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F
بعثت الثورة العربية املعارصة اليوم -فيما بعثت من قضايا طاملا كانت خارج دائرة
البحث العام سياسيا وإعالميا وثقافيا -قضية (الخالفة) ،وأعادتها أشد ما تكون جذعة
من جديد ،إذ أيقظت الثورة العربية يف ذاكرة األمة ووعيها الجمعي -كما الخالفة -حلم
القوة والوحدة واالتحاد الذي تتطلع له األمة وشعوبها ،للخروج من حال الضعف والترشذم
والتبعية للقوى الغربية الصليبية والدولية ،يف عالم لم يعد فيه مكان للضعفاء!
وأثار بركان الثورة العربية يف زلزاله -الذي ما يزال يهز جنبات العالم العربي ليبعثه إىل
الحياة من جديد بعد عقود من املوت يف ظل الدويالت الوظيفية التي انتهت صالحيتها-
الجدل السيايس والفكري حول الخالفة ،أقوى ما تكون اإلثارة شدة ،والخصام حدة ،كيوم
سقوط الخالفة أو أشد ،ليدور حولها النقاش والبحث واألخذ والرد ،ليس عىل مستوى
الداخل اإلسالمي فحسب ،بل والخارج الدويل ،حتى غدت قضية (عودة الخالفة) الحدث
األبرز اليوم ،بعد أن كاد يطويها النسيان -كمرشوع سيايس -عقودا طويلة ،مع حضورها
الدائم يف الوسط الفكري والفقهي اإلسالمي!
وكما أعادت الثورة العربية املعارصة وبكل قوة قضية (الخالفة) من جديد إىل ساحة
الفكر والسياسة ،فقد كشفت كذلك وبكل وضوح عن أزمة عميقة بني دعاتها يف تصور
حقيقة هذه الخالفة التي يدعون إليها؛ ليثور الجدل يف شأنها أشد ما يكون ،داخل التيار
اإلسالمي نفسه ،وبكل ألوان طيفه ،بني من ال يرى وجوبها أصال ،فموضوع الحكم
والسلطة عندهم موضوع مدني مصلحي تركه الشارع لتطور الزمان واختالف األحوال،
ومن يرى أنه أصل من أصول اإلسالم ،وفرض يجب عىل األمة إقامته ،ثم هؤالء الذين يدعون
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إىل (عودة الخالفة) ال يقدمون تصورا صحيحا لحقيقتها ،وغايتها ،وكيفية عودتها ،حتى
تصور بعضهم أنه بإمكانهم عرض الخالفة عىل رئيس من الرؤساء املوجودين اليوم فإن
وافق عىل اإلعالن عنها ،وإقامة حكم إسالمي ،صار خليفة ،وعادت الخالفة!
وتصور بعضهم أنه بالسيطرة عىل مساحة من األرض وإعالن الخالفة فيها تقوم الخالفة
من جديد!
ومنهم من ال يرى لألمة رأيا يف إقامتها أصال ،وال حق لها يف الشورى واختيار الخليفة،
بل ويستخفون بها ويصادرون حقها الذي جعله الله لها بدعوى أن ذلك ديمقراطية وكفر!
فإذا الطغيان الذي مارسه العرب القوميون يف سوريا والعراق ،والعسكريون االشرتاكيون
يف مرص والجزائر وليبيا واليمن ،وامللكيون يف الخليج واملغرب واألردن ،والليرباليون يف
تونس ،واإلسالميون يف السودان ،يراد له أن يعود من جديد باسم السنة والخالفة واإلسالم،
فاملهم أال يتحرر العرب من ربقة الطغيان تحت أي نظام كان!
وقد تجلت اإلشكالية أوضح ما يكون يف أربع قضايا رئيسية:
األوىل :يف تعريف الخالفة رشعا وفقها ومعرفة حقيقتها وتصورها يف ذاتها وغايتها!
الثانية :عدم االعرتاف باألمة وحقوقها واستشكالهم أن يكون لها حق يف اختيار السلطة
الذي هو عندهم من اختصاص أهل الحل والعقد فقط ،والذين قد يكونون عبارة عن مجلس
شورى رسي لفصيل من الفصائل ال يعرفهم أحد حتى أفراد تنظيمهم!
الثالثة :استشكال طبيعة العالقة بني األمة والسلطة والتي يجب أن تخضع األمة لسلطانها
ولو قهرا.
الرابعة :يف تعريف أهل الحل والعقد.
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وسيأتي تفصيل القول يف تعريف الخالفة يف الخطاب القرآني والنبوي والراشدي ،وأن
حقيقتها هي تحقق االستخالف لألمة كلها ،أوال بالسيادة والظهور والتمكني يف األرض ،ثم
اختيار األمة للخليفة -ثانيا -بالشورى والرضا ،وكيال عنها ينوب عن النبي ﷺ يف تويل
اإلمامة والخالفة؛ ليقيم أحكام الله فيها ،والعدل والقسط الذي أوجبه الله عليها.
 فما املراد بالخالفة؟ وما حقيقتها؟ ومتى تكون خالفة ومتى ال تكون؟ وهل الخالفة هي الخليفة توجد بوجوده وتزول بفقده؟ وهل تقوم الخالفة ببيعة أي رجل كان باسم الخليفة؟ أم هي نظام سيايس له أصولهوقواعده وأحكامه ورشوطه؟
 وما الفرق بني الخالفة الراشدة والخالفة العامة؟ وكيف ظلت الخالفة كنظام سيايس يحكم العالم اإلسالمي مع تعاقب الدول واختالفهامدة  0311عام؟
 وما معنى الدولة يف ظل الخالفة؟ ما املراد بالدولة السلجوقية ( )0يف ظل الخالفة العباسية؟ وكيف كانت دولة يف ظل دولة؟ -وكيف كانت بغداد عاصمة واحدة للدولة والخالفة معا؟

( )0الدولة السلجوقية نسبة إىل سلجوق زعيم عشائر ُ
الغز الرتكمانية وهي دولة سنية قامت من عام 42٤ه إىل 5٩1ه
يف إيران والعراق وسوريا وآسيا الصغرى أثناء الخالفة العباسية.
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 كيف تداخلت املفاهيم الحديثة ملصطلح (الدولة) ،باملفاهيم القديمة لها والتي تعني(الفرتة والنوبة) ،حتى اختلط أمر (الخالفة) و(الدولة) عىل املؤرخني فضال عن املثقفني،
حتى توهموا كثرة الدول يف تاريخ الخالفة الواحدة؟
كيف واكبت الخالفة كنظام سيايس تطور املجتمع اإلسالمي مع تغري ظروفه السياسيةواالقتصادية واالجتماعية؟
 ما الفرق بني الخالفة املركزية والخالفة غري املركزية؟ ما هي مؤسسات الخالفة التي كانت تدير شئون الدولة وتحافظ عىل سلطانها يف ظلنظامها غري املركزي؟
كيف عربت الخالفة عن وحدة األمة مع تنوعها القومي ،ووحدة األرض والوطن معاتساعه الجغرايف ،ووحدة السلطة مع تفاوت قوتها وضعفها ،يف ظل تعدد الدول ووحدة
الخالفة؟
 ما الفرق بني الخليفة والوزير والسلطان واألمري؟ وما صالحية كل منهم؟ ما الذي حمل السلطان يوسف بن تاشفني الذي حرر املغرب ووحده ،ثم السلطانيوسف صالح الدين الذي حرر املرشق ووحده ،ليبعثا ببيعتهما للخالفة ببغداد مع قوة
سلطانهما وضعف مركزها؟
 ما الذي كانت تمثله الخالفة سياسيا مع تراجع مركزها أمام نفوذ األمراء يف األقاليم؟ ما رس قوة الخالفة سياسيا مع طروء الضعف عليها عسكريا؟ ما أسباب سقوط الخالفة؟ -ومن الذي أسقطها؟
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 وما دور بريطانيا وأوربا يف سقوطها؟ كيف استغلت بريطانيا قضية (الخالفة) ملواجهة الدولة العثمانية وتقسيمها من جهة،وتوظيف الثورة العربية األوىل التي قادها الرشيف حسني بن عيل من جهة أخرى ،وتقسيم
املنطقة العربية بعد ذلك لدويالت وظيفية تحت نفوذها؟
 وكيف نجحت بريطانيا يف حشد العرب خلف ثورة الرشيف حسني عىل الدولةالعثمانية ،ووعده بعودة (الخالفة) للعرب واملحافظة عىل وحدتهم يف (الجزيرة العربية
والعراق والشام) ،ثم دعم ابن سعود وتنظيم اإلخوان يف نجد للقضاء عىل تلك الوحدة
وتقسيم املنطقة وفق مرشوع سايكس بيكو تحت شعار (التوحيد) و(الجهاد)؟
 ما األدوات التي استخدمتها بريطانيا يف توظيف حركة اإلحياء الديني يف نجد (أخوانمن طاع الله) ،ورعايتها ودعمها خالل عرشين سنة (0٩31-0٩01م) لفرض خرائطها
للمنطقة بقوة الخطاب الديني ،حتى إذا انتهى دورهم الذي قاموا به بكل إخالص وصدق،
تم إعالن الحرب عليهم يف معركة (السبلة) كخوارج عىل نظام ابن سعود ،والقضاء عليهم
بتحالف بريطاني سعودي بعد مؤتمر جدة سنة 0٩21م؟
 وكيف توظف أمريكا اليوم قضية (الخالفة) و(تنظيم الدولة) ملواجهة الثورة العربيةاملعارصة؟ لتفرض خريطتها للرشق األوسط الجديد (خريطة الدم) عىل أسس طائفية،
وتحت شعار (الخالفة) وعىل أنقاض خريطة سايكس بيكو الربيطانية الفرنسية الروسية؟
 لم بدأ الحديث األمريكي منذ الثورة العربية عن انتهاء مرحلة سايكس بيكو؟ -وما البديل الجديد التي تحرض له أمريكا وخرائطها؟
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 وكيف تستغل واشنطن حلم (عودة الخالفة) لتنفيذ مرشوعها لتقسيم املنطقة العربيةأكثر فأكثر تحت شعار إسقاط مرشوع سايكس بيكو الربيطاني ،ليحل محله مرشوع
الرشق األوسط األمريكي الجديد؟!
 وهل ستنجح واشنطن لتحقيق مرشوعها الجديد من خالل توظيف الحالة الجهاديةالسلفية يف العراق والشام ،ملواجهة الثورة العربية املعارصة ،كما نجحت بريطانيا يف
توظيف الحالة نفسها قبل مائة عام يف جزيرة العرب مع عبد العزيز بن سعود وتنظيم
(إخوان من طاع الله) ،وتحت شعارات (الجهاد) و(التوحيد) نفسها ،ملواجهة استحقاقات
الثورة العربية األوىل التي قادها الرشيف حسني طمعا بإقامة خالفة عربية موحدة! لينتهي
املشهد بإقامة دول وظيفية مقسمة ما تزال تحت االحتالل الغربي إىل اليوم؟!
 وهل ستعود الخالفة يوما ما من جديد؟ وما رشوط عودتها؟ ومن سيعيدها؟كل هذه األسئلة وغريها حاولت اإلجابة عنها يف هذا الكتاب الذي لم أقف عىل من صنف
يف موضوعه مع شدة الحاجة إليه ،حيث ال يكاد يوجد كتاب يعالج موضوع الخالفة كنظام
سيايس له مؤسساته وأصوله وقواعده الراسخة التي جعلت منه أطول األنظمة السياسية
عمرا يف تاريخ األمم؟
فقد ظل الحديث عن الخالفة منذ سقوطها حديثا معرفيا يُختزل يف أمرين:

األول :كتب (األحكام السلطانية) وأحكام اإلمامة العامة ورشوطها ووظائفها.
والثاني :تاريخ (الخلفاء) ،والدول التي تعاقبت عىل إدارة شئون الخالفة.
ولم يتصد أحد لدراسة الخالفة كنظام سيايس ومجتمعي له مؤسساته التي واكبت تطور
املجتمع اإلسالمي ،وحافظت عىل وحدته وتنوعه يف آن واحد ،حتى اشرتكت كل القوميات يف
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العالم اإلسالمي من جهة ،وكل املدارس الفقهية ،والقوى السياسية من جهة أخرى ،يف
صناعة حضارة مشرتكة ،من خالل إدارة مشرتكة للخالفة ودولها يف ظل تعددية سياسية
لم يعرف العالم لها نظريا ،حتى طال عىل األمة األمد ،فصار ما كان من تاريخها ونظامها
السيايس بدهيا باألمس ،مشكال معقدا اليوم ،وما كان واضحا جليا ،بات غامضا خفيا،
حتى قيل بأن اإلسالم لم يأت أصال بنظام سيايس للحكم! بل جاء بمبادئ عامة فقط!
وحتى شاع بني العلماء فضال عن العامة بأن األمة لم تجتمع يف دولة واحدة منذ القرن
األول؟
وكأنه لم تقم لإلسالم دولة قارية مدة ثالثة عرش قرنا تحت ظل نظام سيايس إسالمي
هو نظام الخالفة!
وكأنما هذه األمة طارئة عىل األمم لم تسدها يوما ما حتى كادت حضارتها تتفرد بقيادة
العالم ألف سنة!
وبلغ األمر اليوم بسبب االختالف يف شأن الخالفة ومكانتها يف اإلسالم أن استخف بها
فريقان:

 فريق يرى بأن الحديث عنها رضب من األوهام ،وأضغاث األحالم ،فاملايض ال يعود،والخالفة جزء من التاريخ ،ولكل عرص دوله ونظمه ،فكان قولهم اليوم صدى ملا قاله عيل
عبد الرازق باألمس يف كتابه (اإلسالم وأصول الحكم)!
 وفريق آخر يرى الخالفة بيعة رجل عىل أي حال كان ،فإذا ادعاها وتم اإلعالن عنهاعادت الخالفة من جديد ،حتى وإن كانت صورية ،كخالفة الرشيف حسني بن عيل ،تحت
االحتالل الربيطاني!
وبلغ االستخفاف بالخالفة وشأنها -وهي قطب رحى اإلسالم ،وحجر األساس لنظامه
السيايس ،والذي شن العدو من أجل إسقاطها حربا كونية كربى مهد لها طيلة نصف قرن-
٩
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أن اجرتأت عليها جماعات تصورت أنها بادعائها للخالفة أو اإلعالن عنها تقيم الخالفة يف
األرض بمعزل عن األمة ،التي ال وجود أصال للخالفة قبل وحدتها وقوتها واستخالف الله
لها!
ولم يدرك هؤالء بأن للخالفة حقيقة سياسية رشعية أدرك أعداؤها من مضامينها ما لم
يدركه أدعياؤها؟
وظنوا -والظنون كواذب -أنه قد تقوم خالفة بال أمة ،أو تقوم خالفة واألمة يف حال
استضعاف ال حال استخالف ،يف الوقت الذي يحتل العدو أرضها ،ويسوس أمرها!
وفاتهم أن حقيقة الخالفة ال تكون إال باستخالف الله األمة يف األرض ،وبعد تحقق
سيادتها ،كما قال تعاىل﴿ :وَ عَ َد الل ُه ا َّلذ َ
الصالِحَ ِ
ِين ءامَ نُوا ِمن ُك ْم وَ عَ ِملُوا َّ
ات َلي َْستَ ْخل َِفنَّهُ م ِيف
َ
استَ ْخ َل َ
ف ا َّلذ َ
األ ْر ِض َكمَ ا ْ
ِين ِمن َقبْل ِِهمْ﴾ ،فاألمة هي التي تختار الخليفة وكيال عنها ،كنتيجة
لتحقق االستخالف لها هي كأمة ،قبل وجوده هو كخليفة!
لقد جاء هذا الكتاب ليحكي بني دفتيه -مع ما فصل من أحكام الخالفة ونظامها -ظهور
أمة هي عجب يف األمم ،وسيادتها العالم ،ونهايتها األعجب! وقيام دولتها عىل نحو غريب يف
تاريخ نهوض الدول وتمددها ،وأفولها األغرب! فهو ملحمة تاريخية ،وإلياذة نثرية ،تحكي
قصة ظهور دولة اإلسالم ،واستخالف الله لهذه األمة يف األرض ،وقيام الخالفة بعد النبوة،
التي كانت كالقرآن نفسه نبأ عظيما ّ
غري وجه التاريخ اإلنساني ،وكيف سادت هذه الدولة
الفريدة واألمة الوليدة العالم وأممه وحضاراته املتنوعة يف فرتة وجيزة ال تتجاوز نصف
قرن؟
وكيف تطورت نظم هذه الخالفة التي نشأت يف الصحراء لرتث اإلمرباطوريتني العامليتني
آنذاك الفارسية والرومانية ،وتسوس شعوبهما يف القارتني اآلسيوية واألفريقية ثم القارة
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األوربية ،حيث امتدت حدودها يف أواخر القرن األول ،من حدود الصني رشقا ،إىل أقىص
األندلس وحدود فرنسا غربا ،وتدير شئونهما يف آن واحد عىل نحو غري معهود من قبل يف
تاريخ األمم؟
وكيف تجاوزت هذه الخالفة -التي تختلف عن كل أشكال أنظمة الحكم التي عرفها
العالم يف نشأتها وطبيعتها ورسالتها وطريقتها -األخطار التي حاقت بها مدة  0311عام
من عمرها؟
وكيف حشد الغرب الحمالت الصليبية تلو الحمالت للقضاء عليها ،وكيف كان إلغاؤها
سنة  0٩24كما ظهورها نبأ عظيما ،وجلال جسيما ،حيث غاب بغيابها اإلسالم وأمته
وحضارته وحضوره وشهوده الحضاري مئة عام!
ولقد تأخر صدور هذا الكتاب إىل عالم النرش نحو عرش سنوات ،فقد كان جاهزا منذ سنة
211٩م ،مع بذيل قصارى جهدي لالستعجال بنرشه ،فأبى الله ذلك لحكمة أرادها سبحانه
ولكل يشء وقته ﴿ ِل ُك ِّل أَجَ ٍل ِكتَاب﴾ ،إذ لم تكن -حني رشعت يف تأليفه ،وأرشفت عىل الفراغ
منه -قد حدثت الثورة العربية أواخر سنة 2101م ،ولم يعد آنذاك الجدل يف موضوع
الخالفة كما بدأ يوم إلغائها 0٩24م ،ثم خروج كتاب عيل عبدالرزاق (اإلسالم وأصول
الحكم) 0٩25م!
وال ادّعى آنذاك (تنظيم الدولة) خالفته املوهومة باملوصل سنة 2104م؛ وهي ما تزال
تحت االحتالل األمريكي! وهو ما كشف عن خطورة توظيف فكرة الخالفة من جديد يف
الحرب عىل األمة وشعوبها ،كما فعلت بريطانيا مع الرشيف حسني! وعن خطورة االفتئات
ّ
أخص قضاياها وأشدها خطرا وهي الخالفة ،وعن خطورة التصورات الدينية
عىل األمة يف
املختزلة السطحية لتصبح األمة وشعوبها هي الضحية!
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ولم يكن قد بعث خطاب عيل عبدالرازق من جديد بثوب إسالمي حركي ،وعىل منابر أكرب
االتحادات العلمائية ،يف ظل التنافس املحموم بني (مجلس حكماء املسلمني) برئاسة الشيخ
ابن بيه برعاية اإلمارات ،و(اتحاد علماء املسلمني) برئاسة د.الريسوني برعاية قطر،
وتوظيف كال الدولتني الخطاب الديني خدمة لواشنطن ومرشوعها التغريبي يف جزيرة
العرب ،ولقيادة الرأي العام اإلسالمي به نحو ما يحقق أهداف الحملة الصليبية الغربية
ملواجهة ثورات الشعوب العربية؛ كما جاء رصيحا يف توصيات تقرير مؤسسة راند 2114م
بعد احتالل العراق وبدء املقاومة الشعبية ضد املحتل الغربي!
لقد أعيد بعد الثورة العربية  2100إنتاج خطاب عيل عبد الرازق من جديد ،الذي قرره
يف كتابه (اإلسالم وأصول الحكم) املنشور 0٩24م -وهو يف الحقيقة كتاب طه حسني
نفسه ،كتبه بأسلوبه َ
ونفسه؛ كما يف كتابه (الشعر الجاهيل) ،الذي صدر 0٩26م ،وقد نحله
للشيخ األزهري عيل عبدالرازق لريوج بني الفقهاء بوحي املحتل الربيطاني -وقد تصدى
لكتاب عيل عبدالرازق أئمة عرصه ،ونقضوا شبهه ،كالطاهر بن عاشور يف (نقد علمي)،
ومحمد رشيد رضا يف مقاالته يف مجلة املنار ،ومحمد الخرض حسني يف (نقض كتاب اإلسالم
وأصول الحكم) ،ومفتي الديار املرصية العالمة محمد بخيت املطيعي يف كتابه (حقيقة
اإلسالم وأصول الحكم) ،وكان من أشد شبه الكتاب خطورة :نفي وجوب الخالفة والوحدة
السياسية بني شعوب العالم اإلسالمي ،والذي هو الهدف من تأليف الكتاب ،والغاية من
نرشه وترويجه؛ لتبوئة الحملة الصليبية يف العالم اإلسالمي فكريا وعسكريا ،وتكريس
مرشوعها الذي أسقط الخالفة واحتل املنطقة وقسمها فيما بينه لدول وطنية وظيفية تحت
نفوذه ،بخطاب ديني يجعل من كل ذلك أمرا مرشوعا ،تحرم مقاومته رشعا ،بنفي وجوب
إعادة وحدة األمة من جديد؛ ألن اإلسالم إنما جاء بالوحدة الدينية كما يزعمون ،ال بالوحدة
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واألمة السياسية كما فعل الخلفاء الراشدون! وألنه كما يدعي الريسوني ال يوجد أصال نظام
حكم محدد يف اإلسالم وهو الخالفة؛ فكل ذلك قضايا اجتهادية تتغري بتغري الزمان واملكان؛
فيحرم لذلك القتال من أجل وحدة األمة وتحريرها ،بل اإلسالم عىل العكس من ذلك جاء
بالوحدة العاملية بني شعوب األرض ليصبح املسلمون والصليبيون املحتلون ألرضهم إخوة
يف ظل وحدة إنسانية! كما قال ابن بيه كما يف حسابه بالتويرت نقال لكلمته( )0يف مؤتمر
الوحدة اإلسالمية بمكة بتاريخ 2101 /02/03م( :مفهوم الوحدة ال يعني بالرضورة أن
يكون املسلمون يف كيان واحد ،وال يجوز إعالن الحروب وإلحاق الرضر بالناس من أجل
ذلك ،فالخالفة مثال هي أمر مصلحي وليس تعبديا).
وقال أيضا( :الوحدة مفهوم إسالمي عظيم ،يشمل جميع دوائر الوجود اإلنساني ،ويغطي
جميع العالقات الفردية والجماعية والدولية ،فاإلسالم هو دين التوحيد ،ودين الوحدة،
وحدة الشعور والشعائر)!
وقال أيضا لرشعنة هذا الواقع الجاهيل ودويالته الوطنية الوظيفية التي أقامتها الحملة
الصليبية عىل أنقاض الخالفة العثمانية يف ظل ضعف األمة وعجزها( :دلت املمارسة
التاريخية لألمة ،حيث تعددت دول اإلسالم وتعدد أئمتهم ولم يثبت أن أحدا سعى إىل توحيد
األقطار تحت راية واحدة بدافع عقدي يستبطن مبدأ وجوب الخالفة ووحدة اإلمام.
فأفق الوحدة املنشود ال يمكن أن يكون مربرا لسلب الدولة الوطنية حقها يف الرشع
والرشعية واملرشوعية .فالدول الوطنية يف عاملنا اإلسالمي اليوم مع اختالف أشكالها
وصورها ،هي نظم رشعية لها من املرشوعية ما كان لإلمرباطوريات الكربى التي كانت
قائمة يف التاريخ بناء عىل قانون املصالح واملفاسد الذي تدور حوله أحكام الرشع).

