـهدتعالَ تو لَكُم لَّ اللّها أَحاِت مبواْ طَيمرحواْ الَ تنآم ا الَِّذينها أَيي

ِدينتعالْم ِحبي  87املائدة.  
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                َأَِذن الَالً قُلْ آللّهحا وامرح هنم ملْتعٍق فَجزن رلَكُم م لَ اللّها أَنزم متأَيقُلْ أَر
  .59 يونس  لَكُم أَم علَى اللِّه تفْترونَ

          ـذَاهالَلٌ وـذَا حه الْكَِذب كُمتأَلِْسن ِصفا تقُولُواْ ِلمالَ تواْ   وـرفْتلِّت امرح
  .116 النحل  علَى اللِّه الْكَِذب ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ علَى اللِّه الْكَِذب الَ يفِْلحونَ

إن اهللا فـرض فـرائض فـال        "  1:صلى اهللا عليه وسلم    قوله:  ومن السنة      
 وسكت عن   ، وى عن أشياء فال تنتهكوها    ،  ، وحد حدوداً فال تعتدوها       تضيعوها

   ".أشياء رمحة بكم غري نسيان فال تبحثوا عنها
صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه عمر رضي اهللا عنه أثنـاء إحـدى              وقوله       
إن اهللا أنزل كتابا وافتـرض      :( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال" :2خطبه

ها وسكت عن   فرائض فال تنقصوها وحد حدودا فال تغريوها وحرم حمارم فال تقربو          
إن أصـحاب  الـرأي        ). ...أشياء مل يسكت نسيانا كانت رمحة من اهللا فاقبلوها        

أعداء السنن تفلتت منهم أن يعوها وأعيتهم أن حيفظوها وسلبوا أن يقولوا ال نعلم،              
فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم فإن احلالل بني واحلرام بني كـاملرتع حـول              

  ".  وإن لكل ملك محى ومحى اهللا يف أرضه حمارمهاحلمى أوشك أن يواقعه أال
ذروين ما تركتكم  فإمنا هلك الذين من قـبلكم           :"وقوله صلى اهللا عليه وسلم    

بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فما أمرتكم بشيء فاتوه ما اسـتطعتم وإذا             
  ."  3يتكم عن شيء فانتهوا عنه

قال رسول اهللا صلى اهللا     : قال" بو هريرة   وقوله صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه أ       
إمنا هلكت بنو إسرائيل حني حدث فيهم املولدون أبناء سبايا األمـم            :  عليه وسلم 

  .4"فوضعوا  الرأي  فضلوا 

                                                           
 2/249، املعجم الصغري 10/12، سنن البيهقي الكربى 13/454سنن جامع املسانيد وال -  1 

  ، حرف اهلمزة، الباب الثاين يف االعتصام بالكتاب والسنة 1629ل، رقم يف سنن األقوال واألفعا  كرت العمال- 2
  2/975، مسلم 4/129 صحيح ابن خزمية - 3
 .4/146سنن الدارقطين  4
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قال اإلمام علي كـرم اهللا       :ومن إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على ذم الرأي        
أي، قالوا يا أمري املؤمنني ما       ثالثة ال يقبل معهن عمل الشرك والكفر والر       " 1:وجهه

لو كـان الـدين     "2وقال،  الرأي؟  قال تدع كتاب اهللا وسنة رسوله وتعمل بالرأي         
بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله، وقد رأيت رسول اهللا صـلى اهللا               

وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو على          ".عليه وسلم ميسح على ظاهر خفيه     
 أيها الناس إن  الرأي  إمنا كان من رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                  يا" 3:املنرب

أصـحاب  : 4  وقال أيـضا   ،"مصيبا ألن اهللا كان يريه وإمنا هو منا الظن والتكلف           
الرأي أعداء السنن، أعيتهم األحاديث أن حيفظوهـا وتفلتـت منـهم أن يعوهـا         

، "رأيهم، فإياكم وإيـاهم  السنن بواستحيوا حني سئلوا أن يقولوا ال نعلم، فعارضوا       
إن العامل يدخل فيما بني اهللا وبني عباده فليطلـب لنفـسه            : وعن ابن املنكدر قال   

  .املخرج
وعن عطاء بن يسار  أن معاوية بن أيب سفيان باع سقاية من ذهـب أو ورق                 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن         : بأكثر من وزا، فقال أبو الدرداء     
: ما أرى مبثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء       : ، فقال له معاوية   5 مثال مبثل  مثل هذا إال  

من يعذرين من معاوية، أنا أخربه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخيربين عـن                
رأيه، ال أساكنك بأرض أنت ا، مث قدم أبو الدرداء على عمر بن اخلطاب فـذكر                

 ال تبيع ذلك إال مثال مبثـل وزنـا          ذلك له، فكتب عمر بن اخلطاب إىل معاوية أن        
قلت قـل   : ال أدري، قال  : سألت قتادة عن مسألة فقال    :" وقال أبو هالل     .بوزن

كان : ابن كم كان يومئذ؟ قال    : ما قلت برأيي منذ أربعني سنة، قلت      : برأيك، قال 

                                                           
  كرت العمال- 1
   أبو داود واأللباين يف حتقيقه ملشكاة املصابيح- 2
  أبو داود- 3
  ابن القيم يف أعالم املوقعني- 4
، "ال تبيعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق إال وزنا بوزن   مثال مبثل  سواء بسواء: "ه وسلم قال صلى اهللا علي- 5

 2/761، البخاري 3/1209مسلم
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إين ألكره أن أحل لـك      : وسئل عبد اهللا عن شيء فقال      .ابن حنو من مخسني سنة    
جاءه رجل فسأله   : وعن الشعيب قال   . عليك وأحرم ما أحله اهللا لك      شيئا حرمه اهللا  

أخربين أنت برأيـك،    :كان بن مسعود يقول فيه كذا وكذا، قال         : عن شيء، فقال  
أال تعجبون من هذا ؟ أخربته عن بن مسعود ويسألين عن رأيي، وديين عندي              : فقال

عـن أيب   ونقل   . ك برأيي آثر من ذلك، واهللا ألن أتغىن أغنية أحب إيل من أن أخرب           
أي مساء تظلين وأي أرض تقلين إذا قلت يف كتاب           ( :  قوله - رضي اهللا عنه     -بكر  

من أحدث رأيا ليس يف كتاب اهللا ومل        : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه      .)اهللا برأيي   
   .1متض به سنة رسول اهللا مل يدر على ما هو منه إذا لقي اهللا عز وجل

 األحكام الشرعية إجيابا وحترميا وإباحة مصدرها الغيـب         ومن املعقول أن       
ولَو تقَـولَ   (بواسطة النبوة اخلامتة، والنبوة غابت بعد أن بلغت دون تبديل أو تغيري           

حٍد عنه  فَما ِمنكُم من أَ    ثُم لَقَطَعنا ِمنه الْوِتني    لَأَخذْنا ِمنه ِبالْيِمنيِ   علَينا بعض الْأَقَاِويلِ  
اِجِزينفمن أي مصدر شرعي استقى املبتدعون بالرأي هذه األحكـام؟،            2 ) ح ، 

ومن أي غيب استوردوها؟، وكيف جوزوا ألنفـسهم انتحـال صـفة األحبـار          
: 4، وقال   وا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً ِمن دوِن اهللاِ      ِاتخذُ : 3والرهبان؟ قال تعاىل  

َل أْذَنْ ِبِه اُهللا أَمي ِن ما لَميالد ِمن موا لَهعركاُء شرش مه  .  
إن الرأي املذموم واملرفوض هو ما دخل بني املرء وربه، مضيفا حالال أو واجبا              

 مبا ال يستند على النصوص أو حيمل عليها،،ألن هذا من اتهد بـالرأي   أو حراما،
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما روته عائـشة          إضافة مبتدعة يف الدين وقد قال       

  ). 5من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: ( رضي اهللا عنها

                                                           
  سنن الدارمي- 1
 47 -44 احلاقة  - 2
  31 التوبة - 3
  21 الشورى - 4
 1/207، صحيح ابن حبان 6/270، أمحد 3/1343 مسلم -  5
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لقد حاول أصحاب الرأي االحتجاج بأحاديث جتيز إعمـال الـرأي مقيـدا             
بالكتاب والسنة، وليس هلم فيها حجة، ألن االجتهاد العقلي أقر مبدؤه وأرسـيت             

وتبينت حدوده يف زمن الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم،        أسسه واتضحت صورته    
الذي كان معصوما من اخلطأ مسددا بالوحي مستندا إليه، وليس بعد الرسول عليه             

مث هو بعد ذلك مقيد بالنـصوص ال ينفـك          . الصالة والسالم من له هذه اخلاصية     
  .عنها، وما حترر منها وخلع ربقتها تقول وخترص بغري علم

لي ارد ال ميكن أن يكون أصال من أصول الشريعة، ولكنه يف            إن التفكري العق  
رد فيها نصوص وال تقبل احلمل عليهـا، أداة مـن أدوات        الدنيوية اليت مل ت    القضايا

تنظيمها وحل إشكاالا وضبط مسائلها على يد األمة يف فضاءاا الشوروية العامة،            
أو تكون ذريعة للمـس بثوابـت       من غري أن تربط باجلزاءات الدينية ثوابا وعقابا،         

  .الدين ومقاصده حذفا و إضافة
إن تقنني منطقة الفراغ التشريعي وقد خلت من النصوص اليت ميكن االسـتناد             

 األحكام الـشرعية    إليها يف عملية االجتهاد واالستنباط ينبغي أن ال يقحم يف دائرة          
به اتمع منعا وإلزامـا     ، وأن يبقى يف جمال التنظيم العام الذي يقوم          العملية اخلمسة 

ألن يف اعتباره شرعا دينيا     . حتت طائلة املخالفات الدنيوية املتعلقة بتدبري الشأن العام       
وعمال تعبديا، افتياتا على الشارع وخمالفة لصريح الكتاب والـسنة، وذلـك مـا              
أشارت إليه وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه اجلماعة إال البخـاري               

زهلم على ـوإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تن (1:حديث سليمان بن بردةمن  
أنزهلم على حكمك فإنـك ال تـدري    حكم اهللا فال ترتهلم على حكم اهللا ولكن

، وما تربأ منه حال وفاته عليه الصالة والسالم بقوله           )أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال     
 إين مل أحل إال ما أحل القرآن،        إين واهللا ما متسكون علي بشيء،     : ( خماطبا أصحابه 

،  كما أنه جتميد للتطور يتوقف به الزمـان عـن            ) 2ومل أحرم إال ما حرم القرآن     
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السري، ويعتقل به احلاضر يف املاضي ويسجن به اخللف يف دائرة اجتهاد الـسلف،              
ويتخلف به املسلمون عن مسايرة ركب احلضارة والتجدد، وينقطـع بـه حبـل              

  . مع الثقافات واتمعاتالتواصل اإلجيايب 
كما أن لالعتراف بالصفة اإلنشائية للتشريع يف هذه املنطقة ، والعمل مبقتضاها،            

أو إهدارها، فهي تفتح بابا واسعا للمرونة واالرتقاء، وسبيال  مزايا ال ينبغي إغفاهلا
ملسايرة الزمان يف تغريه واملكان يف تطوره، وتزود االجتهاد مبا حيتـاج إليـه مـن                
الشجاعة واالقتحامية واجلرأة والتجديد والتجدد، ضمن ضوابط الدين وثوابته، من          
غري أي انفالت عن أحكامه وتعاليمه، أو خلط بني اإلهلي والبشري يف التقريـرات              

  .والتصرفات
تمـع اإلسـالمي    إن التشريع النصي بثوابته يف الكتاب والسنة يعد رأمسال ا         

القوة والعزة ومصداقية التصرفات واملعـامالت؛ أمـا        ، اليت متده ب   وذخريته األزلية 
. التشريع اإلنشائي مبرونته وقابليته للتطور والتجدد فهو إضافة ومكسب وربح ومناء          

وبالتشريعني معا تواصل األمة مسريا إلقامة جمتمع الشهادة واملنعة على دعـامتني            
ـ         صورا ومنـهج حيـاة،     متينتني متوازيتني، حتفظ أوالمها كنوز العقيدة وثوابتها ت

وترفدها الثانية برصيد التجربة املتنامية واخلربة الواعية، والتفاعل البناء اإلجيايب مـع            
  .مستجدات الزمان واملكان واألحوال

أما فيما يتعلق بالسمة الثانية املشتركة بني التشريعني الفقهي والوضعي، وهـي            
 اختالف مصطلحات التعبري عنها    املرجعية املصلحية بأوجهها الفردية واجلماعية، فإن     