) (0منقولة يف موقعه عىل الرابط http://binbayyah.net/arabic/archives/4134
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وهذا االدعاء العريض من الشيخ ابن بيه ونفيه لوجوب الوحدة والخالفة -مع كونه
معارضا للنصوص القطعية التي توجب االجتماع وتحرم االفرتاق -ينايف حقائق التاريخ
اإلسالمي القطعية ،التي قام املسلمون فيها بهذا األصل العظيم من أصول اإلسالم ،وعليه
قاتل الخليفة الراشد عيل ريض الله عنه ،لجمع كلمة األمة ،وعىل هذا أجمع املسلمون ،وكلما
افرتقت األمة وضعف أمرها؛ هيأ الله لها من يلم شعثها ،كالشهيد عماد الدين زنكي ،وابنه
السلطان نور الدين زنكي ،ثم السلطان صالح الدين األيوبي ،بقيامهم بتوحيد املوصل
والشام ومرص ،وإزالة اإلمارات الضعيفة -التي كانت تحول دون الوحدة ،وتتحالف مع
العدو -وضمها ،وإعالن تبعيتها للخالفة يف بغداد ،وكذا فعل السلطان يوسف بن تاشفني
الذي وحد املغرب واألندلس ،وأرسل بالبيعة إىل الخليفة يف بغداد ،وقد ع ّد املسلمون ذلك من
أكرب حسناتهما ،وكذا فعل السلطان سليم األول الذي وحد دول العالم اإلسالمي ،أمام
الحمالت الصليبية الربتغالية واألسبانية ،مما ال يخفى عىل كل من عرف شيئا من تاريخ
اإلسالم ،وهو ما ينقض دعوى ابن بيه هذه من أصلها التي تنفي ممارسة املسلمني لهذا
الواجب الرشعي بناء عىل إيمانهم بوجوب إقامة الخالفة الواحدة!
وهي عينها شبهة عيل عبدالرازق يعاد إنتاجها من جديد إال أنه يف هذه املرة باسم أكرب
االتحادات اإلسالمية الحركية برعاية قطر ،والصوفية برعاية اإلمارات ،والسلفية برعاية
السعودية التي قطعت شوطا بعيدا يف خطابها الديني يف تكريس املرشوع الغربي التغريبي
يف جزيرة العرب بعد إعالن ترامب!
وإذا األمة تفتن يف دينها كما فتنت يف دنياها!
وإذا العلمانية الجاهلية بإلحادها وإباحيتها تلبس لبوس اإلسالم ،فإذا هي تعود من
الشباك بعد أن أخرجها فقهاء األمة من الباب! وإذا الردة -كما حكم عليها به مفتي مرص
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الشيخ بخيت املطيعي ،وشيخ اإلسالم يف الدولة العثمانية مصطفى صربي ،ومحمد الخرض
حسني شيخ األزهر -تصبح مقصدا من مقاصد اإلسالم يف الخطاب الديني الجديد!
ولم يكن كذلك قد خرج كتاب وائل حالق (الدولة املستحيلة) الذي كان أكثر عمقا ،وأدق
فهما ،وأكثر صوابا من كل ما كتبه اإلسالميون الحركيون واملفكرون العروبيون يف فهم
الفرق بني نظام الحكم اإلسالمي يف ظل الخالفة والدولة القومية املعارصة بطبيعتها
العلمانية التي ال يمكن أسلمتها! وإنما ساعد حالق عىل االقرتاب من الحقيقة العلمية تحرره
إىل حد كبري من سطوة الثقافة االسترشاقية ،التي أرشبت قلوب النخب الفكرية والسياسية
يف العالم اإلسالمي حتى نضحت بها أقالمهم :وكل إناء بالذي فيه ينضح! ولم يجد مفكر
كبري كالجابري -يف كتابه (نقد العقل العربي) -يف الخالفة ونظام الحكم اإلسالمي إال عودة
القبيلة والغنيمة والرصاع عىل الزعامة تأثرا بالنظرة االسترشاقية لتاريخ اإلسالم! حتى ال
تكاد توجد شبهة استرشاقية إال وقد وجدت صداها يف جنبات كتاباته ،بذريعة عقلنة العقل
العربي وعلمنته! وربما أعان وائل حالق -ومن قبله إدوارد سعيد -عىل االقرتاب من
تاريخهم العربي اإلسالمي الحقيقي ،والثورة عىل الثقافة االسترشاقية إىل حد كبري ،والتحرر
من سطوتها :روحهما الثورية الفلسطينية التي عاشت أزمة الشتات واملهجر وأزمة الهوية،
وأخذت تبحث يف تاريخها عن أمتها املفقودة!
لقد كان حالق يف كتابه -وهو املفكر العربي الفلسطيني يف املهجر -مهموما يف البحث عن
الحقيقة التاريخية املوضوعية كما هي ال كما يراها املسترشقون ،حيث أصبحت الثقافة
الغربية الغالبة هي من يميل عىل نخب العالم اإلسالمي الفكرية حقيقة واقعه وكيف كان
باألمس ،وما ينبغي عليه أن يكون يف املستقبل!

05

vvvvvvvvvvvvvvvv

لقد نظر حالق وإدوارد سعيد من خارج ثقافتهما العربية املهزومة املأسورة -كأثر من
آثار هجرتهما واالنتماء ملجتمعاتهم الغربية الجديدة وبحكم انتمائهما الديني املسيحي فلم
يعيشا عقدة النقص التي يعيشها املفكرون العرب املسلمون عىل اختالف توجهاتهم الذين
أرادوا حجز مقاعد لهم يف ساحة الفكر الغربي عرب أنسنة الفكر اإلسالمي -فكان تحرر
حالق وسعيد ،من سطوة رؤى املسترشقني ،هو ما أحدث الفرق بني كتاباتهم التي حاكمت
االسترشاق نفسه ،وجعلت التاريخ اإلسالمي نفسه حكما الستنطاق الحقيقة ،وكتابات
غريهما الذين وقعوا يف رشَ ك االسترشاق ،وحاكموا التاريخ اإلسالمي لرؤى املسترشقني،
وقواعدهم املعرفية املعارصة ،مهما تظاهروا باملوضوعية والعلمية ،فكانت كتاباتهم مسخا
مشوها ّ
عربت عن الهزيمة النفسية واملعرفية للنخب العربية أكثر من تعبريها عن الحقيقة
التاريخية!
لوال ما اعرتى كتاب (الدولة املستحيلة) من وهن بتعسف املؤلف يف تعريف الدولة نفسها،
وقرصه املفهوم عىل الدولة الحديثة فقط -وهي مكابرة يف حقائق التاريخ ،ووقوع يف أرس
املصطلحات اللغوية والعرفية ،وتح ّكم يف فرض تعريف خاص للدولة ،وهو ما يتعارض
مع كل النظريات السياسية التي عرفت الدولة تعريفا علميا يصدق عىل كل دولة توفرت
لها أركان الدولة ورشوطها سواء قديمة أو حديثة وهي :األرض والشعب والسلطة -ونفيه
وصف الدولة عن الخالفة التي سماها الحكم اإلسالمي ،وجعل ركنيه األمة والرشيعة فقط،
ليخرج الخالفة كنظام سيايس من أركانه ،ولتسلم له النظرية التي يريد تقريرها وهو
استحالة عودة الدولة اإلسالمية ،لعدم وجودها أصال يف التاريخ اإلسالمي ،وألنه ال وجود
للدولة خارج مفهومها املعارص!
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وقد اضطر بعد ذلك إىل االعرتاف للخالفة العثمانية بوصف الدولة عىل مضض! وهو
ينقض األساس الذي بنى عليه كتابه كله يف تعريف الدولة!
وبالطبع لم تنتظر أوربا ودولها الحديثة وهي توقع اتفاقياتها مع الخالفة والدولة
العثمانية -يف فرساي بباريس 0٩0٩م ،ثم اتفاقية سيفر 0٩21م ،ثم اتفاقية لوزان
بسويرسا 0٩23م -هذه االتفاقيات التي ورثتها تركيا املعارصة وما تزال ملزمة بها-
تعريف حالق ملفهوم الدولة التي ال وجود لها قبل وجود الدول الحديثة!
كل ذلك لم يكن قد حدث حني فرغت من تأليف هذا الكتاب سنة 211٩م! ولو ولد آنذاك
لخرج جسدا ميتا ال روح فيه وال جديد ،ولكان خربا عن تاريخ جميل لن يعود!
وشاء الله أن يتأخر صدوره عرش سنوات -لتكتمل مئة عام منذ نهاية الحرب العاملية
الثانية 0٩01م التي أسقطت الخالفة فعليا -اختزلت واخترصت مئة عام من تاريخ األمة
بثوراتها وحروبها وفتنها ،فمن عاش هذه العرش 2101م – 2121م فكأنما عاش املئة عام
منذ سقوط الخالفة حتى يومنا هذا!
وكأنما أراد الله أن يتأخر صدور هذا الكتاب كل هذه املدة حتى يكتمل املشهد السيايس
بكل أبعاده ،ويصل االنهيار فيها إىل نهاياته ،ولتستتم مدة الهدم التي تسبق التجديد كل
قرن؛ كما قال ﷺ( :إن الله يبعث عىل رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه األمة أمر دينها)،
وليعيش الجيل اإلسالمي الجديد األزمة التاريخية بكل تفاصيلها ويشاهد بأم عينيه املأساة
التي تجلت بأوضح صورها بإعالن ترامب يف مؤتمر الرياض 210٤م عن (صفقة القرن)وتأهيل دولة إرسائيل لقيادة املنطقة ،واالعرتاف بالقدس عاصمة أبدية لها ،ووصم اإلسالم
باإلرهاب يف جزيرة العرب ،التي تحتفي دولها بزيارة بابا روما ألول مرة يف تاريخها-
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ويدرك هذا الجيل حقيقة واقع أمته ،بعد أن صار ما كان تاريخا يُحكى باألمس؛ واقعا يُرى
اليوم!
كما لم أكن أعلم يوم فرغت من تأليف هذا الكتاب سنة 211٩م أنه لن يرى النور إال بعد
عرش سنني ،وبعد صدور الحكم الجائر عىل مؤلفه سنة 2120م بالسجن املؤبد ،ألنه قام
كما جاء يف الئحة اتهامات النيابة له( -بالدعوة عرب الوسائل العلنية العتناق مذهب يرميإىل هدم النظم األساسية بطريقة غري مرشوعة حيث تم رصد مقطع فيديو يف موقع التواصل
االجتماعي "يوتيوب" مدته ( )4٤:3٤دقيقة يتضمن مؤتمر أقيم يف (جمهورية تركيا)
بتاريخ 210٤/12/14م تحت اسم "واقع األمة بني الربيع العربي واملرشوع الغربي"
يقوم من خالله املذكور أعاله بالدعوة بشكل واضح ورصيح للقيام بثورة جديدة مشابهة
لثورات الربيع العربي بشكل أقوى وأكرب عرب التنسيق بني قوى الثورات العربية بهدف
إسقاط أنظمة الحكم القائمة يف تلك الدول وتحقيق قيام الخالفة اإلسالمية "الدولة
الراشدة" ،)..وألنه يفتي بحرمة إغالق املساجد تحت ذريعة وباء كورنا!
فصارت الدعوة لقيام الدولة الراشدة ،والتبشري بعودة "الخالفة الراشدة" التي برش بها
النبي ﷺ بعد الغربة الثانية بقوله( :ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة) تهمة يُحكم عىل
من دعا إليها ،وبرش بها ،ولو بالوسائل السلمية بالسجن املؤبد كما تريد الحملة الصليبية!
ولقد عادت قضية الخالفة من جديد -ألمر أراده الله ،وهيأ أسبابه من وراء حجب الغيب،
بعد اشتداد املحن ،وشدة الفتن -حلما يراود خيال املصلحني ،ومرشوعا سياسيا يؤمن به
األحرار املخلصون ،ويقاتل من أجله الثوار املجاهدون ،بعد مئة عام من االغرتاب السيايس
يف ظل الحملة الصليبية!
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لتبدأ تباشري عودتها من جديد ،تلوح يف األفق القريب ال البعيد ،عىل يد البطل الفاتح
السعيد ،الذي ادخر الله له هذا الفتح العظيم ليعيدها عىل يديه ،ولتتحقق البشارة النبوية
فيه ،كما برش النبي ﷺ بعودتها بعد سقوطها بقوله( :ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة)،
وإنه لنبأ لو يعلمون عظيم ،وليعلمن نبأه بعد حني!

﴿ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾
االثنني غرة محرم 0443ه
 ٩أغسطس  2120م
مدينة إسطنبول  -بشاك شهري

0٩

(األعراف)1٩:
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وقد قسمت الكتاب على ثالثة أجزاء:
الجزء األول عن أحكام الخالفة ونظامها.
والجزء الثاني عن تاريخ الخالفة وأيامها وتطور نظامها.
والجزء الثالث عن إلغاء الخالفة وتداعياته عىل العالم اإلسالمي.
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الفصل األول:

الثورة العربية وحلم اخلالفة
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من قبس النبوة:
قال ﷺ( :تصالحون الروم صلحا آمنا ،حتى تغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم،
فتنرصون وتغنمون وتنرصفون ،حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيقول قائل من الروم :غلب
الصليب  ،ويقول قائل من املسلمني :بل الله غلب ،فيتداوالنها بينهم ،فيثور املسلم إىل
صليبهم وهو منهم غري بعيد فيدقه ،ويثور الروم إىل كارس صليبهم فيقتلونه ،ويثور
املسلمون إىل أسلحتهم ،فيقتتلون ،فيكرم الله عز وجل تلك العصابة من املسلمني بالشهادة،
فيقول الروم لصاحب الروم :كفيناك جد العرب ،فيغدرون ،فيجتمعون للملحمة ،فيأتونكم
تحت ثمانني غاية تحت كل غاية اثنا عرش ألفا).

()0

وقال ﷺ( :إنما فارس نطحة أو نطحتان ثم ال فارس بعدها أبدا ،والروم ذات القرون،
كلما ذهب قرن خلفهم قرن مكانه ،أصحاب صخر وبحر ،هيهات هيهات إىل آخر الدهر،
هم أصحابكم ما كان يف العيش خري).

()2

إنها إذا الروم ذات القرون وحروبها الصليبية من جديد كلما ذهب قرن خلفه قرن..
إنها املالحم التي قىض الله لها أن تكون ،منذ أن أنزل الله النبأ العظيم ،الذي هم فيه
مختلفون..
وقدر الله األزيل لهذه األمة بجهادهم ،والتصدي لحمالتهم وأحالفهم وطغيانهم..
وتحمل العرب عىل وجه الخصوص تبعات الثورة عليهم وتداعياتها..

( )0رواه أحمد يف املسند  ،٩0/4وأبو داود يف السنن ح رقم  ،42٩2وابن ماجه ح رقم  ،411٩وابن حبان يف صحيحه ح
رقم  ،6٤11والحاكم يف املستدرك عىل الصحيحني  420/4وصححه ووافقه الذهبي.
( )2مصنف ابن أبي شيبة  )2٩1/5( -بإسناد صحيح عن ابن محرييز مرسال ،وله شواهد تقويه ،يف استمرار الرصاع
مع الروم إىل آخر الزمان.
2٤
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إنها الثورة التي تشهدها املنطقة العربية ومنذ زلزالها يف تونس سنة 2101م وإىل اليوم،
لتواجه األمة بعدها أخطر أنواع الرصاع وتنازع اإلرادات -سياسيا وعسكريا وإعالميا
وفكريا -بني إرادة األمة الداخلية التي تتطلع لالستقالل ،وإرادة القوى االستعمارية
الصليبية الخارجية التي تفرض عليها االحتالل ،لرسم مستقبل املنطقة من جديد ،والتي
افتتحها جورج بوش الثاني يف مطلع األلفية الثالثة باإلعالن عن طبيعتها وأنها (ستكون
حربا صليبية) ليحتل بعدها وبتحالف دويل أفغانستان والعراق ،ويقتل ويهجر املاليني من
املستضعفني ،ولينشغل الكتاب الليرباليون يف تفسري وتربير عبارة بوش (ستكون حربا
صليبية) (!)0
وإذا كانت الثورة العربية اليوم تعرب عن ميالد روح جديد لألمة وشعوبها بعد قرن كامل
من االستعمار الغربي الذي استلب حريتها وسيادتها من خالل صناعة دول وطنية
ضعيفة ،وأنظمة وظيفية وضيعة ،فإن تداعي األمم الصليبية عليها لوأد ثورتها ومنع
تحررها ،يعرب عن مدى الفراغ السيايس الذي فشلت هذه الدول الوطنية وأنظمتها الوظيفية
يف ملئه منذ قيامها ،كما كشفت ذلك بكل جالء الحرب اإلرسائيلية عىل غزة والحصار املرصي
لها ،والحرب الروسية اإليرانية عىل الشعب السوري والحصار األمريكي املفروض عليه،
والحرب األمريكية اإليرانية عىل الشعب العراقي ،حتى شنت جيوش هذه الدول القطرية
وأنظمتها الوظيفية الحرب عىل األمة وشعوبها وأصبحت أداة من أدوات االحتالل األجنبي
ألوطانها!

( )0من كلمة بوش االبن التي ألقاها بتاريخ  06سبتمرب2110م ،البيت األبيض
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2-21101٩06/1٩/2110.html
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وال يمكن التنبؤ باملستقبل السيايس للعالم العربي بعد الثورة ،إال بعد معرفة كيف تشكل
واقع املنطقة العربية عىل ما هي عليه اليوم ،والوقوف عىل تاريخها الذي بدأت منه خريطتها
السياسية الحالية ،فإذا كان التاريخ يعيد نفسه ،فاملستقبل هو ابن التاريخ ،ووارث صفاته،
وحامل جيناته!

احلرب الصليبية على األمة وخالفتها:
لقد بدأت الحملة الصليبية عىل العالم اإلسالمي الحتالله ،وإسقاط الخالفة كنظام سيايس
يعرب عن وحدته وسيادته ورسالته ،منذ معاهدة كارلوفجه سنة 06٩٩م ،بعد هزيمة
الجيش العثماني أمام تحالف العصبة الصليبية بقيادة النمسا وروسيا ،ثم مؤتمر برلني
سنة 01٤1م ،واالتفاق األوربي عىل القضاء عىل الخالفة العثمانية ،وتقاسم أقاليمها يف آسيا
وأفريقيا ،ثم اتفاقية سايكس بيكو سنة 0٩06م ،التي كانت حجر األساس لتقسيم املنطقة
عىل ما هي عليه اليوم ،بعد بنائها عىل أساس (دول قطرية وظيفية -وأنظمة علمانية
غربية -وتبعية سياسية وعسكرية) ،ثم كانت معاهدة الصلح يف لوزان سنة 0٩23م
ورشوط اللورد الربيطاني كرزون التي فرضها الحلفاء األوربيون عىل تركيا بعد هزيمتها
يف الحرب العاملية األوىل ،ومنها إلغاء الخالفة ومحاربة كل من يدعو إليها وإقصاء الرشيعة
وقطع العالقة باألقاليم العثمانية التي احتلها الحلفاء ،وقد قام أتاتورك بتنفيذ رشوط
االتفاقية ،وكان اإلعالن عن إلغاء الخالفة رسميا سنة 0٩24م ،ومنذ تلك اللحظة فرض
االستعمار الغربي املحظورات الثالث عىل العالم اإلسالمي كله (فال خالفة تحفظ لألمة
وحدتها -وال رشيعة تعرب عن دينها وهويتها -وال جهاد يحمي سيادتها)!

2٩
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وقد صارت الدساتري يف الدول الوطنية الوظيفية التي أقامها االستعمار عىل أنقاض
الخالفة تنص عىل منع الحرب الهجومية ،وحتى الحرب الدفاعية ال يحق لها استخدامها إال
حني يسمح االستعمار لها بالدفاع عن نفسها!
لقد كان اإلعالن عن إلغاء الخالفة ،تتويجا لنرص تاريخي غري مسبوق للحمالت الصليبية
عىل العالم اإلسالمي ،حيث استطاعت بعد رصاع طويل مع اإلسالم ملدة ألف وثالثمائة سنة
تحقيق أهم أهدافها ،وكان أول من عرب عن تلك الهزيمة فكريا وثقافيا عيل عبد الرازق سنة
0٩25م ،يف كتابه (اإلسالم وأصول الحكم) ،الذي أثار الشبهات -بوحي بريطاني حيث
كانت مرص حينها تحت الحماية -حول مرشوعية (الخالفة) ،ومرشوعية (القضاء
الرشعي) ،ومرشوعية (الجهاد)!
وقد تصدى للرد عىل شبهاته آنذاك علماء األمة؛ كما سيأتي بيانه يف الجزء الثالث -بإذن
الله.-
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التاريخ اإلسالمي املعاصر وأثر سقوط اخلالفة:
لقد كان سقوط الخالفة بعد الحرب العاملية األوىل هو الحدث األبرز عىل اإلطالق يف تاريخ
األمة املعارص ،إذ سقط بسقوطها اإلسالم الدين والهوية الواحدة ،واإلسالم املرجعية
السياسية والترشيعية الواحدة ،واإلسالم األمة الواحدة بكل قومياتها وشعوبها ،واإلسالم
الوطن الواحد بكل أقاليمه ووالياته ،واإلسالم الحضارة واللغة والثقافة الواحدة! ليتشكل
عىل أنقاضه واقع مسخ فرضه العدو الخارجي كما يريده هو ،ال كما تريده األمة وشعوبها،
وكما يعرب عن هويتها وروحها!
وقد تحدث الشيخ محمد رشيد رضا عن قصة سقوط الخالفة -وهو شاهد عدل عىل
أحداثها وأخبارها -حيث عارصها وشارك يف التصدي لسقوطها ،ثم شارك يف محاولة
إحيائها ،وذلك يف رسالته (الخالفة) التي نرشها يف (مجلة املنار) ،مفصال خرب تلك الحادثة
الجلل من تاريخ اإلسالم ،وكيف كان سقوطها زلزاال عظيما عاشته األمة سياسيا وفكريا
وروحيا ،نسوقها هنا لتقف األجيال الجديدة التي ولدت وترعرعت يف أحضان ثقافة
االستعمار عىل حقائقها ،حيث قال متحدثا عن املؤامرة الربيطانية والحملة الصليبية التي
أسقطت الخالفة العثمانية ،بذريعة إقامة الخالفة العربية للرشيف حسني بعد فصل
الواليات العربية (الجزيرة العربية والعراق والشام)(:)0
(الخالفة ودول االستعمار :من البديهي أن إقامة الخالفة اإلسالمية يسوء رجال دول
االستعمار ،وأنهم قد يقاومونها بكل ما أوتوا من حول وقوة ،وأحرصهم عىل ذلك الدولة
الربيطانية ،وال أجهل ممن يظنون أنها كانت تسعى قبل الحرب -العاملية األوىل -لجعل
الخالفة يف األمة العربية ،إال الذين يظنون اليوم أنها تود اليوم تأسيس دولة عربية...

( )0رسالة الخالفة ص.024
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وقد اشتهر لدى الخاص والعام أن الدولة الربيطانية كانت ظهرية للخالفة العثمانية
الرتكية ،وما ذلك إال لعلمها أنها صورية ،وأنها هي التي تنتفع بإظهار صداقتها لها ،وكان
رجال هذه الدولة -الربيطانية -الداهية أعلم الناس بأن هذه الدولة -العثمانية -قد دب يف
جسمها االنحالل ،وأنها سائرة يف طريق الفناء والزوال ،وإنما كانوا يحاولون أن تبقى
حصنا بني القيرصية الروسية املخيفة برسعة تكونها ونموها وبني البحر األبيض املتوسط،
عىل رشط أن تكون قوة هذا الحصن بما وراءه من املساعدة الربيطانية ال بنفسه ،وأن
الغازي أحمد مختار باشا وافقنا عىل أن قاعدة الدولة الربيطانية يف السياسة العثمانية (أال
تموت الدولة العثمانية وال تحيا) ،وبينا أيضا أن هذه القاعدة قد تغريت بما كان بني
الدولتني الربيطانية والروسية من اتفاق عىل مسائل الرشق ،واقتسامهما بالد إيران قبل
الحرب ،وأنها لم تجنح إىل إقامة خالفة عربية صورية تكون آلة بيدها إال بعد الحرب
العامة ،والتمكن من خداع رشيف مكة وتسخريه ملساعدتها ،ونحمد الله أن جعلنا من
أسباب خيبة هذا السعي حتى لم يتم لها.