  .لدى اجلانبني ال يلغي جوهر اعتمادمها عليها وتبنيهما هلا
فاملصلحة يف الفقه اإلسالمي عامة، أداة الستنباط األحكام الشرعية العمليـة،           
سواء فيما اعتربه الشارع منها وقام الدليل على رعايته أو ما مل يقم دليـل علـى                 

  .اعتباره أو إلغائه
فىت اإلمام علي كرم اهللا وجهه، بثمانني جلدة حـدا لـشارب اخلمـر،       ومنذ أ 

اعتمادا منه على مبدأ مآالت األفعال والتصرفات وطلبا ملصلحة حفظ األعـراض،            
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إىل عـصرنا   )  1نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى املفترين مثانون         :( بقوله
ي، وإن ضاقت دائرا لدى     هذا، مل تغب نظرية املصاحل املرسلة عن االجتهاد الفقه        

  .البعض واتسعت لدى غريهم
منذئذ واصلت هذه النظرية مسريا، يف الفقه احلنفي استحسانا والفقه املالكي           
واحلنبلي استصالحا مطلقا فيما ال يتعارض مع النصوص، ولدى املدرسة الـشافعية            

  .ن تبعهتوسعا يف القياس مث اخنراطا يف االجتاه املالكي على يد الغزايل وم
لقد كان الفقه يف أول عهده استخالصا صرحيا ومباشرا من النصوص، مث انبثق             
عنه اجتاهان متوازيان أحدمها ألهل احلديث وثانيهما ألهل الرأي املعتمدين يف بداية            
أمرهم على كشف العلل واالستدالل ا، مث علـى احلكمـة واالسـتنباط منـها               

الفقه دورا كاشفا عن مساحات شاسعة      استحسانا واستصالحا، ولعب علم أصول      
  .من الفراغ التشريعي الذي استحثت له اهلمم تنظريا وتقعيدا

ومع بداية القرن اهلجري اخلامس أخذت نظرية املـصاحل تتـضح وتتبلـور،             
فحصرها اجلويين يف عناوينها ضرورية وحاجية وحتسينية، وعلل الغزايل األحكـام           

حل ودفع للمفاسد، ورتبها اآلمدي بأولويات      الشرعية مبا تقضي به من جلب للمصا      
أمهها فمهمها، وعمم عز الدين بن عبد السالم التعليل ا يف منطقيت التشريع النصي              
والفراغ التشريعي، وفتح هلا القرايف بابا مشرعا بتمييزه يف أقوال الرسول صـلى اهللا              

، من واملكان واحلال  عليه وسلم وأفعاله وتقريراته بني ما هو مطلق وما هو مقيد بالز           
وبىن عليها ابن تيمية وابن القيم جممل مباحث السياسة الشرعية وحاوال التمييز بني             

  .دنيويتها الصرحية وشرعيتها األصيلة
كما طفح اجتاه سائب على يد الطويف، وهو فقيه مـضطرب املواقـف واآلراء      

 خللع الربقة ، واعتبارها   متردد االنتماء بني الشيعة واحلنابلة، يسعى جلعل املصاحل أداة        
  . مقدمة على النصوص ناسخة هلا يف حال التعارض والتنايف
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مث خطت نظرية املصاحل خطوا النوعية حتت عنوان املقاصد لدى الشاطيب الذي          
اعتمد إلثبات قطعيتها على التعاضد بني الظنيات، وكوا مشخصة ملرامي األحكام           

عية يف رأيه ليست مقصودة يف نفسها غالبا،        ومآالت األحوال، وألن األعمال الشر    
وإذ جعل أقـصى    . ولكن قصد ا أمور أخرى هي معانيها واملصاحل املتوخاة منها         

غاياا حفظ الضرورات اخلمس اليت هي النفس والعقل والدين والنسل واملـال يف             
ـ              القيم دائرة الفردية، فإنه أغفل دورها يف جمال تدبري الشأن العام لألمة، واستهان ب
  .اإلنسانية ومكارم األخالق فجعلها جمرد حتسينات بعد الضرورات واحلاجيات

ويف القرنني امليالديني األخريين وقد أطبق االستعمار الغريب على أرض اإلسالم           
يف مشارق األرض ومغارا، واصطدم التخلف احمللي باالكتساح األجنيب الـشامل           

الفقهاء مبقاصد الشاطيب على يد حممد عبده عقائد وأخالقا وأرتاال عسكرية استنصر    
وابن عاشور وعالل الفاسي، وحاولوا توظيفها للتوفيق بني واقع املسلمني ومبادئ           
دينهم وبني خمتلف املفاهيم والطرائق الوافدة على أسنة الرماح، وكـان االنبـهار             
ـ             ا واإلعجاب مسة التعامل معها مما حال دون نقدها وسرب غورها، وحاصر منظريه

  .حتت سقفها وبني جدراا
إننا ال ننكر حماوالت املتحمسني هلا وجهودهم يف مقارعة جائحة الغزو األجنيب            
استيطانا وثقافة وعقيدة، بتوسيع جمال استعماهلا دفاعا عن قيم اإلسـالم ومبادئـه             
وشريعته ؛ فلقد أضاف ابن عاشور إليها مقصد احلرية، وأضـاف غـريه مقـصد               

رين من أضاف العدل والكرامة واألمانة وحقـوق اإلنـسان          العرض، ومن املعاص  
والتزكية واإلحسان واالستخالف والعمران البشري، ومن ميز بني املقاصد احليوية          
واملقاصد العقلية واملقاصد الروحية، ومن حاول حتت ضغط الصراع احملتـد بـني             

ة يف العـراق    اجتاهات إسالمية حديثة وبني الغزو الغريب املعاصر لألمـة اإلسـالمي          
وأفغانستان إمجال املقاصد حتت عناوين كلية تستوعبها بنية معرفية واحدة متناسقة           
حتكم النصوص، على اعتبارها جمموعة قيم مساملة مطواعة تأخذ شكل أي وعـاء             
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وضعت فيه، وتتالءم مع كل متغريات األزمنة واألمكنة واألحوال، ومتثل يف رأيهم            
  .ة واالعتدال وحب اخلري وعدم التعديالرتوع اإلنساين حنو الوسطي

الـسالفة،  " الطوفيـة " ويف اية هذا املطاف املعاصر للمقاصد ظهر تيار أحىي          
ودعا إىل جتاوز النصوص مطلقا، لكوا يف نظره جمرد تعبري عن حرفية النص، وإىل              
إخضاع االجتهاد الفقهي للمصاحل واملقاصد اليت يعدها املعرب الوحيـد عـن روح             

الم، وفتح الباب مشرعا ذا التوجه السائب  للتيارات املعادية جلوهر اإلسالم،            اإلس
الداعية جهارا إلبطال الشريعة وجتاوزها والتحلل من ربقتها، كمـا هـو لـدى              

  ...املاركسية والليربالية واحلداثية وما بعد احلداثية
صـويل  هذا تلخيص موجز لنظرية املصاحل واملقاصد كما تناسلت يف الفكر األ          

قدميا وحديثا، ولئن كان نقدها خيرج بنا عن سياق ما حنن بصدده من مقارنة بـني                
،  فصل سابق قد تناول املوضوع بتوسع أكثـر        والوضعي، وكان التشريعني الفقهي   

  :فإن هذا ال مينع من أن نشري إىل مآخذ أخرى على هذه النظرية نوجزها يف
يات واإلرادات والثقافات، ومراكـز     أن املقاصد ختتلف باختالف األهداف والغا      -

ِمنكُم من يِريد الدنيا وِمـنكُم مـن يِريـد          ( القوة والسلطة يف الدولة واتمعات      
، وهذا جيعلها ال تعرب مطلقا عن إرادة اتمـع وعمـوم            152آل عمران   )اآلِخرةَ

ني الفئـات ذات    املواطنني، وما يستتبع ذلك من فنت االختالف والتناحر والتقاتل ب         
 . املقاصد املتنافية واملصاحل املتعارضة

أن املقاصد باعتبار كوا أداة لتحقيق مصاحل األفراد يف خاصة أنفسهم واجلماعة             -
يف عموم أمرها وغاية الدين بتكاليفه وقبلة توجهه وهدايتـه ملـا جيمـع للدولـة                

ق املصاحل املشتركة   ومواطنيها حسىن العضوية يف جمتمع اجلسد الواحد وحسىن حتقي        
وحسىن بناء األمة الشاهدة، يعد احتكار حق متييزها والتعريف ا وفرض رعايتـها             
من قبل فقيه أو حاكم أو طائفة أو مذهب، متنافيا مع جوهرها وغاياـا، كمـا                

لذلك شـابت   . جيعلها أداة لالستبداد والظلم وسبيال إىل الطغيان ومصادرة احلقوق        
لها التارخيية مثالب من عدم الوضوح واخللـط والتعـارض،          هذه النظرية يف مفاص   
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وتنايف علل اعتبارها وطرق متييزها وحتقيقها وترتيب أولوياا وضبط معايريها، وفقد     
بذلك االجتهاد فيها كثريا من حياديته وموضوعيته وصفاء التوجه به إىل املـصلحة             

 .العامة املؤطرة بإخالص العبودية هللا تعاىل
ري األصويل واالجتهاد الفقهي املعاصرين ظال حبيسني للنظريـة كمـا           أن التفك  -

وردت عن الشاطيب، ولئن حاوال توسيع جماهلا بإضافة مقاصد مـستحدثة، فإمـا      
عجزا عن صياغة إطار هلا عقدي فكري جيمع شتاا على أساس وحدانية مصدرها             

 .ومنهج عملها وغاية سريها وربانية قبلتها وحاكمية مرجعيتها
أن اختزال املقاصد فيما ذهب إليه الشاطيب وما أضافه االجتهاد املعاصـر مـن               -

جعلها حبيسة املنافع الدنيويـة فرديـة       ... مصاحل احلرية والعرض وحقوق اإلنسان    
كانت أو مجاعية، وصهرها صهرا يكاد يكون تاما يف االجتاه الرباغمايت النفعي إن مل              

ندها الفكر الفقهي واالجتهاد األصويل بالفكر      يكن املكيافيلي، وهذه حمطة يلتقي ع     
 .الغريب مع بعض االختالفات الشكلية يف املصطلحات والتأويالت

ولئن كان الفقه اإلسالمي قد اختزل ضوابط التشريع خارج النصوص يف نظرية            
االستصالح املقاصدي مبا أهال عليها ركاما من  الفوضوية واالضطراب والتسيب،           

اعدة مطلقة تؤمن سيادة العقيدة ومقصدها األعلى يف اجلزئيـات          حال دون بلورة ق   
والكليات والتكاليف والغايات، فـإن الفقهـاء الوضـعيني فالسـفة وقـانونيني         
واجتماعيني كذلك يعانون نفس حاالت اخللط وغـبش تعـارض املـذاهب  يف              

لـف  حماوالم اكتشاف ضوابط حتدد أهداف القوانني وأولويات غاياا من بني خمت          
  .املبادئ املرصودة حرية وعدالة وأمنا وإشباع حاجات

فبينما يذهب الفرديون إىل اعتبار اإلرادة الفردية مصدرا للقانون مقدما علـى            
غريه، واحلرية أعظم القيم اليت ال جيوز التنازل عليها، يرى االجتماعيون أن مصلحة             

م التوفيق بني حرية    اتمع مقدمة على مصلحة الفرد وحاكمة عليها، ويفضل غريه        
  .الفرد ومصلحة اجلماعة يف إطار العدالة والنظام واألمن واملواطنة السليمة
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ولئن كانت العدالة قيمة نسبية حياول القانون الوضعي حتقيقها لتوفري قدر مـن             
التوازن داخل اتمع الواحد، فإن من املتعذر ضبط معايريها مبا يـضمن سـالمة              

ية اليت هي مصدر تفجري الطاقات اإلنتاجية واستثمارها،        تدخلها بدون مساس باحلر   
وذلك لتنوع حاجات اتمعات اإلنسانية واختالف ظروفها وثقافاـا ومبادئهـا           
وآرائها وتقاليدها وأعرافها، مما يضفي على منظومة القوانني املعتمدة من قبل املشرع  

 الـتحكم والديكتاتوريـة     اآلمر، واملنفذة من قبل العامة اخلاضعة، لبوسا قامتا مـن         
  .ومصادرة احلريات واالستهانة مبا تراه شرائح اتمع صوابا وتطالب بتطبيقه

كما أن مقصد العدالة واملساواة يف حتقيق املصاحل وحتديد املقاصد لدى الفقهاء            
و الوضعيني يطرح تساؤال حصيفا حول من حيق له صياغة قوانينها امللزمة، ومـن              

لة واملعرفة الدقيقة مبصاحل مجيع املواطنني على اجلملة والتفـصيل،          ميلك اخلربة الشام  
  .والصفة اليت تؤهل للنيابة عن مجيع أصحاب احلقوق واملصاحل والتكلم بامسهم

لذلك نرى أن ما يطبع النظريات الوضعية فيما ذهبت إليه من غايات القـوانني              
 جيعل من العسري التمييز بني      وأهدافها، والنظريات الفقهية يف جمال الفراغ التشريعي،      

إسالمية االجتهاد الفقهي خارج النصوص وبني دنيوية التشريع القانوين ووضـعيته،           
ألن املصاحل واملقاصد حفظا للضرورات اخلمس حباجياا وحتسيناا هي يف جوهرها         
غايات القوانني الوضعية املعاصرة حرية وعدالة وأمنا ومصلحة عامة، إن مل نقل إا             

  .قل مشولية وتركيزا، وأكثر قابلية لتسويق االستبداد والظلم ومصادرة احلرياتأ
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‹’bÈÛa@szj¾a@ @
ðëŠì“Ûa@Ý¨aë@ïÈí‹“nÛa@Îa‹ÐÛa@ @

تأكد لدينا يف املباحث السابقة أن مناهج الفقهاء يف حماولتهم ملء منطقة الفراغ             
حكـام باإلجيـاب    التشريعي شانتها مثلبتان، أوالمها االفتيات على الدين بإضافة أ        

والتحرمي واإلباحة اعتمادا منهم على جمرد الرأي املذموم، وثانيتهما االفتيات علـى            
األمة مبصادرة حقها يف تدبري أمرها واستبعادها عن البـث يف قـضاياها الدنيويـة               

  .املوكولة إليها بنص الكتاب والسنة
 سياسة شرعية   واتضح لنا كذلك مدى اخللل فيما دعي لدى الفقهاء والعلمانيني         
  .أو قوانني وضعية تروم احتالل موقع التشريع اإلسالمي يف حياة األمة

اتضح كل هذا، وبقي بكل موضوعية وإحلاح سؤال البديل الشرعي الكفيـل            
ذلك أنه إذا كان جمال احلاكمية املباشرة للنصوص        . بتغطية منطقة الفراغ التشريعي   

وية اليت مل يرد فيها تشريع حاسم، يـزداد         واضحا ال لبس فيه، فإنه يف القضايا الدني       
  .تعقيدا وصعوبة كلما حاولنا استنباط قواعد له ترقى إىل مستوى التشريع النصي

إن اشتراطنا إلسالمية الدولة أن يكون تشريعها بصفتيه النصية وغري النصية وثيق          
ـ             ا مل  الصلة بالكتاب والسنة، جيعل منطقة الفراغ التشريعي مفتقرة إىل الـشرعية م

تنضبط مبا يوثق نسبتها للنهج اإلسالمي، ومل تتضح معامل صلتها به على صفة مـن               
  .الصفات املعتربة

وليس هلذا االنسداد من خمرج إال باللجوء إىل نظام الشورى اجلماعيـة كمـا              
قررها الشرع احلكيم وطبقها الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، وهو ما نعرب عنه              

ارب يف عمق العقيدة اإلسالمية راكزا ومتجذرا، بصفته منهج         باحلل الشوروي الض  
تدبري شامل ملا سكتت عنه النصوص، وأداء جادا للمسؤولية، وسـلوكا حـضاريا             
سويا مسايرا لألعصر واألزمنة، وضامنا للحرية والعدالة واملساواة على صراط قاصد           

  .مستقيم حنو إقامة األمة الشاهدة واخلالفة الراشدة
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الشوروي لدينا يعين أن يقوم شعب الدولـة اإلسـالمية يف فـضاءاته        إن احلل   
الشوروية بوضع القواعد والقوانني، مدونة وملزمة، وكفيلة مبلء منطقـة الفـراغ            
التشريعي يف مجيع جماالا االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والـصناعية          

فل سريا مؤسساتيا علـى وتـرية       والعسكرية والعالقات الداخلية واخلارجية، مبا يك     
متناسقة متكاملة حتقق املصاحل اخلاصة والعامة واملشتركة، وتصون البالد والعبـاد،           

  .وتضمن احلقوق وتيسر سبل القيام بالواجبات
إن هذا احلل باستناده إىل الشرعية الشوروية، وإىل اإلرادة اجلماعية، جيسد على            

ليتها يف تدبري أمرها العـام، واختيارهـا        صعيد الواقع امللموس حرية األمة ومسؤو     
  . اجلماعي احلر، وشجاعتها على التحمل الطوعي لنتائج ما قررت وما اختارت

إن األمة إذ تقوم يف فضاءاا الشوروية بوضع تـشريعاا املناسـبة ألحواهلـا              
م واخلادمة ملصاحلها واحملافظة على أمنها والدافعة ملسرية تطورها وتقدمها، إمنا ترس          

بذلك دائرة تكامل التقعيد والتقنني والبناء التنظيمي وخطط التعبئة والـسوق حنـو          
املقصد األعلى لوجودها وتكليفها، وتتسنم بذلك ذروة الريادة على دعامتني متينتني           

  .من تشريع نصي وآخر شوروي يعانقه ويؤازره ويسايره
ـ           ياغة، ولتعلقـه   إال أن هذا احلل الشوروي نظرا لصفته اإلنشائية مضمونا وص

بقضايا دنيوية مل ترد يف شأا نصوص الكتاب والسنة، ولتحرره من احتكار طبقيت             
احلكام والفقهاء وإن كان هلم حق املشاركة فيه مع عامة الشعب، قد توجـه إليـه       

  .سهام النقد واالعتراض والتشكيك يف شرعيته وجدواه
د وإلزامات من خارج أول هذه االعتراضات أن احلل الشوروي يعين وضع قواع      

الكتاب والسنة وما حيمل عليهما أو يستند إليهما، وهو بذلك زيادة يف الدين واام              
له بالتقصري وعدم استيعاب مستجدات الزمان واملكان وتطورات األحـوال، واهللا           

: الـشورى   -لَّه  أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الديِن ما لَم يأْذَن ِبِه ال           :( تعاىل يقول 
21 -) ٍءمياِب ِمن شا ِفي الِكتطْن38: األنعام  -  )ا فَر - .  
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وثاين االعتراضات أن مصدر احلل الشوروي هو الرأي املذموم وذلك ما عيب            
  .على االجتهاد الفقهي والتقنني الوضعي يف هذا اال

جتهاد الفقهـي   وثالث االعتراضات أن احلل الشوروي والقوانني الوضعية واال       
سواء يف إنتاج القواعد والتشريعات املضطربة السائبة الـيت ال حتكمهـا ضـوابط              

  .إسالمية بينة واضحة، وذلك جيعلها خاضعة هلوى منشئيها وصاغتها
ورابع االعتراضات أن مشاركة العامة مبستواهم العلمي والثقايف الـضحل ، يف            

تيسر، إن مل يكن مربكا للعمليـة       وضع قواعد احلل الشوروي، أمر غري جمد وغري م        
  التشريعية برمتها 

وخامس االعتراضات أن التشريعات الشوروية واالجتهادات الفقهية والتقنينات        
الوضعية جيمعها كلها ناظم واحد هو املصلحة، سواء كانت فردية أو مجاعيـة أو              

ع مشتركة، وهذا الناظم ال ميثل قاعدة عامة ومنضبطة تستوعب جزئيـات التـشري            
وكلياته وتعصم من التسيب والفوضى التـشريعية القابلـة للتـسخري الـسياسي             

  .واالحنراف عن اجلادة
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بالنسبة لالعتراض األول ينبغي أن نبني أنه ناتج عن عدم استيعاب ملا نذهب إليه      

وحنن يف نفس الوقـت ال ننكـر        . وي بأبعاده الفقهية والعقدية   من أمر احلل الشور   
إنشائية قواعده جوهرا وصياغة، أو عدم انتساا إىل النصوص محال واسـتنادا، وال             
ننفي أنه متعلق بأحكام للتدبري العام مما مل جيمله الشارع أو يفصله ، مـن قـضايا                 

اكتفى جبعله حتت مظلة    النشاط السياسي واالقتصادي واالجتماعي خاصا وعاما، و      
قواعد ومبادئ عامة من عدل وقسط ونظافة أنفس وجمتمع، وكل هذا يعـزز رأي              
املعترضني ويقوي حجتهم، وال يساعد على اعتبار ما يـصدر عـن الفـضاءات              
الشوروية شرعا إسالميا وشريعة ربانية، بل يكاد يؤكد االام باالفتيات على الدين            

  .ز وجلواحلكم بغري ما أنزل اهللا ع
إال أننا إذا تناولنا املوضوع من زاوية أخرى أشد عمقا وأدق نظـرا وأعلـى               

  .استشرافا، بدا لنا ما يدحض هذه التهم ويفل تلك احلجج
 تعبيـد   ، إلزامي وطـوعي   شقنييف ابتالءاا املقدرة ذات     ذلك أن احلياة الدنيا     

 الطاعة واالمتثال   وعبادة ؛ ولئن كانت األحكام الشرعية العملية موضوعة الختبار        
، فإن التكليف بواسطة حرية     مما جيعلها تعبيدا تنفيذيا ملزما    احلريف لألوامر والنواهي،    

، ابتالء  ذايت للنشاط الدنيوي املسكوت عنه، وبوضع قواعد تدبريه وتنميته        التنظيم ال 
آخر طوعي تربهن به األمة على صدق استعدادها ورغبتها يف تعبيد هذا الصنف من              

؛ فتكون  ي يتم به نوره وميكن به ألوليائه      ، الذ لرا، بإقامة أمر اإلسالم العام     النشاط
ة، ، شق العبادة التنفيذية لألحكام الـشرعي      ياة األمة ذات شقني متكاملني    بذلك ح 

؛ على أن خيدم الشقان معا هدفا واحدا تتم به العبادة           وشق العبادة التصرفية املرسلة   
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ة أخرجت للناس، ضمن دولة شاهدة، وخالفة علـى         الكلية، اليت هي إقامة خري أم     
  .ج النبوة 

إن التشريع اإلهلي مل يفرط أو يهمل أو يغفل شيئا، ولكنه وزع مهـام الـبالء                
املتعلقة بالعبادة بني جهات االختصاص؛ فما كان منه تعبيدا مبجرد االمتثال يف جمال             

ان تعبيدا اختياريا البـتالء     العقيدة واألحكام جعل عليه القرآن والسنة دليال، وما ك        
 اختذ له جـا قرآنيـا       اإلرادة والرشد والنوايا يف القضايا الدنيوية املسكوت عنها،       

جعله من أمر األمة تسلط عليه، وتقرر فيه مبقتـضى قولـه      و خاصا للتربية والتأهيل  
  .38الشورى   وأَمرهم شورى بينهم  :تعاىل 

حمرم قطعاً ومـؤد إىل      التشريع بغري ما أنزل اهللا تعاىل     حنن ال نشك مطلقا يف أن       
 ويدخل يف ذلك حترمي ما مل حيرم وإباحة ما ورد حترميه            الكفر إن مل يكن الكفر بعينه     

وقد روى األعمش وسفيان عن حبيب بن        ،وكل زيادة أو نقص أو تبديل يف الدين       
ـ : أيب ثابت عن أيب البختري قال  اتخـذُوا   :لسئل حذيفة عن قول اهللا عز وج

ال ،   :  هل عبدوهم؟  فقـال       ،31 التوبة    أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دوِن اللَّهِ     
  .ولكن أحلوا هلم احلرام فاستحلّوه ، وحرموا عليهم احلالل فحرموه 

 ويف  صلى اهللا عليه وسـلم    أتيت النيب   : وروى الترمذي عن عدي بن حامت قال        
، ومسعته  " ما هذا يا عدي ؟ اطرح عنك هذا الوثن        : "ن ذهب، فقال  عنقي صليب م  

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دوِن اللَِّه والْمـِسيح          : يقرأ من سورة براءة     
 ميرم ناب  م ، ولكن كـانوا إذا          : "  ، مث قال   31التوبةم مل يكونوا يعبدوأما إ
  ".م شيئاً استحلّوه ، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه أحلوا هل

أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمـن          : عز وجل قوله  مفهوم املخالفة يف    ولكن  
أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد  يبني أن يف األمر تشريعني إنـشائيني ،  21الشورى  ، 

وأَمرهم  هللا، وآخر مباح هو ما أذن فيه بقوله تعاىل        أحدمها حمرم هو ما مل يأذن به ا       
مهنيى بورش   38الشورى.  
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الشك أن عملية التشريع الشوروي وضع لقوانني وإنشاء لقواعد، ولكن هـذه            
 أوال، وخارج دائـرة     العملية يف ميدان سكت عنه الشرع وفوض لألمة أمر تدبريه         