()1

وقد عنيت الدولة الربيطانية منذ أول زمن هذه الحرب بالبحث يف مسألة الخالفة ،وطفق
رجالها يستطلعون علماء املسلمني وزعماءهم يف مرص والسودان والهند وغريها آراءهم
فيها ،ليكونوا عىل بصرية فيما يريدونه من إبطال تأثري إعالن الخليفة العثماني الجهاد
الديني ،بدعوى بطالن صحة خالفته من جهة ،وبدعوى أن هذه الحرب ال شأن للدين فيها
من جهة أخرى.

( )0فقد وقف العالم اإلسالمي وعلماؤه ضد ثورة الرشيف حسني عىل الخالفة العثمانية ،وضد وقوفه مع بريطانيا،
وعدوا ذلك خيانة كربى لألمة ،ورفضوا أن يكون خليفة للمسلمني لفقده لألهلية ،وكان عىل رأس هؤالء محمد
رشيد رضا ،ولم تفلح بريطانيا بخيانتها للخالفة العثمانية ،فما إن سقطت الخالفة العثمانية بعد الحرب العاملية
األوىل ،حتى سقطت اإلمرباطورية الربيطانية التي ال تغيب عنها الشمس بعدها بربع قرن يف الحرب العاملية الثانية،
وتحررت الهند وباقي مستعمراتها ،وها هي الجزيرة الربيطانية نفسها اليوم تترشذم بتوجه اسكتلندا لالستقالل
عنها!
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وقد وجد من منافقي الهند -زعيم الطائفة اإلسماعيلية -من كتب لهم رسالة باللغة
اإلنكليزية يف ذلك وأرسلها إلينا نارشها لنرتجمها بالعربية وننرشها يف (املنار) ،فعجبنا من
جهله ونفاقه ،ولوال املراقبة الشديدة عىل الصحف عامة ،واملنار خاصة يف تلك األيام ،لرددنا
عليها ،وقد اطلعنا عىل ما كتبه بعض علماء مرص لهم يف الخالفة ،وهو نقل عبارة رشح
املقاصد ،وعبارات أخرى يف معناها ،وعلمنا أن بعض العلماء كتب لهم بعض الحقائق يف
شأنها ،وقد دارت بيننا وبني بعض رجالهم مناقشات يف املسألة العربية اقتضت أن نكتب
لهم مذكرات يف تخطئة سياستهم فيها ،بينا يف املذكرة األوىل منها التي قدمناها لهم يف أوائل
سنة 0٩05م أن أكثر مسلمي األرض متمسكون بالدولة العثمانية وخليفتها ،ألنها أقوى
الحكومات اإلسالمية ،وأنهم يخافون أن يزول بزوالها حكم اإلسالم من األرض ،وأن هذا
أعظم شأنا عندهم من بقاء املعاهد املقدسة [يعني مكة واملدينة والقدس] سليمة مصونة،
بل بينا لهم أيضا أن إعالنها الجهاد رشعي ،وأن سبب ضعف تأثريه يف مثل مرص هو
االعتقاد بأنها منترصة مع حلفائها فال تحتاج إىل مساعدة...
وعدت إىل بحث الخالفة يف آخر مذكرة منها ،وهي التي أرسلتها إىل الوزير لويد جورج يف
منتصف سنة 0٩0٩م ،فقلت يف بيان ما يريض املسلمني من إنكلرتة:
"إن الوزير قد علم أن االعرتاف باستقالل الحجاز وتسمية أمري مكة ملكا لم يكن له ذلك
التأثري الذي كان اإلنكليز يتوقعونه من قلوب املسلمني ،ذلك بأن بالد الحجاز أفقر البالد
اإلسالمية وأضعفها يف كل يشء ،وهي موطن عبادة ،ال ملك وسيادة ،ولم يكن املسلمون
مضطربني من الخوف عىل املساجد املقدسة أن تهدم ،أو يمنع الناس من الصالة فيها
والحج إليها وزيارتها ،بل االضطراب األعظم عىل السلطة اإلسالمية التي يعتقدون أن ال
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بقاء لإلسالم بدونها( ،)1والحرص عىل بقائها ممزوج بدم كل مسلم وعصبه ،فهو ال يرى
دينه باقيا إال بوجود دولة إسالمية مستقلة قوية قادرة بذاتها عىل تنفيذ أحكام رشعه بغري
معارض وال سيطرة أجنبية ،وهذا هو السبب يف تعلق أكثر مسلمي األرض بمحبة دولة
الرتك ،واعتبارهم إياها هي الدولة املمثلة لخالفة النبوة مع فقد سلطانهم ملا عدا القوة
واالستقالل من رشوطها الخاصة ،ولوال ذلك العرتفوا بخالفة إمام اليمن لرشف نسبه وعلمه
بالرشع واستجماعه لغري ذلك من رشوط الخالفة ،ذلك بأن الرشوط تعد ثانوية بالنسبة إىل
أصل املطلوب ،وكان الغرض لنا من هذا أال يغرتوا بما يعلمون من عدم استجماع الخليفة
الرتكي لرشوط الخالفة ،وال بما كانوا يرمون إليه من جعل رشيف مكة خليفة بعد اعرتافه
لهم بأن مكان األمة العربية من إنكلرتة مكان القارص -بالطفولية أو العته -من الويص،
ورضاه بحمايتهم له ولها!
وقد رصحنا للوزير يف هذه املذكرة بأن الذي يريض العالم اإلسالمي من دولته ترك
الشعوب اإلسالمية العربية والرتكية والفارسية أحرارا مستقلني يف بالدهم ،وبقاء مسألة
الخالفة عىل ما هي عليه ،إىل أن يمكن تأليف مؤتمر إسالمي عام لحل مشكلتها ،وقد بينا
فيها أيضا أن هذه الدولة مستهدفة لعداوة الرشق كله بالتبع لعداوة العالم اإلسالمي ،فال
يغرنها ضعف املسلمني وتفرقهم فتحتقر عداوتهم مع كونهم مئات املاليني فإنهم لن
يكونوا أضعف من "ميكروبات األوبئة" وسننرش هذه املذكرة يف الوقت املناسب"...
لم يبال هذا الوزير بنصح هذه املذكرة ،فاستمر عىل سياسة القضاء عىل دولة الرتك،
واستع باد العرب حتى خذله الله ،وخذله قومه ،وأسقطوا وزارته ،ولكن بقي أشد أنصاره

( )0تأمل عبارة هذا اإلمام الفقيه املجدد كيف أدرك أنه ال بقاء لإلسالم بسقوط الخالفة ،وأن حرمتها وأهميتها أعظم
من أهمية املساجد وتأمني طرق الحجيج ،وهي الثقافة الدينية التي نجحت الحملة الصليبية بعد ذلك يف إشاعتها
وترسيخها يف دويالتها التي أقامتها ،لتنترش مراكز تحفيظ القرآن يف كل مكان ،دون أن يحكم القرآن!
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يف الوزارة التي خلفتها وهو "لورد كرزون" الذي هو أشد تعصبا وعداوة للمسلمني منه،
فلذلك لم يتغري من سياسة الدولة الربيطانية يشء يف املسألة اإلسالمية ،إال ما اضطرت إليه
من مجاملة الدولة الرتكية الجديدة ،بعد تنكيلها بالجيش اليوناني الذي أغرته وزارة "لويد
جورج" بالقضاء عىل ما بقي للرتك من القوة يف األناضول ،فأثبتت بذلك أنها ال تلني إال
للقوة ،وأما الحق والعدل والوفاء بالعهود والوعود فلها يف قاموس سياستها معان أخرى
غري ما يعرفه سائر البرش يف لغاتهم.)...

()0

ويكمل الشيخ محمد رشيد رضا حديثه عن أسباب سقوط الخالفة وتداعياته ،وخشية
الغرب من عودتها ملا تعرب عنه من وحدة األمة واتحادها يف وجه الحملة الصليبية
االستعمارية الجديدة فيقول يف رسالته:
(الخالفة وتهمة الجامعة اإلسالمية:
إن السبب األول لكون الدولة الربيطانية هي الخصم األكرب واألشد األقوى من خصوم
الخالفة اإلسالمية هو أنها تخىش أن تتجدد بها حياة اإلسالم وتتحقق فكرة (الجامعة
اإلسالمية) فيحول ذلك دون استعبادها للرشق كله...
وقد نرشنا يف مجلدات املنار أقواال كثرية للساسة األوربيني يف هذه املسألة ،من أهمها ما
نرشناه يف املجلد العارش سنة 0325ه من رأي "كرومر" يف تقريره السنوي عن مرص
والسودان سنة 0٩16م وأهمه قوله:
"املقصود من (الجامعة اإلسالمية) بوجه اإلجمال اجتماع املسلمني يف العالم كله عىل
تحدي قوات الدول املسيحية ومقاومتها ،فإذا نظر إليها من هذا الوجه وجب عىل كل األمم
األوربية التي لها مصالح سياسية يف الرشق أن تراقب هذه الحركة مراقبة دقيقة ،ألنها

( )0رسالة الخالفة ص  026ـ .02٤
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يمكن أن تؤدي إىل حوادث متفرقة فترضم فيها نريان التعصب الديني يف جهات مختلفة
من العالم"...
معان أخرى أهم من املعنى األصيل وهي:
ثم ذكر أن للجامعة اإلسالمية
ٍ
"ا لسعي يف القرن العرشين إلعادة مبادئ وضعت منذ ألف سنة هدى لهيئة اجتماعية يف
حالة الفطرة والسذاجة".
وذكر أن عيب هذه املبادئ والسنن والرشائع هو املناقضة آلراء أهل هذا العرص يف عالقة
الرجال بالنساء!
وأمر آخر قال إنه "أهم من ذلك كله وهو إفراغ القوانني املدنية والجنائية واملالية يف قالب
واحد ال يقبل تغيريا وال تحويرا"!
قال" :وهذا ما أوقف تقدم البلدان التي دان أهلها بدين اإلسالم"!
وقد رددنا عىل "لورد كرومر" يف كل هذه املسائل ردا ،ورد غرينا عليه أيضا ،ويف هذه
املباحث ما فيها من تفنيد كالمه ،وغرضنا هنا أن نبني شدة اهتمام اإلنكليز بمقاومة
(الجامعة اإلسالمية)

()0

بكل معنى من معانيها ،وتحريضهم جميع األوربيني وجميع

النصارى عليها وعىل من يتصدى لها ،وتخويف املسلمني منها "...
كما تحدث الشيخ محمد رشيد رضا عن ممارسة الدول الغربية الصليبية اإلرهاب عىل
شعوب العالم اإلسالمي وأمرائهم ورؤسائهم حتى فقدوا سيادتهم واستقاللهم فقال:
"ولقد كان من إرهاب أوربة للشعوب اإلسالمية وحكوماتها أن جعلتها تخاف وتحذر كل
ما يكرهه األوربيون منها ،وتظهر الرغبة يف كل ما يدعونها إليه ،وجروا عىل ذلك حتى صار
الكثريون منهم يعتقدون أن ما يستحسنه لهم هؤالء الطامعون فيهم هو الحسن ،وما
( )0ولهذا كانت بريطانيا وراء فكرة تأسيس (الجامعة العربية) تحت نفوذها ،لقطع العالقة بني العرب والرتك والكرد
والفرس واألمم اإلسالمية األخرى!
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يستقبحونه منهم هو القبيح! إذ تربوا عىل ذلك ،ولم يجدوا أحدا يبني لهم الحقائق ،وكان
هذا عونا لهم عىل سلب استقالل هؤالء املخدوعني واملرهبني يف بعض البالد ،وغلبة نفوذهم
عىل نفوذ الحكومة يف بالد أخرى كمرص والدولة العثمانية ،واستحوذ الجبن والخور عىل
رجال الحكومات يف هذه البالد حتى إن أركان الدولة العثمانية لم يتجرأوا عىل اإلذن لنا
بإنشاء مدرسة إسالمية يف عاصمتها باسم (دار الدعوة واإلرشاد) كما تقدم!
ولم يكونوا كلهم يجهلون ما ذكرت ،بل قال يل شيخ اإلسالم حسني أفندي  :إن عندنا
قاعدة مطردة يف اإلفرنج هي أن كل ما يرغبوننا فيه فهو ضار بنا ،وكل ما ينفروننا منه
فهو نافع لنا...
وإنما هو جبن بعض الرؤساء وفساد عقائد بعضهم...
لهذا السبب ينوط الرجاء بحكومة األناضول ألوف األلوف من املسلمني أن تحيي منصب
الخالفة ،وتجدد به مجد اإلسالم ورشيعته الغراء التي يرجى أن يتجدد بإحيائها مجد
اإلنسانية ،ويدخل البرش يف عرص جديد ينجون به من مفاسد املدنية املادية ،التي تهدد
()0

العمران األوربي نفسه بالزوال ،بله عمران الرشق...

أنا ال أتصور أن يكون الرعب من معارضة دول أوربة االستعمارية هو الذي يمنع الرتك
من إقامة الخالفة اإلسالمية ...فإن هذا شكل حكومتنا ،ومقتىض ديننا ،وطاملا رصحت هذه
الدول بعد الحرب بأنها ال تفتئت عىل املسلمني يف أمر الخالفة ،وأما (الجامعة اإلسالمية)
التي يخافونها فهي مسألة أخرى!)...
فهذا بعض ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا يف رسالته (الخالفة) التي عرب فيها عما
جرى لألمة من أهوال ومحن كربى ،قبيل الحرب العاملية األوىل سنة 0٩04م ،ويف أثنائها
( )0وهذا ما حدث يف الحرب العاملية الثانية؛ حيث كاد الغرب بحروبه االستعمارية العبثية الهمجية أن يقيض عىل الحياة
اإلنسانية ،وما يزال الغرب إىل اليوم يهدد بهمجيته الحضارة واإلنسان معا!
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وبعد انتهائها ،وهي تنزع عىل يد الحملة الصليبية نزعا من هويتها ودينها وروحها التي
ظلت تحيا بها مدة ألف وثالثمائة سنة من تاريخها املشرتك ،ال ليشء إال ألن عدوها أراد لها
ذلك فكان له ما أراد ،بقوة الحديد والحرب والنار ،غري أنه يواجه اليوم تحديات ثورة
الشعوب العربية ،التي سيكون لها تداعياتها املستقبلية ،عىل موازين القوى الدولية!
كما ّ
عرب عن ذلك الحدث الجلل ،وتوقع ما سيرتتب عليه من عظيم الخلل :أمري البيان
شكيب أرسالن -زعيم جبل لبنان وعضو املبعوثان (الربملان) يف الخالفة العثمانية -يف
رسالته إىل الرشيف حسني أمري مكة يحذره فيها من خطورة االنحياز للحملة الصليبية،
وذلك سنة 0٩01م قبيل انتهاء الحرب العاملية األوىل وغدرهم بالرشيف ،حيث جاء فيها:
(األمري النبيل سليل العرتة الفاطمية ،وطراز العصابة الهاشمية ،أطال الله بقاءه ،وسدد
إىل الصواب آراءه ،آمني.
ال يخفى أن من األحاديث املأثورة املشهورة عن جدك سيد الثقلني ﷺ( :ال يلدغ املؤمن
من جحر مرتني).
فإذا كان األمر كذلك أيها األمري ،ويطابق عىل صحته العقل ،وتظاهر بداهته الحديث ،فما
قولك باملؤمن يُ ْلدغ ألف مرة؟ وما ظنك باملؤمن ابن املؤمن والرشيف ابن الرشيف ويل نعمة
اإليمان ،ومرشق نور اإلسالم ،وأمري بلد الله الحرام ،أن لدغ من جحر قد سبق أنه لدغ منه
غريه من املؤمنني ال مرة وال مرتني ،بل مرارا يضيع عندها الحساب ،وال يستوفيها كتاب؟
أيها األمري عندنا يف بر الشام مثل سائر :إن أنت لم تمت ألم تر من مات ،فعىل فرض أن
اإلنكليز لم يخونوك إىل اآلن أيها األمري ،أفال تنظر إىل من خانوا قبلك؟
وعىل تقدير أنه لم يأت وقتك ،أفال اعتربت بمن أمهلوا قبلك ثم أخذوه؟
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وإذا كانوا لم يعرتضوك إىل اليوم يف داخل إمارة مكة أو يف الحجاز -فيمكنك أن تريح
فكرك منها منذ اآلن -وال حاولوا إدخال عسكرهم إىل البلد الحرام ،وال وضعوا ضباطهم
عىل أبواب حجرة املصطفى عليه الصالة والسالم ،تفاديا من العجلة التي قد تخالف
الحكمة ،وتجر الوحشة ،عىل حني لم يسرتح بالهم وال تحققت آمالهم ،أفليس عندك أنت
بمكانك من الذكاء ،والفضل ،ومطالعة التواريخ ،وقياس الحارض عىل املايض ،وقوة
االستنتاج ما يدلك عىل أنك بعد ركود العواصف ،وميض األزمنة ،وانقضاء الغرض من
مراعاتك ،ومدارتلك صائر إىل ما صار إليه غريك ،والحق بمن تقدمك من ملوك اإلسالم الذين
وقعوا يف حبائل اإلنجليز طوعا وكرها ،فما زالوا حتى عفوا آثارهم :وأطفئوا منارهم،
وجعلوهم يف الغابرين!
أتظن أيها األمري أن اإلنكليز يغدرون بكل هؤالء امللوك واملمالك ويستثنونك أنت من
الجميع ،فيتعلمون فيك الوفاء ،ويخرقون من أجلك خطة الغدر التي ساروا عليها إىل يومنا
هذا مع كل من ظللته الخرضاء ،وأقلته الغرباء ،حال كون غرضهم يف محو إمارتك وأخذ
بلدك أعظم من غرضهم يف أخذ غريك ،وحال كون مصلحتهم يف طي سجلك أهم من
مصلحتهم يف حذف أي إمارة من إمارات اإلسالم؛ ألنهم يرون أنهم إن استولوا عىل الحرمني
الرشيفني ،فقد استولوا عىل الرأس ،فصارت يف أيديهم أرواح املسلمني يف مشارق األرض
ومغاربها ،وعاد املسلمون ال يملكون معهم عينا تطرف وال نفسا تصعد ،وأمنوا جانب
انتقاضهم عليهم يف مستقبل األيام ،وكل فتوحاتهم ال يحسبونها شيئا بالقياس إىل نرش
أجنحتهم عىل الحجاز وعىل البلد األمني -والعياذ بالله -وجعله من جملة مستعمرات
بريطانيا)!
وهذا ما تحقق فعال بعد أن استسلم وايل الحامية العثمانية يف املدينة النبوية للضابط غارلند
ممثل القائد أدموند اللنبي الذي احتل الحجاز والشام!
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وقال شكيب أرسالن يف رسالته تلك وهو يذكره مصارع األمراء قبله الذين انحازوا للحملة
الصليبية ووثقوا بالعهود الربيطانية:

(أم غرك كون اإلنكليز عقدوا معك عهدا؟
ُق ْل بحرمة جدك أيها الرشيف ابن الرشيف :كم عقدا عقد اإلنكليز ولم ينقضوه؟
وكم عهدا أبرموه ثم لم يجعلوه أنكاثا؟
وما أخالك تجهل التاريخ ،وتكابر يف التواتر عمن شأنهم يف اإلخالل بالعهود واملواثيق إىل
الحد الذي تنكر فيه هذه الحقيقة ،التي تتجىل يف جميع معامالتهم سواء مع املسلمني أو
مع سائر األمم.
ناشدتك الله أيها األمري هل أنت مصدق يف ذات صدرك وذخرية نفسك أن لإلنكليز عهدا
يرعونه معك أو مع غريك ،أو ذماما يحفظونه لك أو لسواك إذا قضت سياستهم غري ذلك،
أفلم تكن تقرأ ،ولم يخربك أبوك األمري الكبري أنه قرأ إعالنات حكومتهم الرصيحة الرسمية
مرارا بأنهم يخلون مرص [وذلك حني دخلوها سنة 1٨٨١م بدعوى مساعدة الخديوي عىل

أحمد عرابي وثورة الشعب املرصي] عندما يستتب فيها األمن ويعيدونها إىل أهلها؟
فماذا كان بعد ذلك سوى أنهم لبثوا يلتهمونها تدريجا حتى انتهوا باستلحاقها بدون
أدنى مباالة بعهود خطية ،وال بمواعيد رسمية ،وضموها إىل سائر مستعمراتهم؟
وإن أحسوا بأدنى مقاومة ألفكارهم يف أرض مرص ينسخون هذه الحكومة القائمة فيها
كالشبح املاثل ،ويجعلونها والية كسائر الواليات ،وال نطيل عليك برسد ما صنعوه يف الهند
وزنجبار وجنوبي اليمن ومسقط والبحرين والكويت والعجم وبلوخستان وغريها ،وكل
مبادئهم مع هذه البالد لم تكن إال كمبادئهم معك ،فكان من البديهي أن ينتهي معك األمر
كما انتهى مع غريك.
وإىل كم أيها األمري تمر بنا املثالت وال نعترب ،وتعظنا الحوادث وال ندّكر؟
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ونكون أشبه بالغنم يأخذها الجزار للذبح واحدا بعد واحد وهي ال تعقل ماذا يصنع بها
حتى يصري السكني يف أعناقها؟
فإذا كان من املقرر عند أهل الرشق والغرب أن اإلنكليز ينكثون عهودهم ملا هو أقل شأنا
من الحجاز وتلك البقاع املقدسة التي تهوي إليها أفئدة املسلمني من كل حدب ،فهل هناك
يف يدك من قوة مادية تمنعهم من دخول قلب بالدك ،ويكونون مضطرين أن يحرتموك من
أجلها؟ أو تردعهم فيما لو قضت عليهم سياستهم سلب إمارتك ،ال بل واإليقاع بك
واستئصال جرثومتك؟).
وهذا ما تحقق فعال بعد خمس سنوات فقط من هذه الرسالة التحذيرية ،فقد قرروا إنهاء
سلطة الرشيف حسني عىل الحجاز ،والسماح البن سعود بضم الحجاز كما تقتيض مصالحهم،
ونفوا الرشيف إىل قربص!