احة ثانيا، وحتت طائلة املخالفات الدنيوية وحدها منعا        التأثيم الديين حترميا وإجيابا وإب    
فإذا تقيد هذا التشريع بالشورى اجلماعية اآلذنة فيه، دخل يف صـميم            . وإلزاما ثالثا 

  .النهج اإلسالمي الرشيد، متميزاً متيزاً كامالً تاماً عن التشريع بغري ما أنزل اهللا تعاىل
  : يشمل ثالث مناطق تشريعية هيإن جمال االبتالء الدنيوي ذا االعتبار 

  .منطقة التشريع امللزم وهو املستمد من الكتاب والسنة وما حيمل عليهما
منطقة التشريع املأذون فيه ، وهو املوضوع بواسطة الشورى اجلماعية ، مبقتضى            

 .38الشورى   وأَمرهم شورى بينهم  :قوله تعاىل
  .سوى املنطقتني السابقتنيمنطقة التشريع احملرم، وهي ما  
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أما االعتراض الثاين الذي يعيب على احلل الشوروي اختاذه من جمـرد الـرأي              
املذموم مصدرا، فال نرى له دعامة أو وجه منطق، ألن الرأي لغة هو مثرة استعمال               

 يكون مذموما إال يف حاالت تدخله فيما ليس مـن           العقل والبصرية يف أي أمر، وال     
اختصاصه، أو إذا شابته املصلحة الشخصية واألنانية واهلوى واملزاجية واجلهل، أي           

  .أن ما يشينه دائما هو ما يشني العقل الذي يصدره
واخلالف حول دور العقل يف منطقة الفراغ التشريعي حتسينا وتقبيحا وتكليفـا            

 لدى األصوليني، وقد ذهب املعتزلة إىل أن العقل مصدر فقهـي       وثوابا وعقابا، قدمي  
على اعتبار أن احلسن والقبح ذاتيان لبعض األشياء، تتردد ما بني اخلـري والـشر               
والضرر والنفع، ويكفي يف نظرهم أن يكون الشيء حسنا لذاته ليتم به التكليف، أو            

  . يعاقب ولو مل ترد نصوصيكون قبيحا لذاته ليتم عنه النهي، ويثاب على ذلك أو
وذهب املاتريدية فيما نقلوه عن أيب حنيفة إىل أن لألشياء حسنا ذاتيا وقبحـا              
ذاتيا مييزمها العقل، وأن اهللا عز وجل ال يأمر بالقبيح وال ينهى عن احلسن، ولكنهم               
يرون أنه ال تكليف وال ثواب وال عقاب بالعقل ارد، واألمر يف ذلـك كلـه إىل         

  .مل عليهالنص واحل
أما مجهور األصوليني فريون أن احلسن والقبح ليسا ذاتيني يف األشياء، ولكنهما            
إضافيان ونسبيان، فقد يكون الصدق قبيحا يف حاالت والكذب حسنا يف حاالت            

. أخرى، وقد يكون اجلوع حسنا يف ظروف والشبع قبيحـا يف ظـروف أخـرى              
ل ارد، إمنـا هـو بـاألوامر        والشارع هو الذي حيسن ويقبح، وال تكليف بالعق       

  .والنواهي النصية اليت يكون على أساسها الثواب والعقاب
إال أن التشريع الشوروي يف منطقة الفراغ يبقى مبنأى عن هـذه االختالفـات              

يف إنشاء األحكام الشرعية التكليفيـة      ) الرأي  ( الفقهية والكالمية حول دور العقل      



  
  
  
  
  
  
  
  

  530   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

قابا، ألن منطقة الفراغ التشريعي نراها خارجة عـن         حترميا وإجيابا وإباحة وثوابا وع    
نطاق التكليف الشرعي ذه الصفات، فهي متعلقة بقضايا دنيوية سـكت عنـها             
الشرع رمحة ومل يغفلها تفريطا أو سهوا، وأذن لنا يف ضبطها وتنظيمها يف إطـار               

  .تدبريي مدين صرف
 واملذمومة ليسا مطلقـا  كما أن الرأي الفرد والعقل املنفرد بصفتيهما  املمدوحة   

مصدرا عندنا للتشريع الشوروي، ألن أول ما يشترط فيه مشاركة مجيع عقول األمة           
وآراء أفرادها ، كي تتكامل فيما بينها أثناء عملية اسـتخالص احللـول ووضـع               
املشاريع واخلطط اخلاصة بتدبري الشأن العام، واحلسن والقبح يف ذلك كله راجع إىل             

بسوادها األعظم، وهي املعصومة بشهادة نبيها صلى اهللا عليه وسلم          ما تقرره األمة    
إن اهللا عز وجل لن جيمع أميت       : ( إذ قال يف احلديث الذي بلغ درجة التواتر املعنوي        

 على ضاللة ويد اهللا مع      –أو قال أمة حممد     _ إن اهللا ال جيمع أميت      ) (  1على ضاللة 
 ال جتتمع على ضاللة فإذا رأيتم اختالفا        إن أميت  ) (  2اجلماعة ومن شذ شذ يف النار     

  ). 3فعليكم بالسواد األعظم
وإىل جانب الرأي املستخلص بواسطة الشورى العامة، يتخذ احلل الـشوروي           
كذلك مصادر كثرية ومتنوعة وقابلة للتحديث والتجدد ومسايرة التطور اإلنـساين           

علوم منه بالضرورة، على رأس     زمانا ومكانا وحاال، مبا ال يتناىف مع ثوابت الدين وامل         
  :هذه املصادر

 التصور اإلمياين السليم، ونعين به العقيدة وما يتعلق ا من أحكام شرعية             – 1
جتب مراعاا، وقواعد فقهية تفرض على التشريع الشوروي عدم اإلخالل ـا، أو             

  .التنايف معها

                                                           
  األلباين- 1
  الترمذي-  2
  ابن ماجه-  3
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ياز التلقائي ملبادئ   الفطرة السوية اليت هي التوجه الطوعي حنو اخلالق واالحن        – 2
العدالة واحلرية واملساواة واإلخاء اإلنساين، وما ينبثق عنها من انعطاف رحيم حنـو             

  .اخلري
 الفقه وأحكام القضاء، وما رآه اتهـدون مـن العلمـاء الـشرعيني              – 3

والوضعيني، أو قضت به احملاكم يف امليدان الدنيوي مما سكتت عنه النـصوص ومل              
  . الدينيتعارض مع مقومات

 رصيد التجربة اإلنسانية، ويشمل ما راكمته األمة من خربة عرب تارخيهـا             – 4
الطويل يف ممارسة أمرها العام وما حققته من إجنازات أو عانته من إخفاقات، ومـا               
أبدعته يف ميادين العلوم والثقافة واألدب والسياسة واالقتصاد والقوة، وما عرفته من            

 يستوعب رصيد جتارب األمم األخرى والبشرية عامـة         قيم وأعراف وتقاليد، كما   
يف مجيع امليادين، من معارف واختراعات وصناعات واكتشافات علمية وكونية تعد           

  . ملكا عاما ومرياثا إنسانيا ينبغي االستفادة منه واستثماره
 االستحسان، وسواء كان مبفهوم املالكية باعتباره إيثـار تـرك الـدليل             – 5

لفته ملعارضة دليل آخر يف بعض مقتضياته كما عرفه ابن العريب، أو            والترخيص مبخا 
كان التفاتا إىل املصلحة والعدل كما رآه ابن رشد احلفيد، أو كان مبفهوم احلنفيـة               
باعتباره عدوال باملسألة عن حكم نظائرها إىل حكم آخر أقوى يقتضي العـدول،             

وص، ال يعد حكما شرعيا، وإمنـا       فإنه يف القضايا الدنيوية اليت ال مرجع هلا من نص         
هو تدبري للشأن العام الذي ال تطاله األحكام الشرعية اخلمسة وإن كان خاضـعا              

  .لنظام الدولة ضبطا وتنظيما ومنعا أو إلزاما
 املصاحل املرسلة، أو االستصالح، وتعين احلكم مبقتضى املصلحة الـيت ال            – 6

س من ضرورة جلب املنـافع ودفـع        يشهد هلا دليل باإلثبات أو اإللغاء، على أسا       
ولئن ربطها الفقهاء يف جماهلم بضرورة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل           . املفاسد

واملال، وما يتعلق بذلك من حاجيات وحتسينات، فإا يف ميدان التدبري العام أشـد              
اتساعا وتنوعا من أن حتصى يف مثل هذه الدراسة، ألا تشمل كل املصاحل الـالزم               
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قيقها لتوفري معاش العباد، وتطوير أحوال البالد، مبرافقها وإداراـا وحـصوا            حت
وصناعاا ودفاعاا وعلومها وبرها وحبرها وجوها وعالقاا الداخلية واخلارجية يف          

  ...السلم واحلرب واملهادنة
 الذرائع ومعناها الوسائل والطرق، سواء كانت إىل املصاحل أو املفاسـد،            - 7

الوسيلة إىل أفضل املقاصد أفضل الوسـائل،  : ( ل القرايف يف تنقيح الفصول كما يقو 
ومبقتضاها يكـون   ). وإىل أقبح املقاصد أقبح الوسائل، وإىل ما هو متوسط متوسطة         

ما يؤدي إىل فساد فاسدا وما يؤدي إىل صالح ومل يتعارض مع الدين صاحلا، ألن               
ريع والتصرفات، وهي على أربعـة      أساس النظر فيها اعتبار مآالت األعمال واملشا      

  :أصناف
  .ما يكون الفعل فيه مؤديا إىل الفساد أو املصلحة قطعيا

  .وما يكون مؤديا إىل أحدمها يف غالب الظن
  .وما يكون األداء إىل أحدمها كبريا
  .وما يكون األداء إىل أحدمها نادرا

األمة مبـا   وكل هذه احلاالت تدرس يف الفضاءات الشوروية العامة وتبث فيها           
  .حيقق مصاحلها ويدفع عنها املفاسد واملضار

 االستصحاب، ومعناه املصاحبة واستمرار الوضع على ما كان عليـه، أو            – 8
إال أنه يف جمال . استدامة ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا حىت يقوم دليل على التغيري           

ته إىل حني احلاجـة     التدبري العام يعين االحتفاظ مبا قامت صالحيته واستمرت فائد        
للتطوير والتغيري أو التحديث واالستبدال مبا ال يتعارض مع ثوابت الـدين عقيـدة              

  .وشريعة
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أما االعتراض الثالث الذي يعيب على احلل الشوروي افتقـاده إىل ضـوابط             
 الشخصية واألمزجة واهلوى لدى منـشئيه وصـاغة         إسالمية تكبح مجاح املصاحل   

قواعده، فنراه غري ذي موضوع إذا ما كان التشريع الشوروي يف إطار اإلذن اإلهلي              
بإنشائه وصياغته وتنفيذه، ألن من مقتضى اإلذن أال يعصى به اآلذن، وأن يكـون              

 فيـه   مرتبطا بشريعته ارتباطا معتربا ومقبوال، وال يكون كـذلك إال إذا تـوفرت            
  :الضوابط والقيود التالية

ـ 1 ؛ اذه والعمل به، ألنه هو اآلذن بإنشائه واخت أن تعلن فيه احلاكمية هللا تعاىل 
فال حيرم حالال أو حيل حراما ، وال يعود على الدين عقيدة أو شريعة أو أخالقا أو                 

  .مبادئ وتعاليم وأهدافا ومقاصد باملعارضة أو التنايف أو اإلبطال 
تحول إىل تشريع ديين ، أو يتدخل يف األحكام الدينية بالزيـادة أو   ـ أال ي 2

  .النقص أو التعديل ، وأن تسد كل الذرائع املؤدية إىل ذلك 
، وضعيا كان أو مساويا منسوخا ؛ ألن يف آخر ـ أال يقتبس من تشريع ديين  3

إلميـاين  ذلك شبهة حتاكم إىل غري اإلسالم ، وذريعة لتمييع الوالء وتعتيم التصور ا            
  .الذي ينبغي أن يبقى صافيا واضحا سليما ، وحمجة بيضاء ليلها كنهارها 

 ـ أن يكون تشريعا مصدره مؤسسة الشورى اجلماعية العامـة ، ولـيس    4
  .األمزجة واملصاحل الفردية أو الفئوية أو احلزبية أو الطبقية أو األجهزة التنفيذية 

بيد حاكم أو فئة أو قبيلة أو عائلـة ،   ـ أال حيتكر توجيهه والتأثري يف نشأته  5
وإمنا يكون حقا عاما لكل أعضاء اتمع املسلم املتساكنني يف أرض الـشورى ، ال         
فرق بني أسود وأمحر وأبيض ، ذكرا كان أو أنثى ، مواطنا مقيما أو زائرا أو عابر                 

  .سبيل إذ األمر لإلسالم واإلسالم للجميع 
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 جامدة غري قابلة للتعديل والتغـيري، فتتوقـف    ـ أال يتحول إىل قواعد ثابتة 6
بذلك حركة تطور اتمع ورقيه ؛ بل يبقى جمرد نظم وقواعد وخطط وبرامج لألمة              

  .حق تعديلها وإلغائها واستبداهلا كلما اقتضت ذلك مصلحتها 
 ـ أن جيلب لألمة منفعة ويفتح هلا ذريعة إىل منفعة ، أو يدفع عنها مفـسدة   7

  . مفسدةويسد ذريعة إىل
 ـ أن يرفد تيار األمة اإلسالمية الساعي إىل حتقيق مقاصد الشرع من تعبيد  8

  .األفراد ، ومقاصده من إخراج خري أمة للناس 
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ـ           شريع داخـل   أما االعتراض الرابع املتعلق بعدم أهلية العامة للمشاركة يف الت

الفضاءات الشوروية، فينبغي أن نالحظ بداية أن ااالت اليت يرتادهـا التـشريع             
الشوروي أشد اتساعا وتعقيدا وتنوعا من أن تستوعبها طائفة من طوائـف األمـة              
وحدها ، سواء كانت من العلماء أو الفقهاء أو خرباء الصناعة والزراعة والطـب              

ملهن وأصناف النشاط اإلنتاجي ووسائل الكسب      والفلك وسائر املعارف واحلرف وا    
  .واالستثمار

إن التشريع الشوروي يسري يف تدبريه للدولة والشأن العام على جني متوازيني            
  :يتعذر على أي فرد أو طائفة من اتمع االستفراد ما واحتكارمها

  .يها ج ترتيب بيت الدولة اإلسالمية بالقواعد والنظم والقوانني املأذون ف
وج يضع املشاريع والربامج واخلطط الكفيلة بتطوير األمة ورفع مستواها على           

  . مجيع الصعد، وتوجيهها حنو املقصد األمسى الذي خلقت له وأمرت بتحقيقه
ويغطي النهج األول جماالت احلقوق والواجبات املتعلقة بالنظام العام الذي هو           

  : اعماد كيان الدولة بنوعني من التشريع مه
 ـ التشريع العام الداخلي مبا ينظم عالقات الدولة باألفراد سياسياً وإداريـاً   1

  . اخل …ومالياً وقضائياً وجنائياً
 ـ التشريع اخلاص الذي هو جمموعة القواعد املنظمة لعالقات األفراد فيمـا   2

 بينهم، سواًء كان تشريعاً مدنياً كقوانني التجارة وقـوانني الـشغل ، أو إجرائيـاً              
  . كاملساطر وتنازع القوانني وتنازع االختصاص 

كما يغطي النهج الثاين كل ما يتعلق بتطوير املرافق وأوجه النشاط االقتصادي            
واالجتماعي والسياسي والعسكري والصناعي والزراعي والعلمي، مبا حيقق الـسري          
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دث السليم السوي املتوازن ، ويرعى ويطور ما هو موجود من املؤسسات ، ويستح            
ما هو مفتقد من املرافق والوسائل واألدوات، من أجل حفـظ املقاصـد الفرديـة                
ألعضاء اتمع اليت هي الضرورات اخلمس حباجياا وحتسيناا ، وجتنيدها لتحقيق           

  .املقصد األمسى لألمة
  وإذا استعرضنا طبيعة أعضاء الربملانات وجمالس الشورى وهيئات احلل والعقد          

 منهم علميا وأخالقيا، وطرق انتخام واختيارهم قدميا وحـديثا،          ومستويات كثري 
تأكد لدينا أم مجيعا وفرادى، مفتقدون إىل أهلية النيابة الفعلية عن جمموع األمـة،          
وعاجزون عن معرفة حاجاا ومصاحلها وأوضاعها، بل هم يف الدول املتخلفة جمرد            

وهذا الوضع يفرض أن تتكفل     . دأدوات إفساد وفساد، وعون على الظلم واالستبدا      
  .األمة كلها بأمر تدبريها العام يف فضاءاا الشوروية، كما أراد هلا رب العباد

إنه إذا كانت هذه الربملانات وجمالس الشورى بطبيعة تكوينـها وتأسيـسها،            
والرواتب اخليالية اليت تلتهمها من املال العام، ال يشارك فيها إال النخبة من العليـة               

وجهاء وذوي النفوذ واملال، فكيف تتعرف على مصاحل العاطل مـن املـسلمني             وال
والسائل واحملروم وذوي احلرف البسيطة كاإلسكايف والبـائع املتجـول وتـاجر            
املتالشيات واملالبس واألحذية املستعملة وبقايا اخلبز اليابس والنخالة؟، بل كيـف           

صاحل اخلاصة اليت تقتضي مسايرة     تستطيع أن تؤثر مصاحل هؤالء املستضعفني على امل       
  .الظلم والفساد والتستر عليهما واملشاركة فيهما؟

حنن نعتقد أن أوضاع هؤالء وأمثاهلم ليست يف وارد خواطر النخبة املمثلة هلـم              
لذلك فمشاركة مجيع أفراد األمة بكافة مـستويام االجتماعيـة          . والناطقة بامسهم 

 نفسه وحيمي مصاحله، يف إطار من التعاون        والعلمية أمر ضروري، ليمثل كل واحد     
والتناصح والتوعية املتبادلة، السيما واألمر املشترك بينهم دنيوي، يـستوي النـاس            
كلهم مع بعض الفوارق القابلة للتجاوز، يف فهمه واستيعابه والقدرة على تبـادل             

  .الرأي حوله
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أما ما يؤخذ على احلل الشوروي من افتقاده إىل قاعدة عامة تستوعب جزئيات             
، وتضبط التوجه النفعي الفـردي يف النـهج الـشاطيب         مقاصده وكليات تشريعاته  

 من التسيب والفوضى واالحنراف،     احه، حتت حاكمية ناظم واحد يعصم     وتكبح مج 
  . يف هذا اال ما يغين احلقيقيةاملقاصد الشرعيةيف فإن لنا 

ذلك أن املقاصد يف حقيقة أمرها هي الغاية من خلق اإلنسان وتكليفه، علـى              
رغم ما شاب النظر فيها من خلل وخلط هلا باملـصاحل الدنيويـة حمافظـة علـى                 

 مبا دعـاه     مستظهرا  كما ذهب إىل ذلك الشاطيب،     ااياا وحتسين يالضروريات حباج 
إىل درجة القطع تضافرها على معىن واحد، مما زود         استقراء جلملة أدلة ظنية، رفعها      

نظريته بقابلية التكيف مع األمزجة الفردية بكافة مستوياا الذهنية، وجعلها أقرب           
وحنن إمنا كلفنا مبا ينقدح يف الذهن       (:"  1إىل النفعية الرباغماتية، مؤكدا ذلك بقوله     

جهز مبذهبه هـذا علـى      ، فأ "أنه مقصود الشارع ال مبا هو مقصود يف نفس األمر           
حاكمية النصوص، وحتول االستنباط الفقهي لديه إىل حاكمية ما ينقدح يف الذهن            

  .على اختالف القدرات العقلية والعلمية للمستنبط
ولقد مثلت نظرية الشاطيب هذه، مبا حوته من نزعة فردية واجتاه نفعي انتكاسة             

 يف مبدأ أمره حرا واقتحاميـا       ال يستهان ا يف مسرية االجتهاد الفكري الذي كان        
يعاجل مستجدات احلياة بثقة واستعالء إميان وإنكار للذات، واستشراف ملقـصد اهللا            

  . يف خلق اإلنسان وتكليفه من خالل نصوص الكتاب والسنة
ولئن حاول الشاطيب ومن جاء بعده أن يثبتوا أن املقاصد هي نفس املصاحل اليت              

ي إىل سعادة الدنيا واآلخـرة، وأن تكـاليف         حتفظ ا الضرورات اخلمس، وتؤد    
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الشرع غايتها حفظ مصاحل العباد يف العاجل واآلجل، فإم بذلك قد سـامهوا يف              
تربير انطواء املسلمني على مصاحلهم اخلاصة وأمنهم الذايت على حساب أمن أمتهم            

ح وال  وقوا ومنعتها ونديتها لألمم غريها، وحتوهلم إىل أبقار معدة للحلب ال تـنط            
  .ترمح

كما أن هذا املذهب للشاطيب يف جعله تكاليف الشرع ترجـع يف جمملـها إىل               
حفظ املصاحل، يؤدي إىل تكريس حاكمية منتحلة على الـشريعة هـي حاكميـة              
املقاصد الشاطبية على اعتبارها غاية الوجود البشري ومصدر تصرفات اإلنـسان،           

 حجيتها باإلبطال أو ميهد على      وهو ما يلغي حاكمية النصوص ويهدرها ويعود على       
أقل تقدير لالنقالب عليها كما فعل الطويف ومن سار على جه ممـن يعاصـرنا،               

  .علمانيني وشيوعيني وليرباليني وإسالميني حربائيني
إن أخطر ما يف هذا االجتاه خلطه املصاحل باملقاصد، والشريعة مل تترتل ملصلحة             

وفرا يف حدود ما يساعد على حتقيق املقصد        دنيوية حمضة، وإن تضمنتها ويسرا و     
  .األصلي للدين

وقد كان هذا اخللط بني املقاصد واملصاحل بداية االنزالق يف مباحث هذا الفـن              
املستحدث، الذي مهش دور النقل ووهنه حلساب االستقراء العقلي الذي يعد لدى            

اء األدلة الكلية   الشاطيب قطعيا، والصواب أن جممالت الدين وما يستنبط من استقر         
واجلزئية وما تنطوي عليه من األمور العامة، جيب أن تبقى حتت حاكمية نـصوص              
الكتاب والسنة، ألن أحكامهما هي موطئ األقدام على صراط مستقيم، وبـدوما      
يتحول الدين إىل جمرد شعارات جوفاء ومبادئ ال جذور هلا، وهو ما حياول علمانيو       

  . جمتمع املسلمنيالعصر وأشباههم تكريسه يف
لذلك أصبح حتما وواجبا فك هذا االرتباط التعسفي احلـايل بـني املقاصـد              
واملصاحل، السيما وحفظ الضرورات حباجياا وحتسيناا هو جمرد مصاحل يف التدين،           

  .وليس مقاصد للدين
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إن اعتبارها مقاصد للدين يعد نقصا منه وبترا ملسريته ومتويها على غائية وجود             
وليست املـصاحل الـشاطبية إال أدوات       . ان ونزول القرآن وفرض التكاليف    اإلنس

لإلنسان مسخرة ملساعدته على حتقيق املقصد األعلى الذي خلق له، فـإن عـادت      
  .على هذا املقصد باإلبطال أهدرت

ومن رمحة اهللا ولطفه وحجية تنـزيله، أن جعل هذا املقصد األمسـى يف غـري               
الم واملنطق ، أو اسـتقراء امـالت والكليـات          حاجة إىل تنكب طرق علم الك     

والقواعد، مما ينوء به العقل الفطري العادي؛ وإال لكان حمل خـالف واخـتالف              
  .وأخذ ورد وجدال يعصف بوضوحه وقوة إلزامه

ويكـبح  الفرعيـة   املصاحل  لقد جعل اهللا تعاىل مقصده األمسى الذي يسع مجيع          
 هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهـدى وِديـِن         : ، صرحيا بينا واضحا يف قوله       مجاحها

 . 9الـصف   -33 التوبـة   الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ
فاملقصد من إرسال الرسل بالبينات والتشريعات هو صريورة اإلسالم مستعليا على           

 ،هور أن تكون حجته وبراهني صـدقه قائمـة  سائر األديان قاهرا ملكرها؛ ومن الظ 
وقوة دفاعه عن نفسه ماديا ومعنويا متوفرة، وأمة اإلسالم قوية متماسكة مكينـة،             

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي         : كما قال تعاىل    
   الَِّذين لَفختا اسِض كَمالْأَر           ـمى لَهـضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن 

               ذَِلـك دعب كَفَر نمئًا ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبعا ينأَم ِفِهموِد خعب ِمن مهلَندبلَيو
التمكني لألمة  بضمن وعدا عاما    وهذه اآلية تت  . 55 النور    فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ  

، نه تعاىل حق وصدق  ال يقبل النسخ       ؛ ومن البديهي أن الوعد م     اإلسالمية الشاهدة 
  .ألن نسخه خلف وبداء، ومها ممن جيهل بالعواقب، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 