وجاء يف رسالة األمري أرسالن أيضا:
(ال جرم أنك تقدر أن ت ّدعي وجود بعض عشائر من العرب توفر لك القوة التي تدفع
إنكلرتا بجيوشها الجرارة عن مكة واملدينة ،وال أحد من الخلق يرتاح إىل هذه الدعوى ،فأنت
إذا باتفاق كلمة جميع العقالء وأهلك وقومك باقون تحت رحمة إنكلرتة ورهن إرادتها ،وقيد
إشارتها ،موكول أمركم إىل أمانتها وكرم أخالقها!
ال قوة معنوية تتكلون عليها من حفظ العهود ،وتأكيد الوعود ،بعد ما رأينا سياسة إنكلرتة
مع غريك.
وال قوة مادية من جيوش منظمة ،ومدافع وذخائر وأعتاد وطيارات وبوارج وغواصات
وما أشبه ذلك مما تلتزم إنكلرتة معه جانب األدب والكياسة ،فبماذا أنت آمن رش تلك الدولة
عىل جزيرة العرب وال سيما عىل الحجاز الذي هو نصب عينها منذ أحقاب؟
وأي ضمان عندك عىل كونها ال تقلب لك ظهر املجن ،فتندم حني ال ينفعك الندم؟
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وبعد أن يكون تسلط غري املسلمني عىل أقدس تراب عند املسلمني منذ  03قرنا.
ليس من باباوية يف اإلسالم أيها األمري ،وال مزية للمسلم عىل املسلم إال بالتقوى ،وأقرب
الناس إىل الرسول أطوعهم لوصاياه ،وأنت ال تجهل ما يف كالم الله وأحاديث جدك
املصطفى ﷺ مما يثبت لك أن مزيتك هذه املتعلقة بساللة الرسالة وبنور النبوة إنما تبدأ
عند حفظ حدود الله ال غري.
أم تظن (أن الغاية تربر الواسطة) كما يقولون؟
وإنك إنما تريد لتضع أساس دولة عربية تبدأ يف أول أمرها بالنشوء تحت حماية إنكلرتة،
حتى إذا بلغت أشدها استقلت تماما ،وأن تلك هي سنة النشوء واالرتقاء؟
فاعلم أيها األمري أن الذين يزينون لك هذه األوهام [القوميون العرب وجمعياتهم الرسية

املدعومة فرنسيا وبريطانيا] هم قوم قد عرفناهم ونعرفهم ال خالق لهم ،ابتىل الله بهم هذه
األمة كما ابتىل كل األمم بأمثالهم ،وما هم يف واقع الحال سوى سمارسة اإلنكليز يسعون أن
يتمموا إلنكلرتة صفقة البالد العربية ،وأسماؤهم مقيدة يف دفرت املبالغ الرسية التي تنقدها
إنكلرتة سمارستها السياسيني كال عىل قدر خدمته يدخل هؤالء عليك وعىل غريك بمثل هذه
األعاليل ،التي هي أسخف من أن يتنزل عاقل مثلك الستماعها فضال عن أن يتلقاها بالقبول.
هل اإلنكليز الذين حلموا يف املنام بطائر حلق فوق الهند ،فهبوا مذعورين وأرسلوا ببزاة
طياراتهم الصطياده يف لوح الجو ،يرضون أن هذا العرق العربي النجيب الذي سبق له ما
سبق يف التاريخ العام يتمكن من تأسيس دولة عربية مستقلة عىل ضفاف البحر األحمر
دهليز الهند ،تسد عىل اإلنكليز طريق حياتهم ومجاري أنفاسهم أي وقت شاءت؟
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أيظن أولئك املخدوعون باإلنكليز أنهم صاروا أدهى من رجال بريطانيا ،وأعىل كعبا يف
السياسة ،وأبعد نظرا يف عواقب األمور ،حتى انتبهوا إىل ما غفلت هي عنه ،وفكروا يف
مستقبل األمة الربيطانية.
أم هذه األمة الربيطانية التي هي أربعون مليونا َخامَ َر عقولها الجنو ُن ،فصارت تسعى
بإرادتها يف تأسيس استقالل للعرب عىل طريق الهند ،أو يف مقابلة مرص والسودان وتبحث
عن حتفها بظلفها؟
قل لهؤالء القائمني بالدعوة العربية ،الناهضني لحفظ حقوقها وأخذ ثاراتها ،ماذا إىل اليوم
أمَّ نوا من حقوق العرب بقيامهم؟
ليقولوا لنا ماذا أقاموا للعرب من امللك حتى نشكرهم ،ونقر بفضلهم؟
ألننا عرب نحب كل من أحب العرب ،ونبغض كل من أبغض العرب ،وال نبايل بالقال
والقيل أمام الحقائق.
أترانا اكتفينا بأن يتلقبوا بألقاب الحكام ذوي السلطان؟
فهل امللك باأللقاب واأللفاظ الضخمة؟
ليتلقب واحدهم بملك امللوك أو سلطان السالطني وهو ذو قوة نعرفها كما هي فما يؤثر
عىل األمة اإلسالمية أو يفيدها.
إن قلت :إنك مستقل يف الحجاز وأنها أول بالد عربية استقلت أجبناك :إن الحجاز وحده
ال يمكن أن يستقل عن بريطانيا طرفة عني مادام الحجاز عياال عىل الخارج وعىل ما وراء
البحر ،وما دام ليس هناك استقالل اقتصادي ممكن ،وإن قلت :إنه يقدر أن يستغني عن
()0

البحر ،وأن يعيش من الداخل ،فأي داخل دخل عليك لهذه اململكة الجديدة؟)

( )0مجلة املنار ٤03 /25
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كما أرسل األمري أرسالن إىل الشيخ رشيد رضا كتابا بعد سنوات يذكر فيه تحذيره أيضا
للرشيف عيل بن حسني ،ويتوقع فيه أن تكون نهاية انحيازهم إىل الحملة الصليبية سقوط
القدس وفلسطني يف يد اليهود ،حيث جاء فيه( :حرضة األستاذ الثقة الحجة مفخر العالم
اإلسالمي السيد رشيد رضا نفع الله به.
سنة  0٩01أي السنة األخرية من سني الحرب الكربى بلغني إذ أنا يف اآلستانة أن األمري
عليا بن امللك الحسني بن عيل أغار عىل أطراف حوران وجبل الدروز واستجاش أهايل تلك
الديار للقيام عىل الدولة العثمانية وااللتحاق بالجيش الحسيني العربي الذي كان يعمل يدا
واحدة مع الجيش الربيطاني يف جنوبي سورية ،وبلغني أيضا أن الزعماء الذين استفزهم
للثورة أجابوه يومئذ بأنهم يأبون أن يقبلوا دعوة لم تكن لتفيد غري األجنبي الطامح إىل
الديار ،والطامع يف القضاء عىل ما بقي من ملك اإلسالم ،وأنذروه بالحرب إن لم يعد من
حيث أتى ،فحررت كتابا مفتوحا إىل األمري عيل بن الحسني أحذره فيه عاقبة هذه الغارات،
وأنهاه عن الترضيب بني العرب خدمة ملصلحة العدو ،وأقول له :أتقاتل العرب بالعرب أيها
األمري حتى تكون ثمرة دماء قاتلهم ومقتولهم استيالء إنكلرتة عىل جزيرة العرب وفرنسة
عىل سورية واليهود عىل فلسطني ،وما أشبه ذلك مما ورد يف مناركم يف الجزء التاسع من
املجلد الخامس والعرشين.
إال أنه بلغني فيما بعد أن الرشيف الحجازي الذي ظهر يومئذ عىل ماء األزرق جنوبي
جبل الدروز عىل مسافة يومني منه لم يكن الرشيف عيل بن الحسني ،بل رشيفا آخر اسمه
عيل من قواد الجيش الحجازي).

()0

()0مجلة املنار 231 /26
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آمال النهوض بعد فاجعة السقوط:
لقد أصبح هاجس العالم اإلسالمي ومنذ إلغاء الخالفة هو كيف ينهض من كبوته
الحضارية ،وأزمته السياسية؛ ليستعيد حريته وسيادته وخالفته ،وحضوره املؤثر من
جديد يف الساحة الدولية ،من خالل استلهام تاريخه وقيمه املشرتكة وإعادة صناعة واقعه
كما يريد هو ال كما أراد االستعمار ،وكان حلم (عودة الخالفة) األساس الذي يرتكز عليه
هذا الطموح ،وهو ما انتهى إليه عبد الرزاق السنهوري يف توصياته يف آخر كتابه (فقه
الخالفة) ،حيث دعا إىل رضورة استعادة نظام الخالفة من جديد بما يتناسب مع تطور
النظم السياسية من جهة ،ورضورات العرص واحتياجاته من جهة أخرى ،لتحقيق الوحدة
بني دول العالم اإلسالمي ،وهو ما عرب عنه املفكر الجزائري مالك بن نبي بقوله( :ويجب
من اآلن أن نعمل عىل ظهور سلطة روحية تجمع الرأي وتوحد الصف بالنسبة للمسلمني
يف العالم كله ،وإننا يجب من اآلن أن نعيد النظر يف قضية (الخالفة اإلسالمية) ،فقد باتت
رضورة عاملية وحيوية ..وليكن لها أي اسم ،ولكن ليكن هدفها توحيد الصف اإلسالمي
والرأي اإلسالمي يف كل مكان عىل ظهر األرض ،وإن كنت أتفاءل بكلمة "مجلس الخالفة"
وليشرتك فيها كل العالم اإلسالمي ،ولكن لنبدأ يف إعالن وجودها من اآلن ...وقد يظن
املعارض لنا أنه يستطيع إفحامنا ،متخذا من ظروف العرص وتشابك مشكالته ،وظهور
أنماط الحكم الجديدة يف عالم اليوم ،يتخذ من كل هذا ذريعة إلسكات الصوت اإلسالمي
املطالب بإحياء منصب الخالفة من جديد ،وأما هذه الحجة التي تبدو يف مظاهرها وجيهة،
ال تنقصنا األدلة عىل بطالنها من أساسها ،وهي :كانت الخالفة نظاما حيا واقعا لم يختف
من الحياة السياسية إال منذ نحو نصف قرن فقط ،وكان يضم شعوبا متعددة األجناس
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واأللوان واأللسنة والقوميات يف عصور لم تتميز بما يمتاز به عرصنا الحارض من وسائل
االتصال التي جعلت العالم كله وكأنه رقعة واحدة متصلة األجزاء واألركان).

()0

إنه حلم استعادة األمة لوحدتها ،وعودة االتحاد اإلسالمي بني شعوبها ،الذي كان من أبرز
معالم الخالفة كنظام سيايس ،كما عرب عن ذلك املفكر املرصي األستاذ مصطفى حلمي
ُ
ُ
ون﴾...
بقوله( :اإلسالم نظام عاملي ،قال تعاىلَ ﴿ :وإ ِ َّن َه ِذهِ أمَّ تُ ُك ْم أمَّ ة وَ احِ دَة وَ أَنَا َربُّ ُك ْم َفاتَّ ُق ِ
وإن حركة إلغاء الخالفة كانت مضادة للتصور اإلسالمي ذاته ،ومضادة يف الوقت نفسه
لحركة تطلع الشعوب إىل الوحدة ،وها نحن نرى أن أهل أوربا قد لفظوا القومية وبدأوا يف
تجاوزها؛ إذ تسعى للوحدة يف خطوات تدريجية كالسوق األوربية املشرتكة واألحالف
السياسية والعسكرية ،وأيضا فإن فكرة العاملية بارزة يف كال النظامني :األمريكي والرويس،
ف ِل َم يراد لنا وحدنا أن ينفصل بعضنا عن بعض متفرقني منعزلني؟ ال إجابة مقنعة إال
()2

الرغبة يف استبعادنا ثم القضاء علينا فرادى).

( )0مجلة الوعي اإلسالمي  -العدد  - 63ربيع أول 03٩1 -هـ  6 -مايو سنة 0٩٤1م  -ص ( ٤1املؤتمر الخامس ملجمع
البحوث اإلسالمية باألزهر).
( )2انظر :نظام الخالفة يف الفكر اإلسالمي  -د .مصطفى حلمي  -ص :ح  -ن (من املقدمة).
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مشروع اخلالفة بني احتاللني:

"عودة الخالفة أمر حتمي والخيار فقط أن ندعم رؤية تجعلها كاالتحاد األوربي أم ال؟"!
بهذا الترصيح الخطري غري املسبوق عن أهمية الخالفة ورضورة احتوائها ،فاجأ العالم
كله املستشار األمريكي اإلبياري عضو املجلس االستشاري لألمن الداخيل األمريكي بتاريخ
()0

2104 /6/ 03م!

ذلك يف الوقت الذي كانت فيه الثورة العربية املعارصة يف أوج اضطرابها وهي تواجه
الثورة املضادة يف بلدان الربيع العربي ،وتواجه كل التحديات واملؤامرات يف سوريا والعراق
ومرص واليمن وليبيا ،بعد فشل األنظمة العسكرية والطائفية املدعومة أمريكيا وروسيا
وإيرانيا يف القضاء عليها مدة ثالث سنوات ،وبعد فشل مؤتمر (جنيف )0ومؤتمر
(جنيف )2يف فرض الرشوط الدولية عىل الشعب السوري ،وبعد فشل حكومة االحتالل
الطائفية يف بغداد يف مواجهة ثورة عشائر األنبار مدة ستة أشهر!
( )0رصح بذلك يف صفحته عىل موقع تويرت بتاريخ 2104 / 6 / 03م.
https://twitter.com/mohamedelibiary/status/477503616794644480
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ولم يأبه أحد آنذاك بهذا الترصيح األمريكي الخطري الذي كان يعد من املحظورات
القطعية يف الثقافة الغربية الصليبية ،حتى تفاجأ العالم اإلسالمي كله بعد ترصيح اإلبياري
بأقل من شهر واحد فقط بإعالن الخالفة يف املوصل بشكل هوليودي ال تجيد إخراجه إال
استوديوهات اإلعالم األمريكي ،ليتحول املشهد السيايس واإلعالمي والعسكري يف العالم كله
بعد ذلك اإلعالن -عن متابعة الثورة العربية واستحقاقاتها ،إىل متابعة حملة دوليةصليبية جديدة ملواجهة مرشوع الخالفة ومكافحة اإلرهاب!
إنه اإلعالم الغربي من جديد يحرض لصناعة الرشق األوسط الكبري باستخباراته
وعصاباته ومنظماته كما فعل من قبل! ليعيد لألذهان أسطورة ضابط االستخبارات
الربيطاني (لورنس العرب) ،وتعهدات (مكماهون) و(خالفة الرشيف حسني بن عيل) التي
بدأ التحضري لها منذ بداية الحرب العاملية األوىل سنة 0٩04م!
وما بني التاريخني سنة 0٩04م وسنة 2104م ،وما بني االحتاللني الربيطاني واألمريكي،
ظل العالم العربي حقل تجارب للمؤامرات ،ومرسحا كبريا ملغامرات االستخبارات الغربية،
وانقالبات عصاباتها العسكرية ،والحروب العبثية ،يف كل البلدان العربية التي كان وراءها
االحتالل نفسه!
هل كان ترصيح املستشار األمريكي عن الخالفة مقصودا؟ أم هو محض مصادفة عارضة
واسترشاف للمستقبل؟
وهل كان الهدف األمريكي من ورائه تهيئة الساحة لحشد حملة صليبية جديدة واستثارة
العالم الغربي ملواجهة ما يعدونه الخطر األول وهو (عودة الخالفة) ملواجهة الثورة العربية
التي خرجت عن السيطرة بعد تلكؤ الدول الغربية ورفضها ملشاركة أمريكا يف الحرب؟ أم
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كان تحضريا لعودة خالفة صورية تحت االحتالل األمريكي لتعيد أمريكا رسم خرائطها
للرشق األوسط الجديد عىل أسس طائفية كما جاء يف (خريطة الدم)؟
كيف يمكن تفسري التوافق حد التطابق بني سياسة االحتالل األمريكي للمنطقة العربية
اليوم ،واالحتالل الربيطاني لها قبل مائة عام بما يف ذلك توظيف موضوع الخالفة والجهاد
ملواجهة الثورة؟
إنه ال يمكن فهم ما يجري اليوم يف العالم العربي -منذ الحملة الصليبية العارشة
واالحتالل األمريكي للعراق سنة 2113م ،ثم ما جرى بعد تفجر بركان الثورة العربية سنة
2101م ،ثم ما حدث من محن وفتن لألمة وشعوبها وهي تخوض مالحم تاريخية كربى
من أجل حريتها وكرامتها -ما لم تستعد األمة ذاكرتها حول ما حدث بعد ثورة الرشيف
حسني سنة 0٩06م ،وكيف استطاع االحتالل الربيطاني توظيف اإلسالم والخالفة
و(الرشيف حسني) يف الحجاز ،وتوظيف الجهاد والتوحيد و(ابن سعود) يف نجد؛ يف فرض
مرشوع سايكس بيكو آنذاك!

بريطانيا وهدم اخلالفة مبشروع اخلالفة:
لقد انطلقت رشارة الثورة العربية األوىل سنة 0٩06م بقيادة الرشيف حسني وبتخطيط
بريطاني مسبق تحت ذريعة رفض االستبداد الرتكي ،وما كادت ثورة الرشيف حسني
تحقق هدفها باستقالل العرب ،حتى تبعها مبارشة احتالل بريطاني فرنيس إيطايل أسباني
للعالم العربي كله بعد سقوط الدولة العثمانية ،ثم تتابعت ثورات الشعوب العربية يف
املرشق عىل االحتالل األوربي ،فكانت الثورة عىل االحتالل الربيطاني يف مرص سنة 0٩0٩م،
ثم يف العراق سنة 0٩21م ،ثم يف سوريا عىل االحتالل الفرنيس من سنة  0٩21إىل 0٩2٤م.
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كما تتابعت ثورات شعوب املغرب العربي عىل االحتالل الفرنيس واإليطايل واألسباني ،وقد
طرحت بريطانيا آنذاك مرشوع الخالفة العربية ،كحل من أجل كسب العرب وثورتهم إىل
صف الحملة الصليبية أوال ،ثم احتوائهم ثانيا ،لينتهي األمر بتقسيم املنطقة العربية إىل
عرشين دويلة وظيفية عىل أسس قطرية وطنية!
وها هي املنطقة العربية نفسها وبعد مائة عام تشهد اليوم ثورة كربى ضد األنظمة التي
فرضتها اتفاقية سايكس بيكو ،كما تشهد اليوم احتالال عسكريا أمريكيا أوربيا ،وطرحا
جديدا ملرشوع الخالفة ،وفق خرائط جديدة للرشق األوسط األمريكي الجديد عىل أسس
طائفية يف العراق وسوريا واليمن!
وكما كان مرشوع الخالفة أداة لالستعمار الربيطاني يف القرن املايض الحتالل املنطقة
وتقسيمها؛ صار كذلك بعد احتالل أمريكا للعراق سنة 2113م؛ إذ رصح الرئيس بوش يف
خطابه للشعب األمريكي يف  6أكتوبر 2115م بقوله" :يعتقد املقاومون املسلحون أنهم
باستيالئهم عىل بلد واحد سيقودون الشعوب اإلسالمية ،ويمكنونهم من اإلطاحة بكافة
الحكومات املعتدلة يف املنطقة ،ومن ثم إقامة خالفة إسالمية متطرفة تمتد من أسبانيا إىل
إندونيسيا"(!)0
وقال وزير الدفاع األمريكي دونالد رامسفيلد يف حديث عن مستقبل العراق يف جامعة
جون هوبكنز يف  5ديسمرب 2115م" :سيكون العراق بمثابة القاعدة للخالفة اإلسالمية
الجديدة التي ستمتد لتشمل الرشق األوسط وتهدد الحكومات الرشعية يف أوربا وأفريقيا

( )0من خطاب بوش االبن إىل الشعب األمريكي 2115/ 01/ 6م ،موقع CNN
http://edition.cnn.com/2005/POLITICS/10/06/bush.transcript
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وآسيا ،وهذا هو مخططهم ،لقد رصحوا بذلك ،وسنقرتف خطأ مروعا إذا فشلنا يف أن نستمع
ونتعلم".

()0

وكذلك حذر آنذاك وزير الداخلية الربيطاني تشارلز كالرك يف خطاب يف مؤسسة هريتيج
بتاريخ  20أكتوبر 2115م "ال يمكن أن تكون هناك مفاوضات حول إعادة دولة الخالفة،
وال مجال للنقاش حول تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية"(!)2
وهكذا تم يف ظل االحتالل األمريكي للعراق التلويح بعودة الخالفة ألغراض سياسية
استعمارية كربى ،ففي الوقت الذي كان الشعب العراقي يواجه أكرب حملة صليبية ويخوض
حرب تحرير ليستعيد حريته واستقالله ،يخوف الرئيس األمريكي جورج بوش الثاني
ووزير دفاعه أوربا والعالم املسيحي من عودة الخالفة إىل بغداد!
وبعد عرش سنني من تلك الترصيحات الصليبية حول الخالفة يعاد اليوم طرحها من
جديد ملواجهة استحقاقات الثورة العربية املعارصة بعد الفشل األمريكي يف القضاء عليها!
لقد بدأت أمريكا بتوظيف مرشوع الخالفة ملواجهة الثورة العربية وتداعياتها ،لقطع
الطريق عىل حلم األمة بالتحرر واالستقالل ،من خالل شعار يشبع عاطفة املاليني الثائرة
من جهة ،ويحقق أهداف أمريكا يف فرض خريطتها للمنطقة من جهة أخرى ،تماما كما
فعلت بريطانيا من قبل بطرح قضية الخالفة العربية ،ملواجهة الدولة العثمانية يف الحرب
العاملية ،ثم ملواجهة استحقاقات الثورة العربية التي قام بها الرشيف حسني بن عيل -والذي
رفض بعد الثورة أن يحل االحتالل الربيطاني الفرنيس مكان الحكم الرتكي -وكان مرشوع

( )0من خطاب دونالد رامسفيلد 2115 / 02/ 5م ،موقع وزارة الدفاع األمريكية
http://www.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID
( )2من خطاب تشارلز كالرك يف مؤسسة هريتج 2115 / 01 / 20م ،موقع Heritage
http://www.heritage.org/research/lecture/contesting-the-threat-of-terrorism
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الخالفة هو الخدعة التي نجحت بريطانيا من خاللها يف شق وحدة العالم اإلسالمي ،ليقف
العرب يف خندق الجيوش الصليبية ضد الدولة العثمانية ،بذريعة اسرتجاع الخالفة العربية!
لقد بذلت بريطانيا كل ما بوسعها لتجريد السلطان عبد الحميد الثاني من مكانته الدينية
كخليفة للعالم اإلسالمي ،وكانت تتهمه باالضطرابات وتأجيج مشاعر املسلمني بالهند،
بدعوى أنه خليفة للمسلمني يف كل مكان ،إال إنها فشلت آنذاك يف كل مؤامراتها ضده ،إذ
توصل ماليت سكرتري مكتب الشئون الهندية الربيطانية إىل أن (األمل ضعيف يف التخلص
من السلطان وتجريده من سلطته الدينية ،كما حدث بالنسبة للبابا ،فإن السلطان العثماني
وحكومته يشكالن رمزا ألقطار عديدة ،أغلبية سكانها من الرجعيني واملتعصبني واملعادين
لكل مظهر من مظاهر املدنية الحديثة التي ميزت شعوب أقطار أوربا)!

()0

فكان الحل السحري الذي تفتق عنه الدهاء الربيطاني هو (مواجهة خطر الخالفة
بمرشوع الخالفة نفسها) ،وطرح فكرة نقل الخالفة للعرب ،والبحث عمن تتوفر فيه
الرشوط الفقهية ليتوىل الخالفة تحت نفوذ بريطانيا وحمايتها ،بدل فكرة إسقاطها
واستثارة العالم اإلسالمي!
لقد وعد املندوب الربيطاني مكماهون الرشيف حسني بدعم فكرة نقل الخالفة إىل عربي
صميم من آل بيت النبي محمد إذ (كانت إعادة الخالفة إىل شبه الجزيرة العربية حيث مولد
محمد هي اسرتاتيجية كتشنر التي رسمها استعدادا للمنافسة مع روسيا وأملانيا ،ولكن أنى
للعرب الذين كانوا يعيشون يف اإلطار السيايس لشبه جزيرة العرب أن يفهموا ما يدور يف
ذهن كتشنر...
( )0بريطانيا والخليج لجون كييل  ،٤31 /2وتأمل يف هذه العبارة والنظرة الصليبية للعالم اإلسالمي وقارنها
بترصيحات بوش الثاني ورئيس وزراء إيطاليا برلسكوني -إبان الحرب عىل أفغانستان والعراق -عن اإلسالم،
لتعرف أبعاد الحملة االستعمارية الغربية الصليبية الجديدة عىل العالم العربي واإلسالمي ،وأن الروح الصليبية ما
زالت مؤثرة بشكل رئييس يف السياسة الغربية واألوربية يف املنطقة اإلسالمية والعربية!
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بل كان الراجح أال يدركوا أن كتشنر ووينغيت وكاليتون -مسئويل مكتب القاهرة
الربيطاني -كانوا قارصين عن فهم طبيعة الخالفة ،إن االنشقاق بني السلطتني الدينية
والدنيوية الذي وضع البابا يف مواجهة اإلمرباطور يف أوربا القرون الوسطى ليس له وجود
يف العالم اإلسالمي ،لقد أخطأوا يف اعتقادهم أن الخليفة يمكن أن يكون زعيما روحيا فقط،
ذلك أن الحياة كلها يف اإلسالم بما فيها الحكومة والسياسة تقع يف نطاق حكم الرشيعة
بحيث أن املسلمني السنة ،والسلطان العثماني ،وأمري مكة منهم ،يرون أن سلطة الخليفة
بصفته حامي الرشيعة هي سلطة شاملة ،إن الخليفة حاكم وقائد يف املعركة ،مثلما هو إمام
يف الصالة ،وكانت خطة كتشنر تدعو ابن سعود زعيم الطائفة الوهابية ،إىل االعرتاف
بالسلطة الروحية لحاكم مكة السني).