إن حتقيق وعد اهللا هذا هو املقصد الواضح البني من القرآن والسنة، الذي ندين              
سري على هديه؛ وحنن ال نتحدث عن مقاصد غيبية استأثر اهللا بعلمها، وإمنا عن              به ون 

مقاصد أخرب ا الوحي، هي غاية التكوين والتكليف؛ إذ التكوين واخللق مقدمـة             
الَِّذي خلَق الْموت والْحياةَ ِليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا وهـو            للتكليف واالبتالء   



  
  
  
  
  
  
  
  

  540   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

الْع فُورالْغ ِزيز    ووضع الشريعة وسيلة للتكليف وأداة دقيقـة لالبـتالء،          2امللك ،
واالبتالء طريق إخراج األمة الشاهدة اليت هي قاطرة السري إىل املقصد األمسى حـىت          
ال تكون فتنة ويكون الدين هللا، و هي التجسيد احلي املتحرك ملقصد اهللا يف إمتـام                

  :قول تعاىل نوره ولو كره املشركون ، ي
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عـن الْمنكَـِر         ـ  

   .110  آل عمران وتؤِمنونَ ِباللَِّه
ولُ  وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُونَ الرس          ـ  

   .143 البقرة  علَيكُم شِهيدا
   .181 األعراف   وِممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ ِبالْحق وِبِه يعِدلُونَـ 

 وكَذَِلك  هذه األمة اليت يسري يف أوصاهلا روح من أمر اهللا هو القرآن الكرمي              
      ا كُنا مِرنأَم ا ِمنوحر كا ِإلَينيحـانُ      أَولَا الِْإميو ابا الِْكتِري مدت ت     الـشورى  

صـلى اهللا عليـه     ، ويوجهها الدين الذي ارتضاه اهللا لنفسه فيما رواه عنه نبيه            52
إن هذا الدين ارتضيته لنفسي ولن يصلح له إال السخاء وحـسن اخللـق،              : "وسلم

  اهللا عليه وسلم  صلى  اليت أقسم الرسول    األمة  ، هي    " 1فأكرموه ما ما صحبتموه   
 قال عنها هي اليت    ، و   " 2احلديث... واهللا ليتمن اهللا هذا األمر      : "  بقوله على قيامها 

  : أيضا 
ال يبقى على ظهر األرض بيت مدر وال وبر إال أدخله اهللا كلمة اإلسـالم ،         "_

 وإما يذهلم  إما بعز عزيز وإما بذل ذليل، إما يعزهم اهللا فيجعلهم من أهله فيعزوا به،             
   ." 3فيدينون له
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ليبلغن هذا األمر مبلغ الليل والنهار ، وال يترك اهللا بيت مدر وال وبـر إال                " _
أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، يعز بعز اهللا يف اإلسـالم ويـذل بـه يف                   

  ".1الكفر
يف هذا السياق ، وحنو هذا اهلدف النبيل واملقصد السامي الذي تندرج حتته كل              

زئية وختدمه، تأيت النصوص احلاضة على الوحدة ولزوم سبيل املـؤمنني           اجلاملصاحل  
وعدم التفرق يف الدين والترابط والتعاون والتكافل ولزوم اجلماعة؛ وليس املقـصد            
حفظ الضرورات من أجل أن يذهب الناس طيبام يف احليـاة الـدنيا ويقـضون               

  .  خانعنيأعمارهم طاعمني كاسني
لدنيا مطية لآلخرة وطريقا قاصدا إليها، واختار الـدين         لقد جعل اهللا عز وجل ا     

بتكاليفه ومقاصده سفينة النجاة للوصول إىل مرضاته وجنته، فجعله وحدة متكاملة           
  .متراصة، وحلقات متماسكة العرى ال يشذ عنها إال من ضل وشقي وسفه نفسه

امتة، مث تنطلق   تبدأ هذه احللقات أول أمرها انبعاثا من العقيدة على ج نبوا اخل           
يف اجتاه قبلتها املقدرة ومقصدها الرباين، يف فلكها املرصود منـضبطة غـري قابلـة             
للتفكك واالحنراف، تشريعا نصيا وشورويا ينظم حياة اإلنسان ويزودها بضرورات          
مواصلة السعي والقدرة على املسري، مث جمتمعا قويا بنظمه االجتماعيـة والـسياسية    

ية والعلمية والعسكرية، مث أمة شاهدة، تسعى إلقامة الدين كله          واالقتصادية والصناع 
  .حىت ال تكون فتنة

إن املقصد من وجود اإلنسان يف األرض بنصوص الكتاب والسنة هو أن يكون             
الدين كله هللا، والوسيلة إىل ذلك قيام الدولة الشاهدة، على نظم متينـة يف جمـال                

 ببناء اتمع القوي وتنشئة أفـراده علـى         تدبريها العام، وال يتحقق هذا اهلدف إال      
أسس سليمة، وجتنيدهم ملا خلقوا له، أقوياء شجعانا صامدين اقتحاميني حمفـوظي            

  .الدين والعقل والنسل والعرض واملال موفوري الكرامة واحلرية واحلقوق
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بذلك ترتسم أمامنا بكل وضوح دورة املقاصد الشرعية يف فلكها منسجمة مع            
لَا الشمس ينبِغي لَهـا أَن      ( عز وجل، يف مسرية الكون وما فطر عليه          سائر خلق اهللا  

خلَق  (– 40: يس   -) تدِرك الْقَمر ولَا اللَّيلُ ساِبق النهاِر وكُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَ           
       ياِر وهلَى النلَ عاللَّي ركَوي قِبالْح ضالْأَراِت واومالس      رـخسِل ولَى اللَّيع ارهالن ركَو

           فَّارالْغ ِزيزالْع وى أَلَا همسٍل مِري ِلأَججكُلٌّ ي رالْقَمو سم5: الزمـر    -) الش - .
املـصاحل  . وتلك هي القاعدة اليت تستوعب الدين كله بتشريعاته وجزئياته وكلياته         

صي والشوروي ويف خدمة املصاحل العامة، واملصاحل       الفردية منبعثة من التشريعني الن    
العامة امتداد لنفس التشريعني ويف خدمة تدبري اِلشأن العام، والشأن العـام لبنـاء              

ولعل الرسم  . الدولة الشاهدة، والدولة الشاهدة إلقامة الدين كله حىت ال تكون فتنة          
  :البياين التايل يلخص هذا التصور ويوضحه ويقربه
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  الشوروي والفلك المقاصدي في الدولة اإلسالميةالحل 
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إن الصرح املنيف البد له من التصميم اهلندسي املتكامل الرفيع، واللَِّبِن القـوي             

كذلك نظام الدولة   . الصلب املتماسك، ليكتسب صفات ما شيد له وأقيم من أجله         
ه وغايته وطريقة بنائه أوال، ومن      اإلسالمية البد له من تصور سليم لشكله ومضمون       

رجال نشئت عقوهلم على السواء وأبدام على القوة وتصرفام على اجلد وحسن            
  .القصد
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إن الصرح املنيف البد له من التصميم اهلندسي املتكامل الرفيع، واللَِّبِن القـوي             

ظام الدولة  كذلك ن . الصلب املتماسك، ليكتسب صفات ما شيد له وأقيم من أجله         
اإلسالمية البد له من تصور سليم لشكله ومضمونه وغايته وطريقة بنائه أوال، ومن             
رجال نشئت عقوهلم على السواء وأبدام على القوة وتصرفام على اجلد وحسن            

  .القصد
وليس الركون إىل جدلية أي العنصرين أسبق، تأسيس الرجال أم بناء التـصور             

 حماولة للتعايش مع العجز، واالستسالم لواقع التـهميش         الواضح لنظام الدولة، إال   
  .والضعة والضعف الذي تعيشه األمة منذ قرون

والدعوة اإلسالمية املعاصرة يف سعيها إلقامة أمر اإلسالم اجلـامع، عليهـا أن             
  :تتحرر من آفات شىت، يف مقدمتها

طور والتقدم  آفة تربير احتكار السلطة على النهج السلطاين الذي عاق مسرية الت          
منذ عهود بعيدة، عانت فيها ضروبا من اخلوف والقهر ونقص األنفس واألمـوال             

  .والثمرات
وآفة النقل واالسترياد والتلفيق من الفكر الغريب الدميقراطي ذي اجلذور الوثنيـة            

  .اليونانية
وآفة تنشئة أبنائها على ضرورة إلغاء عقوهلم عند تلقي توجيهات قـادم، ألن             

واجلماجم اجلوفاء  .  عقله حياء منك قد يلغيه خوفا من غريك أو طمعا فيه           من يلغي 
  .    ال تبين أمة وال تكون دولة، وال تؤسس قيما أو تنصر مبادئ

وآفة توهم احملافظة على الدعوة عند ختيل تعارضها مع واقع اتمع ومـصاحله             
ر االسـتبداد والظلـم     العليا، وهو ما يتخذ ذريعة ملمارسة املساومة واملداهنة وتربي        

وانتهاك احلقوق، واملشاركة يف أالعيب السياسية وفساد أهلها واقتـسام مغامنهـا            
  .بدعوى إنقاذ ما ميكن إنقاذه
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إنه ال ميكن تصور أي تعارض بني مصلحة اتمع وبـني مـصلحة الـدعوة               
اإلسالمية، ألن املصلحتني متكاملتان، ترفدان حركة التطور والنمـاء والتقـدم يف            
األمة، وتكسباا الرشد واملنعة وشجاعة االندفاع حنو املقـصد الربـاين للخلـق             
والتكليف، وما النكوص عن القيام بنصرة احلق بدعوى تعارض املصلحتني إال لتربير            

  .جنب األفراد أو حرصهم على مصاحلهم الشخصية ومآرم الوضيعة
لى احلروف وتسمية    والبد لتبني احلق وطرق نصرته   وبلوغه من وضع النقط ع           

(  1و. األشياء مبسمياا والكف عن متويه احلقائق وصرف األنظار عن واقع احلـال           
غَاِلب علَـى أَمـِرِه     واهللا  (  2،) الْأَمر ِمن قَبلُ وِمن بعد ويومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنونَ          هللا ِ 

    ).ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ

                                                           
 4: الروم   - 1
 21: يوسف  - 2
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  .  األحكام السلطانية والواليات الدينية ، أليب احلسن املاوردي - 1

  .دار الكتب العلمية بريوت 
  . األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء احلنبلي - 2

   .1938طبعة القاهرة ، 
  . األحاديث الصحيحة ، للشيخ ناصر الدين األلباين - 3

  .سالمي ، بريوت منشورات املكتب اإل
  . األعمال الكاملة ، لإلمام حممد عبده - 4

  . م 1972مجع ودراسة حممد عمارة ، بريوت ، 
  . األعمال الكاملة ، لعبد الرمحن الكواكيب - 5

  . م 1970اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة . مجع ودراسة حممد عمارة 
  . األعمال الكاملة جلمال الدين األفغاين -6

  . م 1968دار الكاتب العريب ، القاهرة ، . مجع ودراسة حممد عمارة 
  . األعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي - 7

  .املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت . مجع ودراسة حممد عمارة 
  . األمري ، تراث الفكر السياسي قبل األمري وبعده ، للدكتور فاروق سعد - 8

 م ، الدار اجلماهريية بليبيـا ودار اآلفـاق اجلديـدة            1991/ هـ 1411 ،   14: ط  
  .باملغرب

  .  آراء أهل املدينة الفاضلة ، أليب نصر الفارايب - 9
  .، دار املشرق ، بريوت  / 1968  ، 2: ط . ألرب نصري ناد : حتقيق وتقدمي 



  
  
  
  
  
  
  
  

  548   _____________ _____________________________________فقه األحكام السلطانية
  

  
  

  . آثار األول يف ترتيب الدول ، للحسن بن عبد اهللا العباسي - 10
  .صوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور محزة عمرية حقق ن

  . م ، دار اجليل ، بريوت 1989/ هـ1409 ، 1: ط 
  . أصول الدين ، للفخر الرازي - 11

  .مراجعة وتقدمي عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة 
  . أصول الدين ، لعبد القاهر البغدادي - 12

   . م1928طبعة استانبول ، 
  . اإلمامة والسياسة ، البن قتيبة - 13

  . ، دار األضواء ، بريوت م1990 /هـ1410  ، 1: حتقيق علي شريي ، ط 
  . اإلمامة عند أهل السنة ، نصوص الفكر السياسي اإلسالمي - 14

  .م ، دار الطليعة ، بريوت 1966مجعها يوسف أيبش ، طبعة 
  .األصول ، حملمد بن علي الشوكاين  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم - 15

  .دار الفكر ، بريوت 
  . اإلرشاد إىل قواطع األدلة ، إلمام احلرمني اجلويين - 16

  . القاهرة1950حتقيق حممد يوسف موسى وعلي منعم عبد احلميد ، مطبعة اخلاجني 
  . االقتصاد يف االعتقاد ، أليب حامد الغزايل - 17
  .ر الكتب العلمية ، بريوت  م ، دا1988/هـ 1409 ، 1: ط 
  . اإلسالم وأصول احلكم لعلي عبد الرازق -18
  .  ، القاهرة م1925/هـ1344 ، 2: ط 
  . إخوان الصفا ، جلبور عبد النور - 19
  .  م دار املعارف القاهرة 1983 ، 4: ط 
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   االعتصام أليب اسحاق الشاطيب ، تقدمي وتعريف الشيخ حممدرشيد رضا- 20
  . دار املعرفة بريوت - م 1988 /هـ 1408: ط 
  . تفسري القرآن العظيم البن كثري - 21

  . هـ 1356املكتبة التجارية بالقاهرة ، 
  . التفسري الكبري لإلمام الرازي - 22
  . ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت 3: ط 
  . تفسري البحر احمليط أليب حيان حممد بن يوسف األندلسي - 23

ـ 1413 ،   1: ط  .  عبد املوجود وعلي حممد معوض       حتقيق عادل أمحد   . م1993/ ه
  .دار الكتب العلمية ، بريوت 

 تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القـرآن الكـرمي ،               - 24
 .لإلمام أيب السعود حممد بن حممد العمادي 

  .م1981-هـ 1401مكتبة الرياض اجلديثة ط :الناشر
  الطبعة الثانية. ار للشيخ حممد رشيد رضا  تفسري املن– 25

 دار املعرفة بريوت 
  .تاريخ الطربي أو تاريخ األمم وامللوك ، أليب جعفر حممد الطربي  - 26

  .م ، مؤسسة األعلمي ، بريوت1989/ هـ1409 ، 5:حتقيق خنبة من العلماء ، ط 
  . تاريخ ابن خلدون ، العرب وديوان املبتدأ واخلرب - 27

  .ألعلمي ، بريوت مؤسسة ا
  . تاريخ ابن كثري ، البداية والنهاية ، أليب الفداء احلافظ بن كثري -28
  . م ، مكتبة املعارف ببريوت ومكتبة النصر بالرياض 1966 ، 1: ط 
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 حتفة الترك فيما جيب أن يعمل يف امللك وضمنه كتاب النور الالمع فيما يعمل           - 29
حتقيق ودراسة عبد   . بن علي احلنفي الطرسوسي      به يف اجلامع ، لنجم الدين إبراهيم      

 الكرمي مطيع احلمداوي 
  . تأويالت أهل السنة ، أليب منصور حممد املاتريدي السمرقندي احلنفي - 30

حتقيق الدكتور حممد مستفيض الرمحن ، نشر وزارة األوقاف والـشؤون الدينيـة             
  .م 1983/هـ1404مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، . بالعراق 

  . تاج العروس من جواهر القاموس ، حممد مرتضى الزبيدي - 31
  . هـ ، املطبعة اخلريية مبصر ، منشورات دار مكتبة احلياة ، بريوت1306 ، 1: ط 
  . يف تدبري أهل اإلسالم ، أليب عبد اهللا بدر الدين بن مجاعة م حترير األحكا-32

  .اكم الشرعية بقطر مطبوعات رئاسة احمل–حتقيق الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد 
  . تسهيل النظر وتعجيل الظفر ، أليب احلسن املاوردي - 33

ـ 1401 ،     1: حتقيق حميي هالل السرحان ، ط        م ، دار النهضة العربيـة ،       1981/ ه
  .بريوت 

 التمهيد يف الرد على امللحدة واملعطلة والرافضة واخلوارج واملعتزلة ، أليب بكر             - 34
  .الباقالين 
  . م 1947هرة ، طبعة القا

  . اجلامع ألحكام القرآن الكرمي ، أليب عبد اهللا حممد األنصاري القرطيب - 35
  .دار الكتاب العريب ، بريوت 

  . جامع  املسانيد والسنن البن كثري - 36
ـ 1415 ،  1: ط  . دراسة وحتقيق الدكتور عبد املعطي أمني قلعجي         م ، 1994  /هـ

  .دار الكتب العلمية ، بريوت 
  . احملتار على الدر املختار البن عابدين  رد حاشية– 37
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  .دار الفكر ، بريوت . م 1966/ هـ1386 ، 2: ط 
  . حياة الصحابة ، حملمد يوسف الكاندهلوي - 38
  .دار قتيبة ، بريوت  . م1994/هـ1414 ، 1: ط 
  . اخلراج ، أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم - 39

  .املطبعة املريية القاهرة 
  .خلالفة واإلمارة ، حملمود شاكر  ا- 40
  .املكتب اإلسالمي ، بريوت . م 1992/هـ1413 ، 1: ط 
  . اخلالفة واإلمامة العظمى حملمد رشيد رضا - 41

  .م ، القاهرة 1922/هـ1341طبعة 
  . خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القادر بن عمر البغدادي - 42

اهليئـة املـصرية العامـة      .  م   1979 ،   2: ط  حتقيق وشرح عبد السالم هارون ،       
  .للكتاب

  . خبايا الزوايا ، حملمد بن ادر الزركشي -43
  .هـ 1402 ، 1حتقيق عبد القادر عبد اهللا العاين ، ط

  .نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت 
  . الدين والدولة ، لعلي بن ربن الطربي - 44

  . ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت 4 : ط. حتقيق وتقدمي عادل نويهض 
 الردة وحماكمة حممود حممد طه يف السودان ، للـدكتور املكاشـفي طـه               - 45

  .الكباشي
  .دار الفكر، اخلرطوم . م 1987/ هـ1408 ، 1: ط 
  .لعلي عبد الرازق" اإلسالم وأصول احلكم" رد هيئة كبار العلماء على كتاب - 46

  .هـ 1414جملة األزهر ، ربيع األول 
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، قدم هلا وبوا وشـرحها      " الكالمية والسياسية واألدبية  "  رسائل اجلاحظ    - 47
  .الدكتور علي أبو ملحم 

  . ، مكتبة اهلالل بريوت 1: ط 
 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، أليب الفـضل شـهاب               - 48

  .الدين حممود اآللوسي البغدادي 
  .دار الفكر ، بريوت  .م1983/ هـ1403طبعة 

  . روضة الطالبني وعمدة املفتني ، للنووي - 49
  .املكتب اإلسالمي ، بريوت . م 1991/هـ1412 ، 3: ط 
  . زاد املسري يف علم التفسري ، أليب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن اجلوزي - 50
  .املكتب اإلسالمي ، بريوت . م 1987/ هـ1407 ،  4: ط 
  . داود ، أليب داود السجستاين األزدي  سنن أيب- 51

  .حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ، املكتبة العصرية ، صيدا ، بريوت 
  . سنن الترمذي ، حملمد بن عيسى الترمذي - 52

طبعـة  . حتقيق عبد الوهاب عبـد اللطيـف وعبـد الـرمحن حممـد عثمـان                
  .املطبعة السلفية ، املدينة املنورة . م1964/هـ1434

  . سلوان املطاع يف عدوان األتباع ، حملمد بن عبد اهللا بن ظفر الصقلي املكي - 53
ـ 1416 ،   1: ط  . دراسة وحتقيق الدكتور حممد أمحد دمج        م ، مؤسـسة    1995/ ه

  .عز الدين للطباعة والنشر ، بريوت 
  . سلوك املالك يف تدبري املمالك ، البن أيب الربيع - 54

الفلسفة السياسية عند ابـن أيب      : "يتـي ،  ضمن كتابه      حتقيق الدكتور ناجي التكر   
  م ، دار األندلس ، بريوت1983/هـ 1403 ، 3: ط " . الربيع 

  . سنن البيهقي ألمحد بن احلسني البيهقي ، حتقيق حممد عبد القادر عطا - 55
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  م1994/ هـ 1414 - مكة املكرمة -مكتبة دار الباز 
  . املأمون ، لعلي بن برهان الدين احلليب  السرية احللبية يف سرية األمني- 56

  .دار املعرفة ، بريوت 
  . السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ، لتقي الدين بن تيمية - 57

  .راجعه وعلق عليه حممد عبد اهللا السمان ، الرياض 
  . السياسة املدنية ، أليب نصر الفارايب - 58

  .م ، بريوت 1964ملطبعة الكاثوليكية ، ا. حتقيق وتقدمي فوزي متري النجار 
  .السياسة ، أليب نصر الفارايب  _ 59

  .نشر مؤسسة شباب اجلامعة باإلسكندرية . حتقيق الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد 
  . السياسة ، أليب القاسم املغريب - 60

  .نشر مؤسسة شباب اجلامعة باإلسكندرية . حتقيق الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد 
  . السياسة ، للشيخ الرئيس ابن سينا - 61

  .نشر مؤسسة شباب اجلامعة باإلسكندرية . حتقيق الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد 
  . شرح العقائد النسفية ، لسعد الدين التفتازاين - 62

  حتقيق حممد عدنان درويش 
  . الشورى وممارستها اإلميانية ، للدكتور عدنان علي رضا النحوي - 63
  . دار النحوي للنشر والتوزيع ، الرياض . م 1988/ هـ1409 ، 3: ط 
  . الصحاح ، إلمساعيل بن محاد اجلوهري - 64

دار العلم للماليني ،    . م  1987/هـ1407 ،   4: ط  . حتقيق أمحد عبد الغفور عطار      
  .بريوت 

  .  صحيح البخاري حباشية السندي أليب عبد اهللا البخاري - 65
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  .وت دار املعرفة ، بري
  . صحيح البخاري بشرح قاسم الشماعي الرفاعي - 66
  .دار القلم ، بريوت . م 1987/ هـ1407 ، 1: ط 
  . صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي - 67

  . ، دار القلم ، بريوت 3: ط. مراجعة الشيخ خليل امليس 
   حتقيق شعيب األرناؤوط.  صحيح ابن حبان ، حملمد بن حبان التميمي البسيت - 68

  .         م 1993/  هـ 1414 -بريوت -مؤسسة الرسالة 
   الطرق احلكمية البن القيم ، تقدمي ومراجعة الشيخ يج غزاوي - 69

  .  دار إحياء العلوم ، بريوت 
  . العقد الفريد ، البن عبد ربه - 70

شرحه ورتب فهارسه أمحد أمني وأمحد الزين وإبراهيم األبياري ، جلنـة التـأليف              
  .رمجة والنشر ، القاهرة والت
  . العقيدة النظامية إلمام احلرمني اجلويين -71

املكتبة األزهرية للتـراث ،     . م  1992/هـ1412طبعة  . حتقيق حممد زاهد الكوثري     
  .القاهرة 

  . عيون األخبار ، أليب مسلم بن قتيبة الدينوري  -72
ـ  1418 ،   3: حتقيق الدكتور حممد اٍإلسكندراين ، ط        دار الكتـاب    . م1997/ هـ

  .العريب، بريوت 
  . غياث األمم يف التياث الظلم ، إلمام احلرمني اجلويين -73

طبعـة  . حتقيق ودراسة الدكتور مصطفى حلمي والدكتور فؤاد عبد املنعم أمحـد            
  .دار الدعوة باإلسكندرية ، مصر . م 1979

  . الفتوح البن أعثم الكويف -74
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  .تب العلمية بريوت دار الك. م 1986/ هـ1406 ، 1: ط 
  . الفتاوى الكربى البن تيمية - 75

  .دار املعرفة ، بريوت 
  . فتح القدير من علم التفسري ، لإلمام الشوكاين - 76

  .شركة دار األرقم بن أيب األرقم ، بريوت 
  فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ، لزكريا بن حممد األنصاري     - 77
  .لمية ، بريوت دار الكتب الع . 1418 ، 1: ط 
.  حتقيق جلنة إحياء التراث العـريب       . الفروق يف اللغة ، أليب هالل العسكري         - 78
  .دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت . م 1991/هـ1411  ،7: ط

  1964ط . حتقيق عبد الرمحن بدوي .  فضائح الباطنية ، أليب حامد الغزايل - 79
  .القاهرة 

مكتبة حممد علي صـبيح وأوالده ،        . 3: ط  .عي   الفقه األكرب ، لإلمام الشاف     -80
  .القاهرة 

  الدار العربية للكتاب ، ليبيا .  م 1981طبعة . فقه اللغة ، أليب منصور الثعاليب - 81
  . فقه اخلالفة وتطورها ، لعبد الرزاق أمحد السنهوري - 82