()0

ويالحظ هنا التحليل العميق للمؤرخ األمريكي فرومكني والفهم الدقيق للخالفة
وطبيعتها ،التي غابت عن الربيطانيني ،وهو ما سينعكس بعد ذلك عىل األداء األمريكي يف
إخراج مرسحية (عودة الخالفة) من جديد ،فالخليفة يجمع بني إمامة الصالة والجهاد
والسياسة ،وهو ما يجب أن يكون عليه اإلخراج الهوليودي لإلعالن عن الخالفة يف جامع
املوصل ،حيث الوجوه امللثمة واملقنعة -كما كان لورنس العرب -تحيط باملكان حيث
الغموض واألرسار والكهنوت الذي يليق باإلعالن عن حدث مرشقي عظيم!
إنه سحر الرشق وأساطريه التي طاملا فتن بها األوربيون واألمريكيون الذين توافدوا
باآلالف فجأة من روسيا وأوربا وأمريكا( ،)2بعد تقدم الثورة السورية وفشل بشار يف
مواجهتها ،ليشكل أولئك األوربيون فرق املوت الجهادية -تماما كما كان الضباط
( )0والدة الرشق لديفيد فرومكني ص .005
( )2تقدر أعداد املقاتلني األجانب يف سوريا نحو  ١222مقاتل من روسيا ،و 1022من أوربا ،و 1222من أمريكا ،وكثري
منهم ضباط سابقون ،وهم يشكلون األغلبية يف تنظيم الدولة يف سوريا وهي ظاهرة غري مسبوقة يف تاريخ الجهاد
وحركاته أن يكون تنظيم ما أكثريته من غري أهل البلد نفسها!
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الربيطانيون يرشفون عىل مجاهدي اإلخوان النجديني من عام 0٩31 - 0٩01م-
وليقتحموا املناطق املحررة يف سوريا ،ويقطعوا رؤوس املئات من قادة الثورة والجهاد
املرتدين -بزعمهم -الذين ثاروا يريدون الحرية واالستقالل يف العراق والشام ،بدعوى أنهم
جاءوا من أمريكا وروسيا مجاهدين يف سبيل الله ليقيموا للعرب حكم الرشيعة وخالفة
اإلسالم!
لقد كانت بريطانيا من خالل رجالها وضباطها واستخباراتها يف املنطقة تخطط ملا بعد
الحرب العاملية األوىل سنة 0٩04م ،وكانت تخىش وقوف الخليفة العثماني -بما يملكه من
سلطة روحية عىل العالم اإلسالمي -إىل صف أملانيا أو روسيا ،فيشكل بذلك خطرا عىل
مصالح بريطانيا يف الهند ومرص ،حيث الشعوب اإلسالمية األكثر عددا يف مرص والهند تحت
الحكم الربيطاني ،فعملت بريطانيا (ليكون مرشحها هو الخليفة ،وبما أن النبي محمدا
ولد يف شبه الجزيرة العربية فقد شجعت الرأي القائل بأن الخليفة يجب أن يكون من شبه
الجزيرة العربية ،وقد رأت ميزة ذلك يف سهولة سيطرة األسطول الربيطاني عىل ساحل
شبه الجزيرة العربية ،وبذلك تستطيع بريطانيا أن تعزل الخليفة عن نفوذ منافسيها
األوربيني ،وأنه ما إن تتمكن من تنصيب خليفة داخل الجزيرة العربية حتى تتمكن من
التحكم باإلسالم ،وأن أمري مكة مرشح عربي للخالفة).

()0

لقد كانت قضية يف غاية األهمية بالنسبة لربيطانيا البحث عن (إمكانية حلول زعيم من
شبه الجزيرة العربية صديق لربيطانيا محل السلطان العثماني يف مركز خليفة املسلمني...
وملا كانت األماكن املقدسة يف مكة واملدينة ضمن الحجاز ،فإن من يحكم الحجاز هو يف
()2

وضع قوي للحفاظ عىل حق املسلمني الربيطانيني يف مواصلة أداء الحج).

( )0والدة الرشق ص  ،01٩وهذا ما تحقق لها فعال بعد ذلك بإقامة حكم إسالمي يف مكة تحت النفوذ الربيطاني!

( )2والدة الرشق ص .002
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وهكذا لم تعد قضية الخالفة قضية تخص األمة وشعوبها وعلماءها ،بل باتت قضية
بريطانية استعمارية اسرتاتيجية ،ستتدخل بريطانيا واستخباراتها يف ترتيب كل تفاصيلها
بما يف ذلك البحث عن خليفة عربي تتوافر فيه الصفات الرشعية حسب الفقه اإلسالمي،
ليظل بما يملكه من سلطان روحي تحت النفوذ الربيطاني!
لقد أنفقت بريطانيا عىل ثورة الرشيف حسني من أجل إنجاحها  00مليون جنيه
إسرتليني ،أي ما يقارب أربعمائة مليون دوالر بسعر العملة الحايل ،ولم تستطع الثورة
تحقيق أي تقدم عسكري لوال الطريان والبحرية الربيطانية ،فقد كانت القنابل ،والقذائف
الربيطانية هي التي أسقطت جدة ،وقد كتب ريجينالد وينغيت -الذي خلف كتشنر ثم
مكماهون يف منصب الحاكم العام الربيطاني يف مرص -يقول( :لقد نظر املسلمون عامة
حتى اآلن إىل ثورة الحجاز ،وإىل نصيبنا فيها ،بعني الريبة والكراهية ،وإنه ألمر هام أال
نسمح بأن يبدو الحسني فاشال لئال تسوء سمعة بريطانيا).

()0

وبعد أن رأت بريطانيا بأنه لم يقف أحد يف العاملني العربي واإلسالمي مع ثورة الرشيف
حسني بعد اإلعالن عنها ،بل ونظر املسلمون إليها عىل أنها خيانة كربى ،قامت بريطانيا
برتتيب مؤتمر عربي إعالمي لشد أزر الرشيف ،وإثبات تأييد العرب له ،وعقدت الحكومة
الربيطانية اجتماعا موسعا يف مدينة الكويت (يف  23نوفمرب سنة 0٩06م وحرضه بجانب
ابن سعود وجابر الصباح والشيخ خزعل أكثر من مائة من رؤساء العشائر العربية يف
األحساء وجنوب العراق).

()2

وقد شارك يف املؤتمر جابر بن مبارك ،وعبد العزيز بن سعود ،وخزعل شيخ األحواز
العربي ،ومائة شيخ من شيوخ عشائر قبيلة مطري ،والظفري ،والعجمان ،وعنزة ،وغريهم
( )0والدة الرشق ص .050-251
( )2تاريخ الخليج العربي  ،31/3وتاريخ الكويت السيايس لخزعل .33 / 3
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من شيوخ القبائل ،وترأس املؤتمر برييس كوكس كبري الضباط الربيطانيني يف العراق ،الذي
أعلن يف املؤتمر عن نيات بريطانيا الحسنة تجاه العرب ،وأنها ترغب يف استعادة مجدهم،
وتوحيدهم وجمع كلمتهم ،ليكونوا كتلة واحدة( ،)0ليستطيعوا صد أي هجوم خارجي عىل
بالدهم ،ورضورة أن تعود الخالفة للعرب ،ووجه كلمته البن سعود قائال( :إن جاللة ملك
بريطانيا يستحسن إسناد منصب الخالفة إليك ويساعدك يف تحقيقه) ،وقد تحدث ابن
سعود يف كلمة مطولة عن عداوته للدولة العثمانية التي فرقت العرب ،وتعهد بتحالفه مع
بريطانيا التي تسعى لحمايتهم وتوحيدهم ،كما أكد للحضور بأن الرشيف حسني هو
األصلح ليكون خليفة عىل العرب ،وقد أثارت كلمته إعجاب املسئولني الربيطانيني ملا أبداه
ابن سعود من حماس للتعاون معهم ودعمهم يف حربهم ضد الخالفة العثمانية! بينما لم
يزد جابر الصباح يف كلمته عىل قوله بأنه (واحد من العرب ولن يخالف ما يتفقون عليه)،
ويف رواية مؤرخ الكويت الرشيد (أما جابر فقال قوال أكربه الناس ألجله قال :نحن مسلمون،
فإذا ما أجمع املسلمون عىل شخص ،فنحن له طائعون) ،وقد خرج املؤتمرون بإعالن
دعمهم املطلق لربيطانيا ضد الدولة العثمانية ،ووجهوا برسائل التأييد للرشيف حسني
بإيعاز من الربيطانيني ،وقد تم يف هذا املؤتمر تقليد جابر بن مبارك وابن سعود وسام
فارس الهند الربيطانية للخدمات الجليلة ،وهو أعىل وسام يقدم لحلفاء بريطانيا ،وقد بعثا
بربقية إىل نائب ملك بريطانيا يف الهند يشكرانه عىل الوسامني جاء فيها (حرضة صاحب
السعادة حاكم الهند العام ونائب جاللة امللك املعظم واإلمرباطور ،نشكر عواطفكم الكريمة
بتنازلكم بالتهنئة عىل النياشني السامية الشأن ،التي تعطف بها صاحب الجاللة امللك
( )0قارن بني هذا املؤتمر ومن وراءه وما قيل فيه والشعارات التي رفعها واألهداف التي أعلن عنها ،ومؤتمر املعارضة
األفغانية سنة ١221م يف أملانيا ،واملعارضة العراقية سنة ١22١م يف لندن ،وما قيل فيهما ،ومن كان يرأسهما،
ويرتب شئونهما ،لتعرف أن املرسحية نفسها ما زالت تعرض مشاهدها يف العالم اإلسالمي وإن تبدل أبطالها
ورجالها!
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املعظم عىل املخلصني الصادقني ،إننا نقبل هذه التعطفات بمزيد الشكر واالمتنان ،ونرجو
أن نكون دائما كاسبني رضاكم بالخدمة الخالصة ،وملحوظني بعني عنايتكم الجليلة) ،وقد
دعا كوكس بعد هذا املؤتمر ابن سعود لزيارة البرصة بعد االحتالل الربيطاني لها.

()0

لقد ظهرت فكرة عقد هذا املؤتمر يف ترشين 0٩05م عندما أرسل الوزير الربيطاني السري
شمربلن إىل نائب امللك يف الهند يأمره باالهتمام لكسب والء شيوخ العرب وجاء فيه (إن
العرب مرتددون وقد يقفون مع األتراك إذا نحن لم نبذل الوسائط الفعالة يف اإلغراء)!
وقد بعث الكرنل ويلسن املندوب الربيطاني يف جدة بتاريخ 0٩06/ 00/ 26م كتابا إىل
الرشيف حسني يف مكة يخربه باالجتماع الذي تم يف الكويت وجاء فيه (تسلمت برقية من
املقيم السيايس الربيطاني يف الخليج العربي السري برييس كوكس يخرب فيها أنه عقد اجتماعا
يف الكويت حرضه ابن سعود وشيخا الكويت واملحمرة ،وحوايل مائتني من رؤساء عشائر
شمر والظفري ...إلخ ،وقد ألقى هؤالء الشيوخ خطبا ضد تركيا ،وشكروا بريطانيا عىل ما
أظهرته للعرب دائما من مساعدة وعطف ...إلخ).

()2

كما جاء يف تقرير مطول كتبه برييس كوكس نفسه بتاريخ 0٩0٤/ 0/ ٩م تفصيال عن
املؤتمر وما دار فيه وذكر حضور شيوخ عشائر األسلم من شمر ،وشيوخ الظفري ،وشيوخ
مطري ...وأنه تمت مراسلة شيوخ عنزة فهد الهذال وابن مهيد وجزاع بن مجالد شيخ
الدهامشة وغريهم لالنضمام إىل التحالف الذي أسفر عنه مؤتمر الكويت ...إلخ.

()3

لقد وعدت بريطانيا الرشيف حسني بعودة الخالفة للعرب إذا ثاروا عىل الدولة العثمانية،
ووعدته باالعرتاف به خليفة عىل (اململكة العربية املتحدة) تحت نفوذها وحمايتها ،ثم

( )0العالقات بني الكويت ونجد  ،014وتاريخ الكويت للرشيد  ،230وتاريخ الكويت السيايس لخزعل .015 / 3
( )2الجزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية  ٤٤٩ / 2و ٤٩4و.110
( )3الجزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية 64٩ / 3و.652-650
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تراجعت عن وعودها بعد سقوط الدولة العثمانية ،مما اضطر الرشيف حسني لإلعالن عن
نفسه خليفة يف مؤتمر البلقاء يف األردن بتاريخ 0٩24/ 3/ 00م ،وبويع كأول خليفة
عربي يف عمان بتاريخ 0٩24/ 3/ 04م ،وتوافدت عليه الوفود من كل األقطار ،حتى وإن
كان األردن تحت االحتالل الربيطاني آنذاك ،كما املوصل بل والعراق كله تحت االحتالل
األمريكي اليوم!
وقد أثار هذا الترصف غضب بريطانيا عىل الرشيف حسني فأصدرت أمرها بإخراجه من
األردن بعد أسبوع واحد 0٩24/ 3/ 21م ،لينتهي به األمر منفيا يف قربص بعد أن انتهى
الدور املرسوم له!
لقد نقضت بريطانيا كل عهودها مع العرب بتحقيق حلمهم بالخالفة والوحدة ،تلك
التعهدات التي قال عنها نائب ملك بريطانيا يف الهند (أخىش أن يكون املندوب السامي قد
حصل عىل انطباع بأني من املؤمنني بإنشاء مملكة عربية موحدة برئاسة الرشيف ،هذا
التفكري بعيد كل البعد عن آرائي الحقيقية ،ولكن اعتقد أنه من املناسب لنا جميعا أن نعطي
قادة الحركة العربية هذا االنطباع).

()0

وقد كانت اتفاقية بريطانيا الرسية مع الرشيف حسني بن عيل أمري مكة تقيض ببقاء
(الواليات العربية العثمانية) -وهي جزيرة العرب والعراق والشام -دولة واحدة ،تحت
إمارته وخالفته بعد ثورته عىل الدولة العثمانية! إال إنها وبعد ثورة الرشيف حسني ،التي
ساهمت يف هزيمة الدولة العثمانية نجحت بريطانيا يف استخدام ابن سعود وحركة اإلخوان
الدينية يف نجد من خالل دعمها لهم عسكريا ،للحيلولة دون الوفاء بوعودها للرشيف
حسني ،ودون وحدة املرشق العربي تحت خالفته!

( )0والدة الرشق ص .21٤
51

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

وصار املرشق العربي اثني عرش دويلة بدل دولة واحدة ،وسقطت الخالفة العثمانية دون
أن تتحقق الخالفة العربية ،كما كان يقيض اتفاق مكماهون مع الرشيف حسني! وجاءت
اتفاقية العقري 0٩22م لتتوج املرشوع الربيطاني يف الخليج والجزيرة العربية والعراق
وترسم الحدود بني دويالتها الوظيفية!
ولم يحدث تقسيم املنطقة العربية يف املرشق آنذاك فجأة ،والتي كانت تمثل وحدة سياسية
واحدة وهي (الواليات العربية) يف ظل الخالفة العثمانية ،بل بدأ قبيل سقوطها تحضري
املشهد بكل أدواته واحتياجاته ،إذ بدأت بريطانيا تجهز لوالدة دويالتها الوظيفية ،كما يف
الخليج والجزيرة العربية ،بتوقيع معاهدات رسية مع شيوخ املوانئ الساحلية ،ثم بتعزيز
نفوذ حلفائها يف املناطق ،ودعم تمددهم بالقوة قبل سقوط الخالفة ،وشهدت املنطقة حروبا
محلية بني املوانئ والقبائل ،بدت كحالة اضطراب داخيل -كما يحدث اليوم يف العراق
وسوريا واليمن -بينما هي حالة مخاض عسري لوالدة قيرصية تجريها بريطانيا بدهاء
لرسم خريطتها للمرشق العربي ،كما اعرتف بذلك الضابط الربيطاني غلوب باشا يف كتابه
(حرب يف الصحراء) عن تلك الحدود املصطنعة قرسا يف مؤتمر العقري سنة 0٩22م بني
العراق ونجد والكويت عىل يد الضابط الربيطاني واملندوب السامي الربيطاني يف العراق
برييس كوكس حيث يقول (لم يكن أحد قد سمع أبدا بالحدود الدولية يف الجزيرة العربية،
فكانت املنطقة كلها تعد جزءا من أرايض السلطنة العثمانية منذ أربعة قرون ،صحيح أن
األقاليم املختلفة شبه مستقلة عن الباب العايل يف إسطنبول ،لكن مثل هذا الوضع لم يؤد
أبدا إىل إقامة حدود يف الجزيرة العربية عىل الرغم من ذلك).

( )0حرب يف الصحراء ،ترجمة عطية الظفريي ،ص .61
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وكما كان لالتفاقيات الرسية ولالستخبارات الربيطانية وخرائطها دورها يف رسم حدود
دويالتها الوظيفية ،فقد كان أيضا لطريانها وقواتها دورهما يف قصف كل من يتجاوز
الحدود املرسومة رسا ،كما جرى يف قصف الطريان الربيطاني لجيوش اإلخوان يف نجد حني
تجاوزوا حدود العراق يف الشمال الرشقي ،وحدود األردن شماال ،والكويت رشقا ،وقتل منهم
اآلالف ،يف الوقت الذي كانت بريطانيا نفسها هي الداعم الرئيس لإلخوان يف نجد وزعيمهم
عبد العزيز بن سعود باملال والسالح!
ويف الوقت الذي كانت حكومة الهند الربيطانية تدعم ابن سعود واإلخوان يف رشق الجزيرة
العربية ،كان مكتب القاهرة الربيطاني التابع لحكومة لندن يدعم الرشيف حسني يف
الحجاز وغرب الجزيرة العربية ،وكان الطريان الربيطاني مع قوات الرشيف حسني يقصف
تجمعات اإلخوان املدعومني أيضا من بريطانيا يف مشهد هوليودي ال يمكن تصديقه لوال
وقوعه عىل أرض الواقع ،والذي ذهب ضحيته آالف املجاهدين املخلصني الذين كانوا هم
وقود حروب تقسيم املنطقة كما أرادت بريطانيا!
لقد واجه اإلخوان النجديون الرشيف عبدالله بن حسني يف معركة تربة 0٩0٩/ 5 /25م:
(وكان عبدالله عىل رأس حملة قوامها خمسة آالف رجل من الجيش الحجازي املدرب ،ومعه
األسلحة الحديثة التي زوده بها الربيطانيون خالل الحرب العاملية األوىل ،ووصلت قوة من
اإلخوان قوامها  0011رجل ،من الهجانة ،انطلقت قبل تحرك قوات ابن سعود بعملية
استكشافية ،فهاجمت معسكر عبدالله بالسيوف ،والرماح ،والبنادق القديمة ،وكانت
هزيمة قوات الرشيف حسني هزيمة كاملة ،مما استدعى مجيء بريطانيا إلنقاذه ،فأرسلت
طائرات بريطانية للحجاز ،وأرسلت إنذارات إىل ابن سعود ،الذي تفادى املجابهة ،وتظاهر
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بالنزول عىل رغبات بريطانيا ،مدعيا أنه يبذل قصارى جهده لضبط اإلخوان ،وتمكنت من
عقد هدنة بينهما يف شهر  1سنة 0٩21م)!

()0

لقد تخلت بريطانيا تماما بعد ذلك عن الرشيف حسني بعد إعالنه عن الخالفة يف األردن،
حيث فشل يف مواجهة جيوش اإلخوان التي (جعلت قوات امللك حسني عاجزة عن حماية
الطائف ،ومكة ،واملدينة ،وجدة ،لقد استعمل حسني الطائرات التي يقودها املرتزقة يف
مواجهة هؤالء اإلخوان ...كما جعلت القوات العراقية جيدة التدريب والتي كان يقودها
ضباط بريطانيون عاجزة عن مسايرة أولئك اإلخوان حتى يف مرحلة ما بعد غارات
الطائرات واملركبات املدرعة والحمالت امليكانيكية عىل هؤالء اإلخوان ...إن القوات جيدة
التدريب يف األردن عجزت هي األخرى عن التعامل مع اإلخوان ،ورضيت بالتنسيق بني كل
من ابن سعود والربيطانيني يف كل من األردن والعراق إلخضاع اإلخوان).

()2

لقد فشل الطريان الربيطاني يف العراق واألردن والحجاز يف مواجهة اإلخوان عىل اإلبل!
كما فشل خمسة آالف عسكري حجازي مدرب من قوات الرشيف حسني يف مواجهة ألف
من البدو عىل إبلهم كانوا قوة استطالع! وهم يتمددون وفق الخريطة الربيطانية بقيادة
ابن سعود املدعوم بريطانيا! كما فشل الجيش األمريكي سنة 2104م يف مواجهة تمدد
تنظيم الدولة ما بني حلب واملوصل ،وكما فشل الجيش اليمني وطريانه والتحالف العربي
سنة 2105م يف مواجهة تمدد الحوثي حتى دخل صنعاء فاتحا!
إنه املشهد نفسه يتكرر ليفرس بكل وضوح حقيقة ما يجري اليوم يف املنطقة العربية
نفسها من أحداث مشابهة وحروب داخلية ورسم حدود للرشق األوسط الجديد!