  .وي ترمجة الدكتورة نادية عبد الرزاق السنهوري ومراجعة الدكتور توفيق الشا
  .اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة . م 1993 ، 2: ط 
  .دار إحياء الكتب العربية ، بريوت .  يف ظالل القرآن ، لسيد قطب - 83
  . الفهرست أليب الفرج الوراق الندمي - 84

  . م ، دار املسرية ، بريوت 1988 ، 2: ط . حتقيق رضا املازنداين 
   األنام لإلمام عز الدين بن عبد السالم السلميقواعد األحكام يف مصاحل- 85
  .دار اجليل ـ بريوت .  م 1980_ هـ 1400 2: ط 
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  . الكامل يف التاريخ ، البن األثري - 86
 . دار الكتاب العريب ، بريوت . م 1967/هـ1387 ، 2: ط 

  لعالء الدين البغدادي اخلازن )تفسري اخلازن ( لباب التأويل  –87

  د السالم حممد شاهني ضبطه وصححه عب
   بريوت-دار الكتاب العلمية 

  . لطف التدبري يف سياسات امللوك ، حملمد بن عبد اهللا اخلطيب اإلسكايف - 88
ـ 1411 ،   3: عن النسخة اليت حققها أمحد عبد الباقي ، ط           م ، املكتبـة    1993/هـ

  .املكية، مكة املكرمة 
  .يب احلسن األشعري  اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع ، أل- 89

  . م 1952بريوت ، 
  . جممع البيان يف تفسري القرآن ، أليب علي الفضل بن احلسن الطربسي - 90

  احلاج السيدهاشم الرسويل احملاليت :حتقيق وتعليق 
   بريوت-دار إحياء التراث العريب  

  . املبسوط ، لشمس الدين السرخسي - 91
  .دار املعرفة ، بريوت . م 1978/هـ1398 ، 3: ط . بإشراف مجع من العلماء 

  .  مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة ، للقلقشندي - 92
  .عامل الكتب ، بريوت . حتقيق عبد الستار أمحد فراج 

  . حماورة ألفالطون ، بروتاجوراس - 93
دار الكاتـب العـريب ،      . م  1967ترمجة حممد كمال الدين علي يوسف ، طبعـة          

  .القاهرة
  .د ، لإلمام أمحد بن حنبل  املسن- 94

  .دار املعارف ، مصر  . م 1954/هـ1373 ، 4: ط . حتقيق أمحد حممد شاكر 
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  . املستصفى يف علم األصول ، أليب حامد الغزايل - 95
  .دار الكتب العلمية ، بريوت . هـ 1334 ، 1: ط 
يف علم   املسامرة ، للكمال بن أيب شريف يف شرح املسايرة للكمال بن اهلمام              - 96

صححه وضبطه احتشام احلق    . الكالم ، مع حاشية زين الدين قاسم على املسايرة          
  .آسيا أبادي ، دائرة املعارف اإلسالمية ، آسيا أباد ، مكران ، بلوشستان 

  . مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي - 97
 املكتب اإلسـالمي ،   . م  1962/هـ1382طبعة  . حتقيق حممد ناصر الدين األلباين      

  .بريوت 
  .  معجم مقاييس اللغة ، أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا - 98

ـ 1411 ،   1: ط  . حتقيق وضبط عبد السالم هارون       دار اجليـل ،    . م  1991/هـ
  .بريوت

  . معجم قبائل العرب ، حملمد رضا كحالة - 99
  .مكتبة األندلس ، بنغازي ، ليبيا . م 1963/هـ1388 ، 1: ط 

  .، نيقولو مكيافيلي  املطارحات - 100
  .دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت . م 1982  ، فرباير 3: ط . تعريب خريي محاد 

  . املقدمة ، لعبد الرمحن بن خلدون - 101
  .مؤسسة األعلمي ، بريوت  

  . منهاج االنقالب اإلسالمي ، أليب األعلى املودودي - 102
  . ، مؤسسة األعلمي  ، بريوت  3: ط 

  .قات يف أصول األحكام ، أليب إسحاق إبراهيم اللخمي الشاطيب  املواف- 103
  .دار الفكر ، بريوت . هـ 1341طبعة 
  . املواقف يف علم الكالم ، لعبد الرمحن بن أمحد اإلجيي - 104
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  .مؤسسة عامل الكتب ، بريوت 
   مقاصد الشريعة اإلسالمية للشيخ حممد الطاهر بن عاشور -105

  م 1999 -هـ  1420 سنة 1:  ط.يساويحتقيق حممد الطاهر امل
  .دار النفائس باألردن 

 . املعجم األوسط أليب القاسم سليمان الطرباين - 106
  . حتقيق طارق بن عوض اهللا بن حممد  ، وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين 

  . هـ1415 -دار احلرمني بالقاهرة 
  املستدرك على الشيخني -107

  .حتقيق حممد عبد القادر عطا . م النيسابوري  حملمد بن عبد اهللا احلاك
  . م 1990/ هـ 1411 -دار الكتب العلمية ببريوت 

  – القاهرة - جملة املنار- 108
  . م1906 أكتوبر 19/هـ 1324الطبعة الثانية، شوال 

  نصب الراية ألحاديث اهلداية - 109
  . جلمال الدين الزيلعي 

  س العلمي باهلندنشر ال. م 1938/ هـ1357 ، 1: ط 
  نظرات يف الفقه السياسي - 110

  . للدكتور حسن عبد اهللا الترايب 
  .نشر الشركة العاملية خلدمات اإلعالم ، اخلرطوم ، السودان 

  . النظرية السياسية املعاصرة للشيعة ، حملمد عبد الكرمي عتوم - 111
         . ، دار البشري ، عمان ، األردن1:ط 
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                                                                                    إهداء •
  تصدير                                                                                 •
                               مقدمة الطبعة األوىل                                                                 •
  مقدمة الطبعة الثانية                                                                   •
        مقدمة الطبعة الثالثة                                                             •

مسرية األحكام السلطانية بني التاريخ والفقه وبني الفالسفة والفقهاء واملتكلمني                      : اجلزء األول
     الفكر السياسي لدى الصحوة اإلسالمية املعاصرة                  : الباب األول•

                                  ت العصر  الصحوة اإلسالمية وحتديا: الفصل األول   
  البدائل السياسية لدى مفكري الصحوة املعاصرة                     : الفصل الثاين   

    التجربة السياسية للعرب قبل اإلسالم                              : الباب الثاين •
                                  اجلذور التارخيية لألمة العربية        : الفصل األول   
  النظم السياسية لعرب اجلاهلية                                        : الفصل الثاين   

    جتربة احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين                             : الباب الثالث •
                          العزمية والرخصة يف تصرفات الراشدين        : الفصل األول   
   ترتيبات الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا بعد وفاته                   : الفصل الثاين   
    فنت النفاق والردة والتمزق القبلي                                   : الفصل الثالث   
                     مداوالت سقيفة بين ساعدة                        : الفصل الرابع   
    مناورات البيت األموي لالنقضاض على السلطة                  : الفصل اخلامس   
    اخلالفة الراشدة من خالل ممارسة السلطة                         : الفصل السادس   
    اخلالفة الراشدة من خالل مفهوم العدالة                          : الفصل السابع   
  اخلالفة الراشدة من خالل النظم السياسية الوضعية                : الفصل الثامن   

     فترة استنبات الفكر السياسي لدى املسلمني                   : الباب الرابع •
    االحنراف عن النهج النبوي وآثاره                                 : الفصل األول   
  اكري التصنيف السياسي                                          بو: الفصل الثاين   

  التصنيف السياسي الفلسفي                                    : الباب اخلامس •
    متهيد                                                           : الفصل األول 

    فالسفة املسلمني                           املرجعية الفكرية لدى : الفصل الثاين   
  التصور السياسي لنظام احلكم لدى فالسفة املسلمني            : الفصل الثالث   
    التصنيف السياسي لدى فالسفة املسلمني                         : الفصل الرابع   

                      "   السياسة"الفارايب ورسالته 
  السياسة" املغريب ورسالتأبو القاسم
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  "  السياسة"ابن سينا ورسالته 
  "  سلوك املالك يف تدبرياملمالك "ابن أيب الربيع وكتابه

  فقه األحكام السلطانية لدى الفقهاء واملتكلمني               : الباب السادس •
       مصطلحات النظام السياسي لدى الفقهـاء واملتكلمني            : الفصل األول   
  تعريف اخلالفة وخصائصها لدى الفقهـاء واملتكلمني  : الفصل الثاين   
  دليل وجوب اخلالفة لدى الفقهاء واملتكلمني  : الفصل الثالث   
  الشروط الذاتية للخليفة لدى الفقهاء واملتكلمني  : الفصل الرابع   
  ر  أهل احلل والعقد واالختيا:شروط اخلليفة من غريه : الفصل اخلامس   
  االستخـالف ووالية العهد : شروط اخلليفة من غريه : الفصل السادس   
  سلطة الغلبة واألمر الواقع  : شروط اخلليفة من غريه : الفصل السابع   
  جمال سلطة اخلليفة ونطاقها لدى الفقهـاء واملتكلمني  : الفصل الثامن   
  سي احلديث  موقع األحكام السلطانية من الفكر السيا: الفصل التاسع   

  اجلزء الثاين التصور اإلسالمي للنظام السياسي بناء فكريا 
    التصور اإلسالمي للنظام السياسي بناًء فكريا                   : الباب السابع •

    عوائق الفكر والعمل  : الفصل األول   
ـ        : الفصل الثاين     التوظيـف    توجهـات  ن  خالفة اإلنسان يف األرض بني مفهومهـا القرآين وبيـ

  السياسي        
  الشورى بني الشرع والوضع والتطبيق  : الفصل الثالث 

  التشريع الشوروي جماال ومصادر ومقاصد                          : الباب الثامن •
  مدخل وتوطئة  : الفصل األول 
  جمال التشريع الشوروي   : الفصل الثاين 

     مصادر التشريع الشوروي: الفصل الثالث 
  التصور اإلمياين وقانون الفطرة  : املبحث األول 
  أدلة األحكام الشرعية العملية  : املبحث الثاين 

    الفقه وأحكام القضاء  : املبحث الثالث 
    رصيد التجربة اإلنسانية : املبحث الرابع 

    االستحسان  : املبحث اخلامس 
    املصاحل املرسلة  : املبحث السادس 

     مقاصد التشريع الشوروي  :الفصل الرابع 
    تعريف الشاطيب للمقاصد  : املبحث األول 
   الفردية يف املقاصد الشاطبية  : املبحث الثاين 

    حاكمية املقاصد وحاكمية النص  : املبحث الثالث 
    مسالك الكشف عن املقاصد  : املبحث الرابع 

    حكم املسكوت عنه يف الشرع  : املبحث اخلامس 
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    ازدواجية املوقف من األدلة  : ادس املبحث الس
  فهم الشريعة على معهود األميني  : املبحث السابع 

  تكامل املقاصد وتراتبها:  املبحث الثامن          
  أول الطريق وآفاق املستقبل:  املبحث التاسع 

  النظام اإلسالمي للدولة وتدبري الشأن العام      : اجلزء الثالث
  ة اإلسالمية  خالفة على منهاج النبوة                     الدول: الباب التاسع

بني استبداد سافر ونقل أعمى واجتهاد تربيري سائب   :النظام السياسي لدى املسلمني: املبحث األول
  شرعية الوجود وآلية التأسيس والتشريع والتسيري   : النظام السياسي يف اإلسالم:      املبحث الثاين
  التشريع يف الدولة اإلسالمية  :لثالثاملبحث ا

  دولة إسالمية جامعة أم دولة مذهبية قامعة؟  :منطقة التشريع النصي: املبحث الرابع
  منطقة الفراغ التشريعي   :املبحث اخلامس
  الفراغ التشريعي والسياسة الشرعية      :     املبحث السادس
  ة يف الفقه  نظرية مستحدث: التعزير سياسة:    املبحث السابع
  الفراغ التشريعي والعلمانية   :    املبحث الثامن
  الفراغ التشريعي بني االجتهادين الفقهي والوضعي  :     املبحث التاسع
  الفراغ التشريعي واحلل الشوروي   :  املبحث العاشر

  احلل الشوروي واحلكم بغري ما أنزل اهللا  : االعتراض األول:  املبحث احلادي عشر
  احلل الشوروي ومصادره   : االعتراض الثاين:    بحث الثاين عشرامل

  احلل الشوروي وضوابطه الشرعية  : االعتراض الثالث:    املبحث الثالث عشر
  احلل الشوروي وأهلية العامة للتشريع : االعتراض الرابع:  املبحث الرابع عشر

  وروي والفلك املقاصدي  احلل الش: االعتراض اخلامس: املبحث اخلامس عشر         
    خامتة 

  ثبت بأهم املصادر واملراجع       
 الفهارس     
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