( )0والدة الرشق .4٤5
( )2اإلخوان السعوديون لجون س .ص.031
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وكما هيأت بريطانيا باألمس املنطقة للتقسيم قبل سقوط الخالفة العثمانية إىل دويالت
وطنية ،بفتح الطريق لوالدتها شيئا فشيئا ،تسري أمريكا اليوم عىل خطاها يف رسم خريطة
دويالتها الطائفية ،فال تحتاج أمريكا اليوم لتنجح يف تقسيم املنطقة إىل عمالء موهوبني،
بل إىل أعداء مهووسني ،ليزجوا األمة يف دوامة االقتتال األهيل إلقامة دويالتهم الطائفية ،التي
بدأت بوادرها يف اليمن والعراق وسوريا ،وستوظف شعارات (الخالفة) و(اإلمامة)
و(الجهاد) و(التوحيد) ،ملواجهة الثورة العربية املعارصة ،كما وظفتها بريطانيا من قبل
للحيلولة دون استحقاقات الثورة العربية األوىل!
لقد كانت الواليات املتحدة األمريكية أول من رفض خريطة (سايكس بيكو) بعد اطالع
الرئيس األمريكي وودرو ويلسون عليها ،وظلت أمريكا تتحني الفرصة السانحة مدة مائة
سنة لتعيد رسم خريطة املنطقة من جديد ،وهو ما لم تتمكن منه إال بعد سقوط االتحاد
السوفيتي الرويس سنة 0٩٩1م ،حيث بدأت مراكز البحوث والدراسات لديها تضخ مئات
الكتب واملقاالت ،التي تؤكد فشل مرشوع (سايكس بيكو) يف تحقيق االستقرار يف الرشق
األوسط ،وتؤكد عجزه وعدم إمكان استمراريته ،كما عرب عن ذلك املؤرخ األمريكي فرومكني
يف كتابه (والدة الرشق) حيث يقول:
(أصبح الرشق األوسط عىل ما هو عليه اآلن ،ألن الدول األوربية أخذت عىل عاتقها أن تعيد
تشكيله من جهة ،وألن بريطانيا وفرنسا أخفقتا يف ضمان استمرار األرس الحاكمة ،والدول،
والنظم السياسية ،التي أوجدتاها ،بعد أن قضتا خالل الحرب العاملية األوىل قضاء مربما
عىل النظام القديم يف املنطقة ،وحطمتا الحكم العثماني للرشق األوسط العربي تحطيما ال
خالص منه ،ولكي تأخذ الدولتان مكان النظام القديم ،أوجدتا بلدانا ،وعينتا حكاما،
ورسمتا حدودا ،وأدخلتا نظام دول ،ولكنهما لم تقضيا عىل كل معارضة محلية هامة
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لقراراتهما ،وال تزال إىل يومنا هذا قوى محلية ذات بأس يف الرشق األوسط غري موافقة عىل
هذه الرتتيبات ،وقد تطيح بها ،إن ثمة مطالب هي أكثر صلة بالجوهر ،وهذه الخالفات ال
تقترص عىل الحدود فحسب ،بل تطرح أيضا حق الوجود لبلدان انبثقت عن القرارات
الربيطانية الفرنسية يف أوائل العرشينات من القرن العرشين ،وهذه الخالفات تذهب إىل
غور أعمق ،وتبحث مسائل تبدو مستعصية عىل الحل وهي :هل يستطيع النظام الحديث
الذي ابتكرته أوربا ونقلته إىل املنطقة ،ومن مميزاته تقسيم األرض إىل دول علمانية مستقلة
أساسها مواطنية قومية االستمرار؟
إن األفكار السياسية األوربية ومنها الحكومة املدنية العلمانية ،تعد عقيدة غريبة عىل
منطقة أكد معظم سكانها ،وملدة تربو عىل ألف عام ،إيمانهم برشيعة دينية تحكم كل
جوانب الحياة ،ومنها الحكومة والسياسة ،لقد أقر فعال رجال الدولة األوربيون يف زمن
الحرب العاملية األوىل بوجود املشكلة وبأهميتها ،فما إن بدأ قادة الحلفاء يخططون لضم
الرشق األوسط إىل دولهم ،حتى أدركوا أن سلطة اإلسالم عىل املنطقة هي الخاصية الرئيسية
للخريطة السياسية ،التي يتحتم عليهم أن يجابهوها ،وقد شن كتشنر عام 0٩04م سياسة
هدفها جعل اإلسالم تحت سيطرة بريطانيا ،فلما ظهر أن هذه السياسة لن تنجح ،رأى
معاونو كتشنر البديل يف رعاية والءات أخرى ،التحاد شعوب عربية ،أو ألرسة الرشيف
حسني ،أو لبلدان كان عليها أن تخرج للوجود كالعراق ،وأن تكون هذه الوالءات منافسة
للوحدة اإلسالمية ،والحقيقة أنهم عندما صاغوا تسوية الرشق األوسط ملا بعد الحرب ،كان
هذا الهدف نصب أعينهم ،بيد أن فهم املسئولني األوربيني يف ذلك الحني لإلسالم كان ضئيال،
فقد هونوا األمور باقتناعهم أن املعارضة اإلسالمية للعرصنة إلضفاء الصبغة األوربية كانت
يف طريقها للتاليش ،ولو أبرصوا النصف الثاني من القرن العرشين ألدهشتهم حمية املذهب
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الوهابي يف اململكة العربية السعودية ،وعاطفة اإليمان الديني يف أفغانستان املتحاربة،
واستمرار حيوية اإلخوان املسلمني يف مرص وسوريا ،وغريهما من العالم السني ،والثورة
الخمينية يف إيران الشيعية ،إن استمرارية املقاومة املحلية لتسوية عام 0٩22م ،ولألفكار
األساسية التي قامت عىل أساسها ،تفرس أنه ال وجود يف الرشق األوسط لإلحساس بالرشعية،
وليس يف املنطقة إيمان يشارك فيه الجميع بأن الكيانات التي تسمي نفسها بلدانا ،والرجال
الذين يدعون أنهم حكاما ،لها أو لهم حق االعرتاف بهم كبلدان أو كحكام ،وال يمكن القول
بأن الذين خلفوا السالطني العثمانيني ،قد نصبوا يف مناصبهم بصفة دائمة ،مع أن هذا ما
اعتقد الحلفاء أنهم فاعلوه بني عامي  0٩0٩و0٩22م).

()0

ويف هذا التحليل العميق ما يؤكد التوجه األمريكي املبكر منذ نهاية االتحاد السوفييتي
سنة 0٩٩1م ،لإلعالن عن نهاية معاهدة (سايكس بيكو) الربيطانية الفرنسية الروسية
سنة 0٩05م ،التي كانت أمريكا أول من اعرتض عليها بعد اطالعها عىل بنودها ،إذ رفضت
الواليات املتحدة آنذاك دخول الحرب العاملية األوىل مع الحلفاء ،وحذر الرئيس األمريكي
ويلسون -الذي كان قبل ذلك يؤيد مسح تركيا من الخريطة ،وكان همه يف الرشق األوسط
منصبا عىل دعم اإلرساليات التبشريية يف املنطقة ،لنزعته املسيحية الدينية -من خطورة
أهداف الحرب اإلمربيالية االستعمارية ،حني اطلع عىل اتفاقية سايكس بيكو ،وغريها من
االتفاقيات الرسية ،التي تهدف إىل تقسيم الدولة العثمانية بني الحلفاء ،وهو ما يحرم آنذاك
أمريكا ورشكاتها من الغنيمة ،فقال رافضا لها (هذه خطة كلها سوء ،وهذا ما قلته لبلفور،
إنهم يجعلون من الرشق األوسط مكانا يستولد حربا يف املستقبل).

()2

( )0والدة الرشق .633-632
( )2انظر والدة الرشق ص  214و  .21٩ - 211كان الرئيس األمريكي يرفض تقاسم الدولة العثمانية يف الوقت الذي
بدأت الواليات املتحدة تأخذ مكانها عىل املرسح الدويل دون أن يكون لها نصيب األسد من الغنيمة ،وهو مشابه
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لقد تنبه املفكرون األمريكيون إىل رضورة أن يكون التقسيم للرشق األوسط األمريكي
الجديد عىل أساس طائفي ،ال عىل أساس قومي أو وطني ،وأنه باإلمكان استثمار البعد
الديني والطائفي لفرض خريطة أمريكا الجديدة ،كما رصح بذلك فرومكني نفسه بقوله:
( إن األفكار السياسية األوربية ومنها الحكومة املدنية العلمانية ،تعد عقيدة غريبة عىل
منطقة أكد معظم سكانها ،وملدة تربو عىل ألف عام ،إيمانهم برشيعة دينية تحكم كل
جوانب الحياة ،ومنها الحكومة والسياسة)!
ومثله قوله وهو ينتقد قصور فهم املسئولني األوربيني آنذاك للمرشق اإلسالمي الذي يمثل
الدين حجر األساس يف وعيه ووجدانه (ولو أبرصوا النصف الثاني من القرن العرشين
ألدهشتهم حمية املذهب الوهابي يف اململكة العربية السعودية ،وعاطفة اإليمان الديني يف
أفغانستان املتحاربة ،واستمرار حيوية اإلخوان املسلمني يف مرص وسوريا ،وغريهما من
العالم السني ،والثورة الخمينية يف إيران الشيعية ،إن استمرارية املقاومة املحلية لتسوية
عام 0٩22م ،ولألفكار األساسية التي قامت عىل أساسها ،تفرس أنه ال وجود يف الرشق
األوسط لإلحساس بالرشعية)!
لقد أدركت أمريكا ومنذ تفردها بالسيطرة عىل املنطقة سنة 0٩٩1م بأن خريطة الرشق
األوسط التي فرضها مرشوع سايكس بيكو بعد الحرب العاملية األوىل لم تعد تحقق مصالح
أمريكا االستعمارية ،ولهذا تنبأ مفكروها مبكرا بأن املنطقة العربية ستشهد تغريا جذريا
بحثا عن حل لألزمة السياسية العميقة التي تعيشها منذ سقوط الخالفة ،وهو الحل الذي
قد يعصف بكل ترتيبات سايكس بيكو الربيطانية الفرنسية ،كما يقول فرومكني:

ملوقف فرنسا الرافض اليوم احتالل بريطانيا والواليات املتحدة للعراق لخسارة رشكاتها النفطية ،ومع ذلك رصح
الرئيس شرياك بأن فرنسا لن تقبل بهزيمة جيوش الحلفاء يف العراق!
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(إذا استمر زخم التحديات ،لتسوية 0٩22م أي لوجود األردن ،وإرسائيل ،والعراق،
ولبنان ،عىل سبيل املثال ،فإننا سنرى يوما ما الرشق األوسط الذي عرفناه يف القرن
العرشين يف وضع يشبه وضع أوربا يف القرن الخامس امليالدي ،عندما ألقى انهيار
اإلمرباطورية الرومانية يف الغرب ،شعوب اإلمرباطورية يف خضم أزمة حضارة ،لقد احتاجت
أوربا إىل ألف وخمسمائة عام لتحل أزمة هويتها االجتماعية والسياسية بعد زوال
اإلمرباطورية الرومانية ،منها نحو ألف سنة لكي يستقر النظام السيايس عىل شكل الدولة
األمة ،ونحو خمسمائة سنة أخرى لتقرير من هي األمم التي تملك الحق يف أن تشكل دوال،
وهل يكون الوالء للسالالت األرسية ،أو للدولة القومية ،أو لدول املدن؟
لقد تبني أن موضوع أزمة الرشق األوسط املستمرة يف زمننا ،هو مثيل موضوع أزمة أوربا
الغربية ،وإن لم يكن بنفس العمق وطول الزمن ،فكيف تستطيع شعوب متنوعة أن تعيد
تجميع نفسها لخلق هويات سياسية جديدة ،بعد انهيار نظام إمرباطوري طويل العهد
اعتادت عليه؟ لقد اقرتحت دول الحلفاء يف مطلع العرشينيات من القرن العرشين شكال
للمنطقة بعد زوال الدولة العثمانية ،لكن السؤال الذي ال يزال قائما :هل تقبله شعوب
املنطقة؟ ولذلك فإن تسوية 0٩22م ال تخص املايض ،بل هي يف قلب الحروب والنزاعات
والسياسات الراهنة يف الرشق األوسط).

()0

انتهى كالم فرومكني املنشور قبل أكثر من

عقدين وهو يف غاية الدقة والخطورة يف آن واحد!
فقد قرع فرومكني يف كتابه (والدة الرشق) ناقوس الخطر لتنبيه أمريكا عىل رضورة
اإلعداد لخريطة الرشق األوسط الجديد ،للحفاظ عىل مصالحها ونفوذها ،وبدأت مراكز
الدراسات والبحوث تقدم اقرتاحاتها حتى جاء الضابط األمريكي رالف بيرتز بدراسته سنة

( )0والدة الرشق .643
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2116م بعنوان (خريطة الدم) املنشورة يف مجلة القوات املسلحة األمريكية ،والتي تؤسس
لرشق أوسط أمريكي جديد ،عىل أنقاض الرشق األوسط القديم الذي رسمت حدوده
بريطانيا وفرنسا عىل أسس وطنية ،وستكون حدود دويالت أمريكا الجديدة قائمة عىل
أسس طائفية برعاية أمريكية ،لتفتح الطريق لدويلة زيدية يف شمال اليمن ،وسنية ما بني
املوصل وحلب ،وشيعية جنوب بغداد ،ونصريية يف الساحل السوري ،ورضب طوق شيعي
تحت النفوذ اإليراني -عىل حدود فلسطني ،يمتد من جنوب لبنان شماال ،وسوريا رشقا،وغزة جنوبا ،يمنع من امتداد ثورة الشعوب العربية إىل داخل فلسطني! حيث أثبتت إيران
الصفوية وميليشياتها الطائفية للنظام الدويل -بعد تعاونها مع أمريكا يف احتالل
أفغانستان ،ثم العراق ،ثم تعاونها مع روسيا وأوربا يف القضاء عىل الثورة السورية ثم
اليمنية -أنها حليف مهم ملواجهة ثورات شعوب املنطقة ضد الحملة الصليبية ،ولتأمني
حدود إرسائيل بشعار املقاومة واملمانعة!
لقد أدركت أمريكا بعد احتالل العراق سنة 2113م ،وبعد صناعة الفوىض الخالقة لتهيئة
املنطقة للمرشوع الجديد بأن الحس القومي والوطني أصبح حجر عثرة أمام تقسيم الدول
العربية القطرية القائمة اليوم كما يف اليمن والعراق وسوريا ،حتى عجز االحتالل األمريكي
نفسه عن تقسيم العراق لثالث دويالت كما كان مخططا له ،فلم يبق أمام أمريكا لتهيئة
املنطقة للخريطة الجديدة ،ووالدة الرشق األوسط الجديد إال تأجيج الخطاب الطائفي،
ونفخ الروح فيه ،وفتح الباب عىل مرصاعيه لفرض (خريطة الدم) عىل أسس طائفية تزيد
املنطقة ترشذما وضعفا تحت نفوذ االحتالل األمريكي لها ،وكانت إيران الصفوية الطائفية
هي الحليف األقدر عىل تحقيق هذا الهدف من الطرف الشيعي ،وكان ال بد من صناعة
طرف سني طائفي وتهيئة الظروف لوالدته ليقوم بالدور املرسوم ،ويبادر باإلعالن عن
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فتح الحدود ما بني سوريا والعراق وإنهاء سايكس بيكو بالجرافات يف مشهد هوليودي
هزيل ،ال لتوحيد العراق وسوريا ،بل لتقسيم كال البلدين أكثر وأكثر!
وإذا كانت بريطانيا قد اختارت للخالفة العربية مكة عاصمة ،والرشيف حسني بن عيل
خليفة ،تحت نفوذ التاج الربيطاني ،حتى إذا انتهى دوره تخلصت منه ،فإن الواليات
املتحدة ستختار املوصل عاصمة للخالفة ،والبغدادي خليفة ،حتى تحقق أغراضها من
تقسيم املنطقة وحشد العالم للوقوف معها ملواجهة خطر اإلرهاب وعودة الخالفة!
هل هي الصدف واملوافقات؟ أم التخطيط واملؤامرات؟
هل هو االتفاق بني كال الطرفني؟ أم التوظيف واإليحاء األمريكي للعدو ،وفتح الطريق
له ،وتسهيل مهمته للعب الدور املطلوب منه ،من حيث ال يشعر؟
لقد ظلت أمريكا منذ احتالل العراق -سنة 2113م -وهي تتحني الفرصة لتنفيذ
مرشوعها لفرض خريطة الرشق األوسط الجديد ،حتى إذا تفجرت الثورة العربية املعارصة،
وفشلت األنظمة الوظيفية املدعومة أمريكيا يف مواجهتها مدة ثالث سنني يف سوريا واليمن
ثم العراق ،وجدت أمريكا بأن هذه الفوىض( )0التي عصفت باملنطقة هي الفرصة السانحة
لتنفيذ مرشوعها ،ولو باستغالل شعار الخالفة وتوظيفه مرحليا ،حتى ولو كانت خالفة
هزلية صورية ال حقيقة لها كخالفة الرشيف حسني بن عيل تحت االحتالل الربيطاني،
وحتى لو كانت خالفة املوصل كما ترغب أمريكا دويلة بوليسية تمارس كل صور القتل
واإلرهاب الذي تمارسه األنظمة العربية الوظيفية بحق شعوبها ،وبنظام شمويل ال يؤمن
بالحرية وال بحق األمة يف اختيار السلطة ،وهو الحق املسلوب الذي قامت من أجله ثورة
الشعوب العربية ،والذي ال تريد أمريكا وأوربا أن يتمتع به العالم العربي ،ليظل تحت
( )0وهذا الوصف أطلقه باراك أوباما عىل الثورة العربية بعد انقالب السييس يف مرص ورصح بأن الفوىض يف املنطقة
العربية قد انتهت!
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سيطرة أنظمة دكتاتورية يمكن ألمريكا أن تتحكم باألمة وشعوبها من خاللها ،سواء تحت
شعار التوحيد والرشيعة كالنموذج السعودي ،أو شعار الخالفة كالنموذج البغدادي!
إنها خالفة تمارس كل صور اإلجرام باسم اإلسالم ،وتبدأ بقتل املجاهدين والثوار يف
املناطق املحررة قبل غريهم بتهمة الردة ،وتصادر أسلحتهم ،وتبسط سيطرتها عىل املناطق
الثائرة يف سوريا والعراق ،وتتمدد بقدر ما يسمح به الطريان األمريكي شماال وجنوبا!
إنها خالفة تحكم بالرشيعة التي لم تجد بريطانيا ثم أمريكا مشكلة يف رعايتها والحفاظ
عىل صورتها يف اململكة العربية السعودية مدة قرن كامل ،والسماح بتطبيقها الصوري يف
السودان منذ 0٩15م تحت نفوذ الحملة الصليبية ونظامها الدويل الغربي!
لقد ظنت أمريكا بأن توظيف مرشوع الخالفة من جديد كما فعلت بريطانيا من قبل ،قد
يساعدها عىل رسم خريطة الرشق األوسط الكبري؛ ليظل تحت سيطرتها ،ولتشبع حاجة
نفسية لدى العالم اإلسالمي السني الذي تمثل الخالفة جزءا ال يتجزأ من عقيدته السياسية،
وأشواقه الروحية ،غري أنها تواجه تحديات حقيقة ،عربت عنها الثورة العربية.

توظيف احلملة الصليبية للشعارات اإلسالمية:
وهذا ما أكده الزعيم املرصي الثائر مصطفى كامل رحمه الله يف كتابه "املسألة الرشقية"
الذي ألفه قبل سنة 0٩11م  ،وقبل ثورة الرشيف حسني بنحو  06سنة ،مما يؤكد تخطيط
بريطانيا مبكرا ،لصناعة خالفة عربية وظيفية ،تكون تحت رعايتها ونفوذها ،حيث يقول:
(وقد علمت إنكلرتا أن احتاللها ملرص كان وال يزال ويكون ما دام قائما سببا للعداوة بينها
وبني الدولة العلية ،وأن اململكة العثمانية ال تقبل مطلقا االتفاق مع إنكلرتا عىل بقائها يف
مرص؛ إذ إن مسألة مرص بالنسبة لرتكيا والخالفة تعد مسألة حيوية؛ ولذلك رأت إنكلرتا أن
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بقاء السلطنة العثمانية يكون عقبة أبدية يف طريقها ،ومنشأ للمشاكل والعقبات يف سبيل
امتالكها مرص ،وأن خري وسيلة تضمن لها البقاء يف مرص ووضع يدها عىل وادي النيل هو
هدم السلطنة العثمانية ،ونقل الخالفة اإلسالمية إىل أيدي رجل يكون تحت وصاية اإلنكليز،
وبمثابة آلة يف أيديهم؛ ولذلك أخرج ساسة بريطانيا مرشوع الخالفة العربية مؤملني به
استمالة العرب لهم ،وقيامهم بالعصيان يف وجه الدولة العلية ،ولكن العرب وغري العرب
من املسلمني أرشد من أن يخدعهم اإلنكليز بعدما مر من األمور ،وما جرى من الحوادث؛
ولذلك أيضا كنت ترى اإلنكليز ينرشون يف جرائدهم أيام الحوادث األرمنية مرشوع تقسيم
الدولة العلية حماها الله جاعلني ألنفسهم من األمالك املحروسة مرص وبالد العرب ،أي
السلطة العامة عىل املسلمني.
والذي يبغض اإلنكليز عىل الخصوص يف جاللة السلطان الحايل [عبدالحميد الثاني رحمه
الله] هو ميله الشديد إىل جمع كلمة املسلمني حول راية الخالفة اإلسالمية ،وهو أمر يحول
بينهم وبني أسمى أمانيهم ،أي إيجاد الشقاق بني املسلمني وبعضهم وخروج بعض
املسلمني عىل السلطنة العثمانية ،ومن ذلك يفهم القارئ سبب اهتمام اإلنكليز باألفراد
القليلني الذين قاموا من املسلمني ضد جاللة السلطان األعظم ،وسبب مساعدتهم لهم بكل
ما يف وسعهم.
وإنكلرتا تعلم علم اليقني أنها لو استطاعت أن تجعل خليفة املسلمني تحت وصايتها ،أي
آلة لها ،يكون لها سلطة هائلة ونفوذ ال حد له يف سائر أنحاء املعمورة ،فإنها تستطيع
عندئذ  -ال قدر الله  -أن تنفذ رغائبها عند املسلمني التابعني لها وغري التابعني بواسطة هذا
الخليفة؛ ولذلك فهي بعملها عىل هدم السلطنة العثمانية تعمل عىل تحقيق غرض بعيد هو
أكرب أغراضها ،وأمنية سياسية دونها كل األماني.
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وكما أن مرشوع االستيالء عىل السودان بواسطة مرص هو من املرشوعات القديمة عند
اإلنكليز ،ويثبت ذلك إرسال غوردون وسامويل باكر إىل آخر السودان بواسطة حكومة
مرص التي أحسنت الظن باإلنكليز ،فإن مرشوع جعل الخالفة اإلسالمية تحت وصاية
اإلنكليز وحمايتهم هو مرشوع ابتكره الكثريون من سواسهم منذ عهد بعيد ،وقد كتب
كتاب اإلنكليز يف هذا املوضوع ومنهم املسرت بالنت املعروف يف مرص.
فقد كتب كتابا قبل احتالل اإلنكليز ملرص يف هذا املعنى سماه "مستقبل اإلسالم" –صدر
سنة 0112م ،-وأبان فيه أغراض حكومة بالده ،وأماني اإلنكليز يف مستقبل اإلسالم ،وقد
كتب يف فاتحة كتابه ما نصه:
ال تقنطوا فالدر ينثر عقده *** ليعود أحسن يف النظام وأجمال
أي أن هدم السلطنة العثمانية ال يرض باملسلمني ،بل إن هذا العقد العثماني ينثر ليعود
عقدا عربيا أحسن وأجمل.
ولكن ما لم يقله املسرت بالنت هو أن قومه يريدون هذا العقد العربي يف جيد بريطانيا ال
يف جيد اإلسالم.
ويبني املسرت بالنت يف كتابه هذا قوة العالم اإلسالمي ،وكيف أن املدير ألموره يكون قويا
واسع السلطة ،ويبني كذلك مرشوع نابليون األول ،وكيف أنه أراد أن يكون خليفة املسلمني،
وأن يقود قواهم ،وهو يريد بذلك إلفات أنظار قومه إىل مرشوع هم القائمون به اآلن ،ويبني
املسرت بالنت أيضا "أن مركز الخالفة اإلسالمية يجب أن يكون مكة ،وأن الخليفة يف
املستقبل يجب أن يكون رئيسا دينيا ،ال ملكا دنیويا" أي أن األمور الدنيوية ترتك إلنكلرتا
تدبر أمورها كيف تشاء! ويعقب املسرت بالنت ذلك بقوله" :إن خليفة كهذا يكون بالطبع
محتاجا لحليف ينرصه ويساعده ،وما ذلك الحليف إال إنكلرتا"! وبالجملة فحرضة املؤلف
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لكتاب "مستقبل اإلسالم" يرى -وما هو إال مرتجم عن آمال أبناء جنسه -أن األليق باإلسالم
أن ينصب إنكلرتا دولة له ،ولم يبق للمسرت بالنت إال أن يقول بأن الخليفة يجب أن يكون
إنكليزيا!
يتضح جليا للقارئ مما قدمناه أن ليس للسلطنة العثمانية ،وبالطبع للخالفة اإلسالمية
يف هذه األيام عدو يجاهر بالعدوان لها ،ويعمل عىل دك أركانها ،وتقويض بنيانها غري
إنكلرتا ،ويمكن تعريف "املسألة الرشقية" اليوم بأنها مسألة النزاع القائم بني إنكلرتا وبني
بقية دول أوروبا بما فيها الدولة العلية؛ فإن معاداة إنكلرتا للدولة العلية هي يف الحقيقة
معاداة لكل املسيحيني ولكل املسلمني ،أي للعاملني الغربي والرشقي.
وإن واجب أوروبا أمام هذه الحرب السياسية حرب الدسائس واألكاذيب القائمة بها
إنكلرتا ضد الدولة العلية واضح جيل ،فمحتم عليها إذا كانت تعمل للمحافظة عىل السالم
العام وعىل أرواح البرش أن تحبط مساعي إنكلرتا يف الرشق ،وأن تقف لها باملرصاد ،ومن
العدل أن نقول :إن حكومتي فرنسا وروسيا قامتا يف املسألة األرمنية بإبطال الدسائس
اإلنكليزية ،وإحباط مساعي سواس إنكلرتا ،وأظن أنه لم يغب عن ذهن إنسان أن إنكلرتا
عرضت رسميا عىل الدول األوروبية خلع جاللة السلطان األعظم فرفضت الروسيا وفرنسا
طلب إنكلرتا قبل كل الدول ،وقد قامت أملانيا يف الحرب األخرية بواجب أوروبا كلها ضد
إنكلرتا؛ فتم للدولة العلية الظفر والنرص وتم لربيطانيا الفشل والخذالن.
أما واجب العثمانيني واملسلمني أمام عداوة إنكلرتا للدولة العلية ّ
فبني ال ينكره إال الخونة
والخوارج والدخالء؛ فواجب العثمانيني أن يجتمعوا جميعا حول راية السلطنة السنية ،وأن
يدافعوا عن ملك بالدهم بكل قواهم ،ولو تفاني الكثريون منهم يف هذا الغرض الرشيف
حتى يعيشوا أبد الدهر سادة ال عبيدا ،وواجب املسلمني أن يلتفوا أجمعني حول راية
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الخالفة اإلسالمية املقدسة ،وأن يعززوها باألموال واألرواح؛ ففي حفظها حفظ كرامتهم
ورشفهم ،ويف بقاء مجدها رفعتهم ورفعة العقيدة اإلسالمية املقدسة).
و إذا كانت بريطانيا قد استغلت قضية (الخالفة العربية) والرشيف حسني لتسقط بها
الخالفة العثمانية ،ولتصبح تركيا العدو األول للعرب ،كما أرادت الحملة الصليبية آنذاك
لشق صف األمة الواحدة ،حيث قام الرشيف حسني بن عيل -وهو أول خليفة عربي مصنوع
يف العرص الحديث -وبتحريض بريطاني ،بإعالن الثورة والحرب عىل تركيا وليس عىل
بريطانيا وفرنسا!
وكذا استغلت بريطانيا قضية (الجهاد) من خالل تحريض ابن سعود بإعالن الجهاد عىل
تركيا وليس عىل بريطانيا وفرنسا! فإن أمريكا ستواجه -وبعد فشلها يف القضاء عىل الثورة
العربية يف سوريا والعراق ومرص وليبيا بسبب وقوف تركيا سياسيا وإنسانيا مع الشعوب
العربية الثائرة من أجل الحرية -تركيا الصاعدة ،والثورة العربية الواعدة ،بتوظيف
مرشوع الخالفة والجهاد وتنظيم الدولة ،تماما كما فعلت بريطانيا مع تركيا من قبل!
لقد استطاعت بريطانيا بخربتها الطويلة يف املنطقة توظيف قضية (الخالفة) دينيا
وسياسيا ،واستثمارها للقضاء عىل الخالفة العثمانية ،وتقسيم العالم اإلسالمي ،واخرتعت
فكرة نقل الخالفة إىل العرب ،وإىل من تتوافر فيه رشوطها حسب الفقه اإلسالمي ،وهو أمري
مكة الرشيف حسني بن عيل ،بدال من السلطان العثماني ،وقد كان لها ما أرادت فأسقطت
الخالفة العثمانية بمرشوع الخالفة العربية ،ثم أسقطت مرشوع الخالفة العربية بالدويالت
والحكومات الوطنية القطرية!

()0

( )0راجع تفصيل أخبار تلك املرحلة بوثائقها يف كتابي (عبيد بال أغالل) املنشور يف موقعي.
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ومنذ تلك اللحظة بات موضوع (الخالفة) و(السلطة) و(الدولة) يف العالم اإلسالمي من
اختصاص دوائر االستخبارات الغربية العسكرية والسياسية ،ومن أخطر مسئولياتها عىل
اإلطالق ،خاصة يف املنطقة العربية ،وأصبح من املحظورات عىل األمة وشعوبها أن تتدخل
يف هذا الشأن الذي خرج بقوة االحتالل من يدها ،وصار من اختصاص القوى الدولية
االستعمارية ،فهي التي تقيم الدول ،وترسم الحدود ،وتختار الحكومات!
وهو ما عرب عنه بكل وضوح البيان الربيطاني الفرنيس املشرتك سنة 0٩01/ 00/ ٩م
املوجه للشعوب العربية حيث جاء فيه( :إن الغاية التي من أجلها خاضت فرنسا وإنجلرتا
غمار الحرب يف الرشق ،هي تحرير الشعوب التي رزحت تحت مظالم األتراك تحريرا تاما
نهائيا ،وإقامة حكومات قومية تستمد سلطتها من اختيار السكان لها اختيارا حرا،
ولتحقيق ذلك اتفقت الدولتان فرنسا وبريطانيا عىل أن تعينا عىل إقامة حكومات وطنية يف
كل من سوريا والعراق ،البلدين الذين حررهما الحلفاء ،يختارهما السكان ،وأن تضمنا
عدال يساوي بني الجميع ،ويسهل تنمية البالد اقتصاديا ،ونرش العلم)(.)0
لقد صار من مهام الحملة الصليبية الربيطانية الفرنسية يف العالم العربي (إقامة
حكومات قومية ووطنية) ،وهو تماما ما يجري اليوم بعد الثورة العربية حني ظنت شعوب
املنطقة أن من حقها -ككل شعوب العالم -اختيار حكوماتها ،وإسقاط أنظمتها وطغاتها،
فإذا هي تواجه أمريكا وروسيا ومنظومة دولية ،وحملة صليبية ،وانقالبات عسكرية،
وتنظيمات إرهابية ،بإرشاف استخباراتي أمريكي أوربي ،وتدخل مبارش؛ لوأد حريتها،
واستالب إرادتها ،وبالذرائع نفسها التي جاءت يف البيان الفرنيس الربيطاني قبل مئة عام،

( )0الجزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية  .4٩٩/ 5وهذا البيان بعينه ومضمونه هو البيان املشرتك الصادر عن
بريطانيا والواليات املتحدة قبل شن الحرب عىل العراق سنة ١220م واحتالله بحجة إقامة الديمقراطية وتنمية
العراق وتحريره من حكومته!
٤4
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فالهدف من التدخل األمريكي الرويس اليوم ،ومن مؤتمر جنيف (هو ضمان إقامة حكومات
ديمقراطية تختارها الشعوب بإرشاف االحتالل األمريكي الرويس)!

املغرب العربي واالحتالل الفرنسي:
وكما رسمت بريطانيا حدود املرشق العربي ،فقد سبقتها فرنسا يف رسم حدود املغرب،
منذ احتاللها الجزائر سنة 0131م ،وقد كانت ثورة السيد األمري عبد القادر بن محيي
الدين اإلدرييس الحسني يف الجزائر عىل االحتالل الفرنيس ،وتأسيسه اإلمارة فيها ،بعد
انتخابه من علمائها وقبائلها وبيعتهم له سنة 0132م ،أول تجربة للخروج عن هذه
الوصاية الصليبية عىل األمة وشعوبها يف اختيار حكوماتها منذ دخول االحتالل الغربي
للمنطقة ،وقد نجح األمري عبد القادر يف توحيد الشعب الجزائري يف حرب تحرير وجهاد
لفرنسا ،حتى تم التحالف والتآمر عليه بني فرنسا وسلطان املغرب ،فاستسلم للفرنسيني
بعد فرض الحصار عليه سنة 014٤م!
وها هو املشهد اليوم يتكرر بكل تفاصيله بعد قرن ونصف يف سوريا والعراق بالتحالف
األمريكي الخليجي لحصار الثورة وإخضاع األمة وشعوبها لرشوط الحملة الصليبية!
وكان األمري عبد القادر الجزائري قد أرسل رسائله لعلماء عرصه يستفتيهم فيما جرى
بينه وبني سلطان املغرب الذي تحالف مع فرنسا ضد ثورة الشعب الجزائري عليها ،وجاء
فيها(:)0
(من خديم املجاهدين والعلماء والصالحني عبد القادر بن محيي الدين إىل سادتنا العلماء
األبرار ،األفاضل األخيار ،ريض الله عنكم وأرضاكم ،وجعل الجنة منزلكم ومثواكم ،ما

( )0فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك للشيخ عليش )4٩0 / 2( -
٤5
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جوابكم عما فعله بنا سلطان املغرب من املنكرات الرشعية التي ال تتوقع من مطلق الناس،
فضال عن أعيانهم! فأمعنوا نظركم فيها شافيا ،وأجيبونا جوابا كافيا ،خاليا عن الخالف
ليخلو قلب سامعه عن االعتساف ،وذلك أنه ملا استوىل عدو الله الفرانسيس (فرنسا) عىل
الجزائر ،وخلت اإليالة عن األمري ،وانقطعت السبل ،وعطلت األسباب ،وطالت شوكة الكافر،
اجتمع ذوو الرأي وتقاضوا عىل أن يقدموا رجال من ساداتهم ،يؤمن السبل ،ويكف الظالم،
ويجمع املسلمني للجهاد ،لئال يبقى الكافر يف راحة فتمتد يده ،فاختاروا رجال منهم،
وقدموه لذلك فتقدم ،وعمل جهده فيما قدموه له ،فتأمنت السبل بحمد الله ،وتيرست
األسباب بعونه ،وجاهد يف سبيله ،وذلك من لدن سنة الستة واألربعني إىل سنة ثالث وستني
هذه (0263-0246ه) (0146 -0131م) ،ولن نزال كذلك إن شاء الله ،فإذا بسلطان
املغرب فعل بنا األفعال التي تقوي حزب الكافر عىل اإلسالم ،وتضعفنا وأرض بنا الرضر
الكثري ،ولم يلتفت إىل قول رسول الله ﷺ( :املسلم أخو املسلم ال يسلمه وال يظلمه) ،وال إىل
قوله عليه الصالة والسالم( :املؤمن ألخيه كالبنيان املرصوص يشد بعضهم بعضا) وال إىل
قوله عليه الصالة والسالم( :املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد عىل
من سواهم) ،إىل غري ذلك من األحاديث الرشيفة ،فأول ما فعل بنا:
 -0أننا ملا كنا حارصنا الكافر يف جميع ثغوره نحوا من ثالث سنني ،وقطعنا عليه السبل
ومادة الرب من الحب والحيوان وغريهما تضييقا عليه وتضعيفا له ،خصوصا من جهة
الحيوان؛ ألن قانون عسكره أنهم إذا لم يأكلوا اللحم يومني ،أو ثالثة يفرون عن طاغيتهم
وال يقاتلون وال يالمون حتى بلغت قيمة الثور عندهم مائة ريال دورو ،فإذا بالسلطان
املذكور أمدهم وهم يف الضيق الشديد بألوف من البقر وغريها؟
 -2الثاني أنه غصب من عاملنا ألفا وخمسمائة بندقة إنجليزية؟
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 -3الثالث أنه غصب من وكيلنا أربعمائة كسوة جوخ أعددناها للمجاهدين؟
 -4الرابع أن بعض املحبني يف الله ورسوله من رعيته قطع قطعة من ماله الخاص به
ليعني به املجاهدين ،فإذا بالسلطان املذكور زجره ونزعها منه ،وقال أنا أحق بها والحال
أنه لم يجاهد؟ وأيضا أن بعض القبائل من رعيته عزموا عىل إعانتنا بأنفسهم يف سبيل الله
فمنعهم من ذلك؟ وأعاننا آخر من رعيته بسيوف يف سبيل الله فحبسه إىل اآلن زجرا له
()0

وردعا لغريه؟

 -5الخامس أنه ملا وقعت لهذا السلطان مقاتلته مع الفرانسيس أياما قالئل ثم تصالحا
واشرتط عليه الفرانسيس أن ال يتم الصلح بينهما إال إذا حل أمر هذه العصابة املحمدية
املجاهدين ويقبض رئيسهم ،فإما أن يحبسه طول عمره ،وإما أن يقتله ،وإما أن يمكنه من
يد الفرانسيس ،أو يجليه من األرض ،فأجابه السلطان إىل ذلك كله ،ثم أمرني برتك الجهاد
فأبيت؛ ألنه ليس له عيل والية ،وال أنا من رعيته ،ثم قطع عن املجاهدين الكيل حتى هام
جوعا من لم يجد صربا ،وأسقط من املجاهدين ركنا ،ثم أخذ يسعى يف قبيض فحفظني الله
منه ،ولو ظفر بي لقتلني ،أو لفعل بي ما اشرتطه عليه الفرانسيس ،ثم أمر بعض القبائل
من رعيته أن يقتلونا ويأخذوا أموالنا وكأنه استحل ذلك فأبوا جزاهم الله خريا؟!
فإذا تصورتم أيها السادات هذه األفعال التي تتفطر منها األكباد ،وتتأثر عند سماعها
العباد :فهل يحرم عليه ذلك؟ ويضمن ما غصب؟ ويُقتل بنا إن َقتلنا؟
حسبما نص عليه املعيار يف أول باب الجهاد وزبدته "أنه إذا نزل الكافر بساحة املسلمني
وقال لهم :إن لم تعطوني فالنا ،أو ماله ،أو يقتل ،استأصلتكم ،فإنه ال يسعهم ذلك ،وال

( )0وهو ما يجري اليوم يف دول الخليج العربي لكل من يقف مع الشعب السوري والعراقي يف ثورته عىل الطغيان
واالحتالل!
٤٤
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يعطوه شيئا مما طلب ،ولو خافوا استئصاله ،فإن أعطي ماله [يعني أُعطي العدو مال
فالن] ضمنه اآلمر به" ونقل ذلك عن نصوص املالكية والشافعية.
وكما نص عىل ذلك أيضا الشيخ ميارة يف رشح المية الزقاق يف آخر باب اإلمامة الكربى،
ونصه قال ابن رشد "إذا أمر اإلمام بعض أعوانه بقتل رجل ظلما ففعل فال خالف أنهما
كرهٍ
ومكرهٍ " ،فإن فعل املأمور
َ
يقتالن معا" نقله املواق عند قول خليل يف باب الجنايات ك ُم ِ
ذلك خوفا عىل نفسه ،فإنه ال يعذر بذلك".
قال ابن رشد أيضا " :اإلكراه عىل األفعال إن كان يتعلق به حق ملخلوق كالقتل والغصب
فال خالف أن اإلكراه غري نافع" نقله أيضا عند قوله يف الطالق "ال قتل مسلم وقطعه".
ونقله الحطاب يف هذا املحل الثاني ونصه يف آخر (معني الحكام)" :ومن ُه ّدد بقتل ،أو
غريه عىل أن يقتل رج ال ،أو يقطع يده ،أو يأخذ ماله ،أو يزني بامرأة ،أو يبيع متاع رجل
فال يسعه ذلك ،وإن علم أنه إن عىص وقع به ذلك ،فإن فعل فعليه القود ويغرم ما أتلف
ويحد إن زنى ويُرضب إن َرضب ويأثم"ا.ه.
وهل املهادنة التي أوقعها فاسدة ،ومنقوضة؛ ألن الجهاد تعني عليه قبل أن يفجأه العدو
بسبب قربنا منه وعجزنا عن الجهاد ،وألن منفعتها عائدة عىل الكفار ،ووبالها عىل اإلسالم
كما هو مشاهد؟ حسبما نص عىل ذلك يف املعيار أيضا يف باب الجهاد يف الجواب عن سؤال
التلمساني وحاصله "أن الخليفة أوقع الصلح مع النصارى واملسلمون ال يرون إال
الجهاد؟"
فأجابه بما حاصله "أن مهادنته منقوضة وفعله مردود" ونقل عىل ذلك نصوصا.
وهل يحمل بيع البقر لهم يف وقت حرصهم املسلمون عىل حرمة بيع الخيل لهم والشعري
وآلة الحرب أم ال؟
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وعىل أنه لم تسعه مخالفة الفرنسيس فيما رشطه عليه من قتلنا وتفريق جماعتنا ،وما
ينشأ عنه من ترك الجها د بالكلية ،واقتحم األمر وشق العصا ،وجاءنا بالجيش ليقتلنا،
ويأخذ أموالنا ،ويفرق جمعنا ،فهل يجوز لنا أن نقاتله؟
بمقتىض ما نقله الشيخ ميارة أيضا -يف رشحه املذكور يف الباب ونصه "انظر إذا خال
الوقت من األمري وأجمع الناس رأيهم عىل بعض كرباء الوقت ،ليمهد سبيلهم ،ويرد قويهم
عن ضعيفهم ،فقام بذلك قدر جهده وطاقته ،فالظاهر أن القيام عليه ال يجوز ،واملتعرض
له يريد شق عصا اإلسالم وتفريق جماعتهم" -أم ال يجوز لنا ذلك ونرتك الجهاد؟
ليس إال جوابكم تؤجرون وتحمدون وعليكم السالم يف البدء والختام والحمد لله رب
العاملني...
قال الشيخ عليش :فأجبت بما نصه(:)0
الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله املهتدين:
نعم يحرم عىل السلطان املذكور أصلح الله أحواله جميع ذلك الذي ذكرتم حرمة معلومة
من الدين بالرضورة ال يشك فيها من يف قلبه مثقال ذرة من اإليمان!
وما كان يخطر ببالنا أن يصدر من موالنا السلطان عبدالرحمن( )2وفقه الله تعاىل مثل
هذه األمور مع مثلكم ،فإنا لله وإنا إليه راجعون ،وما قدر الله سبحانه وتعاىل ال بد أن
يكون ،خصوصا ،وأنتم جرس بينه وبني عدوه ،وإن كنا يف اطمئنان عىل إقليمه من استيالء
عدو الله عليه...

( )0املجيب هو الشيخ محمد بن أحمد بن عليش مفتي املالكية يف مرص تويف سنة 02٩٩ه.
( ) 2هو سلطان املغرب عبدالرحمن بن هشام بن محمد بن عبدالله العلوي ،والد الحسن األول ،توىل سنة 0122م إىل
وفاته  015٩م ،وأعان الفرنسيني عىل حصار األمري السيد عبدالقادر بن محيي الدين الحسني الجزائري حتى
استسلم للحملة الفرنسية سنة 014٤م!
٤٩
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وكذا ضمانه ملا غصب رضوري ال يشك فيه مسلم ،وكذا استحقاقه القصاص منه بقتله
مؤمنا عمدا عدوانا مبارشة أو بإكراه غريه عليه معلوم من الدين بالرضورة!
والنصوص التي ذكرتم صحيحة رصيحة ال تقبل التأويل ،واملهادنة التي أوقعها فاسدة
منقوضة ،وما نسبتم للمعيار هو كذلك فيه "وبيع البقر وسائر الحيوان والطعام
والعروض" وكل ما ينتفعون به يف النازلة املذكورة حرام قطعا إجماعا رضورة ،ال يشك
فيه مسلم ،سواء يف حال حرص املسلمني إياهم ،ويف حال عدمه؛ إذ قتالهم فرض عني عىل
كل من فيه قدرة عليه ،ولو من النساء والصبيان من أهل تلك البالد ،ومن قرب منها ،كأهل
عمل السلطان املذكور وفقه الله تعاىل -أي :أهل املغرب -فكيف يتخيل مسلم أن معاملتهم
بما ينتفعون به ويتقوون به عىل البقاء يف أرض اإلسالم جائزة مع ذلك؟!
قال الحطاب" :وأما بيع الطعام يعني للحربيني فقال ابن يونس عن ابن حبيب يجوز يف
الهدنة ،وأما من غري الهدنة فال ،قاله ابن املاجشون" ا.ه.
وظاهر أن هذا فيما يذهبون به لبالدهم ،فما يستعينون به عىل البقاء يف أرض اإلسالم،
وقتال أهله؛ أوىل باملنع ،وإن اقتحم األمر وشق العصا وأتاكم بجيشه وجب عليكم قتاله
وجوبا عينيا ،إذ هو حينئذ كالعدو ،والبغاة املتغلبني الفاجئني القاصدين األنفس والحريم،
لعدوانه وتجارئه عىل ما أجمع املسلمون عىل تحريمه ،وهو أنفسكم وحريمكم وأموالكم
ومنعكم مما هو متعني عليكم باإلجماع من جهاد الكفار الفاجئني لكم ،واملقتول منكم يف
قتاله كاملقتول يف قتال الكفار ،ليس بينه وبني الجنة إال طلوع الروح ،فصمموا عىل قتاله
وأعدوا له ما استطعتم من قوة نرصكم الله تعاىل عليه ،وعىل أعداء الدين ،وبارك فيكم ويف
كل من أعانكم من املسلمني ،وخذل كل من عاداكم وخذلكم كائنا من كان ،وجعل كيده يف
نحره!
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ونص ما يف املعيار :وسئل بعض فقهاء تلمسان جوابكم سيدي عما عمت به البلوى يف
بالدنا ،وعظم من أجله الخطب ،واتسعت فيه املقاالت ،وذلك أن الخليفة أصلحه الله صالح
هؤالء النصارى الذين أخذوا سواحلنا إىل أجل معلوم ،واملسلمون يرون أن جهادهم من
أعظم القربات ،فصاروا يغريون عىل أطراف بالدهم فيقتلون ويضيقون بهم ،هل ذلك
طاعة ،أو معصية؟ والفرض أن الخليفة ال يوافق عىل ذلك ويعاقب عليه أجيبونا أرشدتم
ووفقتم؟
فأجاب الحمد لله...
أما بعد سؤالك يتوقف عىل تقرير مقدمة بتقريرها يتبني ما يتضح به املسئول عنه،
فنقول:
الصلح الواقع بني إمام املسلمني وأعداء الدين عىل رضبني:
الرضب األول حيث يكون الجهاد فرض كفاية.
والثاني حيث يكون فرض عني.
أما األول فحيث يكون املسلمون طالبني عىل الكافرين الحربيني ،فالصلح ملصلحة يراها
اإلمام بحسب اجتهاده جائز عند املالكيني ،ونقل ابن عبد الرب عن سحنون أنه قال :ال يبعد
يف املدة ،ونقل ابن شاس عن أبي عمران أنه استحب أال تكون املدة أكثر من أربعة أشهر،
إال مع العجز.
وأما الرضب الثاني فمهما تعني الجهاد يف موضع لم يجز فيه الصلح ،كما لو كان العدو
طالبا عىل املسلمني ،وقد يفجأ موضعهم ،وهو ضعف عدد املسلمني فأقل ال شدة وعدة عىل
املشهور عند املحققني ،فيتعني عىل من نزل بهم ،ومن قاربهم دفعهم يف الحني.

10
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ونقل اللخمي عن الداودي فرضية الجهاد عىل من ييل العدو ،ويسقط عمن بعد عنه،
وقرره املازري بأنه بيان لتعلق فرض الكفاية ملن حرض محل تعلقه ،قادرا عليه دون من
بعد عنه لعرسه ،فإن عىص الحارض تعلق بمن يليه.
وحاصل كالم املازري أن فرض الكفاية الذي هو حكم الجهاد قد يعرض له ما يوجبه
عىل األعيان يف بعض األحيان.
ويف تلقني القايض عبد الوهاب :قد يتعني يف بعض األوقات عىل من يفجؤهم العدو.
ويف نوازل ابن أبي زيد عن سحنون إن نزل أمر يحتاج فيه إىل الجميع كان عليهم فرضا،
ولو سبى املرشكون النساء والذرية واألموال وجب استنقاذهم عىل من قوي عليه ما لم
يخافوا عىل أنفسهم ،أو عىل أهليهم برؤية سفن ،أو خرب عنها ،فكل ما نقل يف تعني فرض
الجهاد مانع من الصلح ،الستلزامه إبطال فرض العني ،الذي هو الجهاد املطلوب فيه
االستنقاذ.
ويف العتبية :سئل مالك أواجب عىل املسلمني افتداء من أرس منهم؟
قال :نعم أليس واجبا عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم؟ قال :بىل! قال :فكيف ال
يفدونهم بأموالهم؟
ويف مثل هذا أعني حيث يتعني الجهاد ،حكى القايض ابن رشد االتفاق عىل أنه أقوى من
الذهاب إىل حجة الفريضة؛ ألن الجهاد إن تعني كان عىل الفور ،والحج قد قيل فيه إنه عىل
الرتاخي.
وملا تقررت هذه املقدمة بما فيها من النصوص لألئمة تعني بها أن الجهاد فرض عني يف
مسألة السؤال ،فيمتنع فيه الصلح عىل كل حال ،ال سيما إن طالت مدته ،فقد عادت عىل
العدو أهلكه الله مصلحته ،وعىل املسلمني مفسدته ،وإن تخيلت فيه مصلحة فهي للعدو
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أعظم من وجوه مكملة ،فإنه يتحصن يف تلك املدة ،ويكثر من آالت الحرب والعدة ،فيتعذر
عىل املسلمني االستنقاذ ،ويصعب عليهم تحصيل املراد ،بعد تيرسه...
فما وقع من الصلح هو مفسدة عىل اإلسالم ،فال يكون له يف نفس األمر إبرام ،فالصلح
املذكور يجب نقضه؛ ألنه بمقتىض الرشع غري منربم ،فحكمه غري الزم ،عند كل من حقق
أصول الرشيعة.
قال يف التلقني :وال يجوز ترك الجهاد لهدنة إال من عذر.
ال يقال الصلح املسئول عنه داخل يف املستثنى من كالم القايض عبد الوهاب ،والصلح من
املسلمني ال يكون يف الغالب إال من عذر ،عىل أنه حكم اجتهادي من إمام فال سبيل إىل نقضه؛
ألنا نقول وقع ذلك عقب الداهية الدهياء وهي انتهاز العدو دمره الله الفرصة يف بالد
املغرب ،مع توفر اإلسالم والعدد ،والعدو ليس له فيها مدد ،واملسلمون ال يقرصون عن
ضعف العدو فضال عن أن يكون عدوهم ضعفهم ،فإما أن يكون الصلح لخوف استئصال
الكافرين بقية املسلمني ،وإما للخوف من املحاربني ،واألول باطل ملخالفته الفرض ،والثاني
كذلك أيضا؛ ألن الخوف من املحارب بالفرض مع إمكان انقسام العدد ،واتصال املسلمني
بحصول املدد ،فالواجب القتال ،وإن كان العدو ذا جلد ومعه كثرة العدد ،فال يدخل الصلح
يف املستثنى من كالم القايض عبد الوهاب ،وحكم االجتهاد ينتقض إذا تبني فيه الخطأ ،كما
نقل عن سحنون ،وطول املدة يف الصلح املذكور خطأ فينتقض الصلح ،وذلك أيضا؛ ألن
الصلح املذكور فيه ترك الجهاد املتعني ،وترك الجهاد ليسكنه ممتنع ،فالصلح املذكور
ممتنع ،وكل ممتنع غري الزم ،والجهاد يف املوضوع املذكور لم يزل متعينا من زمن الوخزة
إىل اآلن ،وعن ابن القاسم إن طمع قوم يف فرصة يف عدو قربهم وخشوا إن أعلموا اإلمام
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يمنعهم فواسع خروجهم ،وأحب إىل أن يستأذنوه ،قال ابن حبيب :سمعت أهل العلم
يقولون إن نهى اإلمام عن القتال ملصلحة حرمت مخالفته ،إال أن يزحمهم العدو.
وقال ابن رشد :طاعة اإلمام الزمة ،وإن كان غري عدل ما لم يأمر بمعصية ،ومن املعصية
النهي عن الجهاد املتعني).

()0

فلم تعجز فرنسا يف املغرب عن أن تجد من أمراء ذلك العرص من توظفه يف خدمتها،
والقتال يف صفها ،لتمهيد الطريق أمام جيوشها الحتالل الجزائر ثم املغرب كله ،والتحالف
معها ملواجهة الثورة عليها! كما لم يعجز ذلك بريطانيا يف املرشق!

( )0فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك للشيخ عليش (.)4/ 3 – 4٩0/ 2
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حلم اخلالفة وغياب الرؤية:
لقد كان للثورة السورية 2100م زخمها وعنفوانها ،ال عىل الصعيد السيايس والعسكري
فحسب  -حيث تجاوز األمر حدود الثورة عىل نظام حكم داخيل إىل اصطدام بنظام دويل
أممي ،لتواجه األمة وشعوبها الثائرة يف بلدانها مشاريع األمم التي تداعت عليها ،لتحول
بينها وبني حقها يف الحرية والكرامة واالستقالل -بل تجاوز زخم الثورة إىل الصعيد
الفكري والروحي والعقائدي؛ حيث بدأ البحث عن الهوية من جديد ،بعد أن سقط مرشوع
الدولة الوطنية القطرية التي قتلت يف ثالث سنني فقط وبروح طائفية همجية ربع مليون
مواطن ،وهجرت نحو عرشة ماليني يف سوريا ،ومثلهم بل أكثر منهم يف العراق ،عىل يد
أن ظمة وظيفية عميلة مدعومة من االحتالل الرويس واألمريكي واإليراني ،لتستعيد ذاكرة
األمة الحروب الصليبية واملغولية ،والطوائف التي اصطفت مع العدو الخارجي آنذاك ،فإذا
املشهد نفسه يتكرر بعد ألف سنة ،وإذا العدو هو العدو ،والطابور الخامس هو هو!
وبدأت األسئلة الكربى تطرح يف كل محفل وناد ،ويف كل سفح وواد ،من نحن؟ ول َم وقف
الغرب والرشق ضدنا؟ ول َم تُحرم شعوبنا من حقها يف العيش بحرية وكرامة كبقية شعوب
العالم؟ ما النظام السيايس الذي يناسبنا ويعرب عن هويتنا؟ وبدأ الحديث عن الخالفة يأخذ
ج ّل االهتمام والنقاش ،فإذا الخالفة هي الفريضة الواجبة! والحقيقة الغائبة!
ويف غمرة أحداث الثورة السورية مطلع سنة 2103م ،جمعنا وبعض قادة الفصائل
السورية الذين كانوا يف سجن صيدنايا ،وخرجوا منه بعد الثورة ،لقاء يف (منظمة األمة
للتعاون العربي الرتكي) بإسطنبول ،وقد رغبوا إلينا يف اللقاء بالوقوف معهم لإلعالن عن
الخالفة يف سوريا!
 فقلت لهم :كيف يمكن اإلعالن عن الخالفة؟15
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 فقالوا :ببيعة رجل تتوفر فيه الرشوط الرشعية! قلت :ومن يختاره؟ قالوا :من يبايعه من أهل الحل والعقد! قلت :وأين الشعب السوري؟ قالوا :ال رأي لغري أهل الحل والعقد! قلت :مصطلح أهل الحل والعقد يقصد به من بيدهم فعال حل األمور وعقدها ،وهماليوم يف سوريا من يمثلون الثورة ومكوناتها ،وقد عجز بشار األسد عن مواجهتهم بكل
جرائمه وأسلحته ،بل وعجز العالم كله عن فرض الحلول الدولية يف مؤتمر جنيف عىل
الثورة السورية ،فالثورة اليوم ثورة شعب ،وهم الذين يحلون األمور ويعقدونها بكل
فصائلهم وجماعاتهم ،ولن يستطيع أحد غريهم فرض أمر دون موافقتهم؟
 قالوا :أهل الحل والعقد هم العلماء املجاهدون وأهل الشوكة معهم فمن بايعوه فهواإلمام!
 فقلت :وبمثل هذه البيعة يكون خليفة وتقوم بذلك الخالفة التي سقطت بحرب عامليةكربى كان أحد رشوطها إلغاء الخالفة؟
 قالوا :نعم! قلت :هذا يعني أن شعوب األمة ثارت عىل الطغاة وأنظمتهم ،وقاتلتهم بكل ما تستطيع،حتى إذا بذلت الدماء وأسقطتهم ،جئتم أنتم وحكمتم الشعوب بالقوة ،لتدخل معكم يف
دوامة الرصاع عىل السلطة من جديد؟
 -قالوا :القضية رشعية ال دخل لآلراء السياسية فيها!
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 قلت :حسنا فما معنى الخالفة عندكم وما حقيقتها حتى نقرر بعد ذلك الوقوف معكممن عدمه؟
 قالوا :هي إقامة دولة تحكم باإلسالم! قلت :ليس هذا هو تعريف الخالفة ال رشعا وال فقها وال عرفا! فقالوا :كيف؟ قلت :الخالفة -كما نص عىل ذلك الفقهاء قاطبة -رئاسة عامة عىل األمة أو عىل أكثرها!فهل من ستبايعونه يف سوريا ليحكم باإلسالم سيكون رئيسا عىل األمة يف كل األقطار فعال؟
أم هو رئيس للشعب السوري فقط؟
 قالوا :ال ،وإنما إذا بايعه أهل الحل والعقد يف سوريا وجب عىل األمة خارجها الدخوليف البيعة!
 قلت :فإن رفض املسلمون خارج سوريا االعرتاف به فما املوقف؟ قالوا :ال عربة برفضهم فالبيعة لألول! قلت :أيكون مثل هذا خليفة عندكم ولو لم يكن له سلطان فعيل عىل األمة خارج سوريا،وال قدرة له عىل حماية الشعب السوري فضال عن حماية األمة كلها؟
 قالوا :نعم! قلت :فإن رفض أهل الحل والعقد يف سوريا البيعة له؟ قالوا :إذا اجتمع عدد من أهل العلم والشوكة وبايعوه وجب عىل أهل سوريا الدخول يفالبيعة!
 قلت :فإن رفض هذه البيعة أكثر أهل الحل والعقد وأكثر أهل الشوكة من علماء سورياوزعمائها وقادة فصائل الثورة والجهاد فما موقفكم؟
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 فقالوا :يجب بيان الحكم الرشعي لهم! قلت :فإن خالفكم يف الحكم الرشعي علماؤهم من املذاهب الفقهية والجماعات الدعويةوالجهادية ورأوا بأن األمر شورى يشارك فيه الجميع؟
 فسكت الوفد! قلت :حينها أنتم بني خيارين إما القتال لفرض سلطة هذا الخليفة املزعوم ،وهوالطغيان عينه الذي ثارت عليه األمة وشعوبها إال أنكم تريدون فرضه باسم اإلسالم بينما
بشار يفرضه باسم القومية والوطنية ،وستخوضون يف بحور من دماء املسلمني املعصومة
بالتأويل الفاسد ،ولن يتحقق لكم ما تريدون ،فاألمة التي ثارت عىل الطغاة لن تعجز عن
الثورة عليكم وعىل خليفتكم ،وإما أن ترجعوا لألمة وتنزلوا عىل حكم علمائها وخيار
زعمائها ممن لم يتورطوا يف قتالها ودمائها ،وهو ما ارتضاه عيل  وهو خليفة راشد
وكان قد بايعه أكثر األمة فعال ،ومع ذلك انتهى به األمر أن ريض بالتحكيم ،ورد األمر لألمة،
لجمع كلمتها ،ولحقن دمائها ،وكان الخوارج أول من رفض تحكيم األمة تحت شعار (ال
حكم إال لله) ليستحلوا به دماء األمة املعصومة!
وهذا عني ما حذر منه النبي ﷺ كما يف الصحيح( :من خرج من الطاعة وفارق الجماعة،
ثم مات ،مات ميتة جاهلية ،ومن قتل تحت راية عمية ،يغضب للعصبة ،ويقاتل للعصبة،
فليس من أمتي ،ومن خرج من أمتي عىل أمتي ،يرضب برها وفاجرها ،ال يتحاىش من
مؤمنها ،وال يفي بذي عهدها فليس مني).

()0

فالخروج املحرم يف األصل هو الخروج عىل األمة واإلمام الذي اختارته الجماعة ،كما هو
رصيح لفظ( :من خرج عىل أمتي) فمن غصبها حقها وقاتلها عىل السلطة؛ فقد خرج عليها!

( )0صحيح مسلم -ت عبد الباقي )04٤6 / 3( -ح رقم .0141
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فأنتم بهذا ستنتهون إىل الخروج عىل األمة وقتالها عىل السلطة بال شورى وال رضا،
واستباحة دمائها ودماء أهل الذمة ،الذين لهم ما للمؤمنني وعليهم ما عليهم؟
وقد سئل ابن عمر يف الفتنة التي حدثت بني ابن الزبري وعبد امللك بن مروان :ل َم ال تقاتل
وقد قال اللهَ ﴿ :
وه ْم حَ تَّى ال َ تَ ُك َ
وَقا ِتلُ ُ
ون فِ تْنَة﴾؟
فقال( :أتدري ما الفتنة؟ كان الرجل يفتن يف دينه ،إما أن يقتلوه ،وإما أن يوثقوه -أي:
يسجنه كفار قريش يف مكة -فقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة ،وكان الدين كله لله ،وأنتم
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ،ويكون الدين لغري الله)!
ويف رواية( :كان النبي ﷺ يقاتل املرشكني ،وكان الدخول عليهم فتنة ،وليس بقتالكم عىل
امللك).

()0

وقد سأله عبدالله بن صفوان( :يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تبايع أمري املؤمنني يعني
ابن الزبري؟ فقد بايع له أهل العروض ،وأهل العراق ،وعامة أهل الشام؟ فقال :والله ال
أبايعكم وأنتم واضعوا سيوفكم عىل عواتقكم تصبب أيديكم من دماء املسلمني).

()2

فاستحالل قتال األمة للوصول إىل السلطة ،وإخضاعها لسلطان هذا أو ذاك ،دون شورى
األمة ورضاها هو من القتال لتكون فتنة ،ويكون الدين والطاعة لغري الله ،كما قال ابن
عمر!
وقال سعد بن أبي وقاص ( :وأنا والله ال أقتل مسلما -يف القتال عىل السلطة -فقال
ون فِ تْنَة وَ يَ ُك َ
وه ْم حَ تَّى ال َ تَ ُك َ
له رجل :ألم يقل الله ﴿وَ َقا ِتلُ ُ
ون الدِّي ُن ُك ُّل ُه لله﴾؟ فقال سعد:
قد قاتلنا حتى ال تكون فتنة ،وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة).

()3

( )0صحيح البخاري ح  4503و 4504و.4650
( )2رواه البيهقي يف السنن الكربى - 0٩2/1ط عطا -بإسناد صحيح عىل رشط البخاري ،ومن طريقه ابن عساكر يف
تاريخ دمشق .0٩1/30
( )3صحيح مسلم -عبد الباقي )٩6 / 0( -رقم .051
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ثم قلت لهم :ما الذي يمنعكم من اإلعالن عن حكومة راشدة أو دولة راشدة يف سوريا بعد
تحريرها من قبضة األسد وعصابته؟
وملاذا ترصون عىل الخالفة التي ال يمكن إقامتها يف دولة قطرية ال وزن لها وال تمثل األمة
كلها ،وال أكثر شعوبها وأقطارها؟ فالخالفة شأن األمة كلها أو أكثرها ،وليس شأن شعب
واحد من شعوبها يف قطر واحد من أقطارها؟
فقالوا :ال نستطيع أن نتحدث إال عن الخالفة!
فقلت :هذه مشكلة خاصة بكم فال تشغلوا األمة بها معكم!
ثم قلت لهم :هل اإلعالن عن إمارة املؤمنني يف أفغانستان التي تولت السلطة فيها نحو
خمس سنني إمارة رشعية؟
قالوا :نعم!
قلت :وهل تلزم بيعة املال عمر األمة كلها؟
قالوا :ال!
قلت :وملاذا؟
قالوا :ألنه لم يدع الخالفة!
قلت :وهل الخالفة ادعاء من سبق إليه صار خليفة؟
قالوا :إذا توافرت الرشوط وعقد له أهل الحل والعقد البيعة عىل الخالفة!
قلت :ولو كان يف بلد صغري ال وزن له يف املعادلة الدولية!
قالوا :نعم!
ّ
تستخفون بأخطر قضايا األمة السياسية عىل اإلطالق ،فإذا كانت هذه هي
قلت :أنتم بهذا
الخالفة عندكم فهنيئا للقوى الدولية الصليبية قيام مثل هذه الخالفة ،بل هم من سيمهدون
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لها الطريق إن كانت بهذا املفهوم املمسوخ ،وإذا كانت ستزج األمة وشعوبها يف بحور من
الدماء والحروب األهلية ال من أجل إسقاط الطغاة وتحرير دولها من االحتالل ،بل إلقامة
طغاة جدد يستعبدونها باسم الخالفة ،ثم ال تتجاوز خالفتهم حدود الدولة القطرية
بوصاية دولية!
لقد كان ذلك اللقاء والجدل الذي دار بيننا وبني هؤالء املجاهدين الصادقني ممن أفنوا
أعمارهم بالتبشري بعودة الخالفة أنموذجا لألزمة العميقة التي تعيشها األمة ،ويعيشها
هؤالء املخلصون ،والتي تجلت يف أوضح صورها عىل أرض الشام والعراق اليوم قبل أن
يعوا واقعهم السيايس أوال ،ويفقهوا حقيقة الخالفة التي يدعون إليها ثانيا ،ويبلوروا
مرشوعهم السيايس ويعملوا عىل تنزيله من عالم النظريات إىل الواقع ثالثا!
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أزمة التصور السياسي يف ظل التنوع الطائفي:
كما دار حديث بيني وبني بعض قادة الجهاد السوري عام 2103م ،فقلت لهم:
 كيف يمكن حكم بلد توجد فيها كل األديان والطوائف عىل اختالف مللها ونحلها منذالفتح اإلسالمي إىل اليوم؟
 وهل يف مرشوعكم ما يضمن للجميع حريته وحقوقه بالعدل والقسط؟ وكيف تتصورون املجتمع بكل مكوناته يف ظل الدولة التي تريدون إقامتها؟ وكيف ستعاملون الطوائف واملذاهب املختلفة؟فكان السؤال بالنسبة لهم -فضال عن اإلجابة -مشكلة كربى ،تعرب عن أزمة األمة اليوم
يف تصورها للحكم اإلسالمي املنشود ،واستعادتها املجد املفقود ،إذ تعيش حالة من التيه يف
تصورها السيايس للدولة ،إذ هي بني غياب كيل لألصول وتساوق مع النظم الغربية من
جهة ،أو عجز كامل عن االجتهاد والتجديد من جهة أخرى ،حيث يغيب الفقه -الذي هو
املظهر األسمى الذي تتجىل فيه روح الرشيعة وغاياتها ،وبه يتحقق التجديد كل مائة سنة،
كما يف الحديث( :إن الله يبعث لهذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)(-)0
عن واقع يختلف اختالفا جذريا عما كانت عليه األمة حني ظهرت املذاهب الفقهية
وازدهرت ،ثم حني انقطعت الخالفة ،وسقطت األمة تحت حكم عدوها مائة عام ،فبعُ د عهد
الفقه بالواقع السيايس ،وصارت الرشيعة بمعزل عما جرى ويجري من إعادة تشكيل
للمجتمعات والدول يف العالم اإلسالمي عىل وفق النظم الغربية وفلسفاتها ،وأصبح الفقهاء
بحكم األمر الواقع أقل قدرة عىل االجتهاد يف النوازل السياسية ،وهو ما يقتيض فقها جديدا

( )0رواه أبو داود ح رقم  ،42٩0وصححه الحاكم  ،522/ 4وانظر الصحيحة لأللباني رقم .5٩٩
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يواكب تطور العرص ونظمه ،ولهذا جاء يف الحديث الصحيح( :من يرد الله به خريا يفقهه
يف الدين)!
وكان من ألطف األجوبة قول أحدهم :اللهم ال تولينا عليهم!
 فقلت له :وملاذا؟ قال :لن نستطيع إقامة حكم اإلسالم فيهم؟ فقلت :هب أن رئيسا غري مسلم هداه الله فآمن باإلسالم ما الواجب عليه؟ فقال :الله يعينه! والله تورط! فقلت له :هون عليك! فإن الله أرسل رسوله محمد ﷺ بالعدل والقسط رحمة بالخلق؛ليضع عنهم إرصهم واألغالل التي كانت عليهم ،وأنت بهذه اإلجابة تجعل الهداية واإليمان
إرصا ال يستطيع معه من آمن إال الفرار من السلطة عجزا عن القيام بما يقتضيه اإليمان!
 ثم قلت له :آمن النجايش ولم يرتك السلطة ،ولم يعرف أحد من قومه أصال أنه آمن،فصىل عليه النبي ﷺ حني تويف صالة الغائب!
فال يجب عليك حني تصل إىل السلطة يوما ما ،وأنت من أهل الكفاءة ،إال االجتهاد
واإلصالح حسب اإلمكان بإقامة ما تستطيع إقامته من العدل والقسط الذي أمر الله به
ورسوله ،ومنع ما يمكن منعه من الظلم والفساد الذي حرمه الله ورسوله!
وإنما التقصري الذي يؤاخذ به صاحبه هو من يتصدى للسلطة -فردا كان أو جماعة-
وبدعوى الحكم باإلسالم ،قبل التفقه يف باب السياسة ومعرفة هدايات الكتاب والسنة من
جهة ،وقبل تحقق األهلية والكفاءة السياسية من جهة أخرى ،فيفشلون يف القيام بمسئولية
اإلمارة وإدارة شئون األمة ،وهي األمانة التي قال النبي ﷺ ملن طلبها( :إنها أمانة وإنها
خزي وندامة إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها) ،فيقع منهم بسبب التقصري يف
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العلم والكفاءة من الظلم والجور والفساد ما يؤاخذون عليه ،بخالف من كان أهال للحكم
وإدارة شئون الدولة ،إذا عدل وأصلح بحسب اإلمكان فقد أدى ما عليه ،كما قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية -يف شأن ملك الحبشة أصحمة النجايش( :-والله تعاىل إنما أثنى عىل من
اب َلمَ ن ي ُْؤ ِم ُن ِب ِ
نز َل إ ِ َليْ ُك ْم
الله وَ مَ ا أ ُ ِ
آمن من أهل الكتاب كما قال تعاىلَ ﴿ :وإ ِ َّن ِم ْن أ َ ْه ِل ا ْل ِكتَ ِ
لله ال َ ي َْش َرت َ
اشعِ َ
َات ِ
ني ِ
ُون ِبآي ِ
نز َل إ ِ َلي ِْه ْم َخ ِ
الله ثَمَ نا َقلِيال أُوْ َل ِئ َك َلهُ ْم أَجْ ُر ُه ْم عِ ن َد َرب ِِّه ْم
وَمَ آ أ ُ ِ
رسي ُع ا ْلحِ َساب﴾ ،وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه اآلية نزلت يف النجايش ونحوه ممن
إ ِ َّن الل َه َ ِ
آمن بالنبي ،لكنه لم تمكنه الهجرة إىل النبي ،وال العمل برشائع اإلسالم؛ لكون أهل بلده
نصارى ال يوافقونه عىل إظهار رشائع اإلسالم...؛ ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن
بالنبي بمنزلة من يؤمن بالنبي يف بالد الحرب ،وال يتمكن من الهجرة إىل دار اإلسالم ،وال
يمكنه العمل برشائع اإلسالم الظاهرة ،بل يعمل ما يمكنه ،ويسقط عنه ما يعجز عنه كما
ان ِمن َقوْ ٍم عَ ُد ٍّو َّل ُك ْم ُ
قال تعاىلَ ﴿ :ف ِإن َك َ
وَه َو مْ ْؤ ِمن َفتَحْ ِري ُر َر َقب ٍَة مُّ ْؤ ِمنَة﴾ ،فقد يكون
الرجل يف الظاهر من الكفار وهو يف الباطن مؤمن ،كما كان مؤمن آل فرعون قال تعاىل:
﴿ َ
آل فِ ْرعَ َ
وْن يَ ْكتُ ُم إِيمَ انَه﴾ ...فقد أخرب سبحانه أنه حاق بآل فرعون
وَقا َل َرجُ ل مُّ ْؤ ِمن مِّ ْن ِ
سوء العذاب ،وأخرب أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه ،وأنه خاطبهم بالخطاب
الذي ذكره فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر ،وليس هو من آل فرعون
الذين يدخلون أشد العذاب ،وكذلك امرأة فرعون ليست من آل فرعون ...وهكذا أهل الكتاب
فيهم من هو يف الظاهر منهم ،وهو يف الباطن يؤمن بالله ورسوله محمد ،يعمل بما يقدر
عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علما وعمال ،وال يكلف الله نفسا إال وسعها وهو عاجز عن
الهجرة إىل دار اإلسالم كعجز النجايش).

()0

( )0الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ()212 / 2
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وقال عنه أيضا( :وكثري من رشائع اإلسالم أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك،
فلم يهاجر ،ولم يجاهد ،وال حج البيت ،بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس ،وال
يصوم شهر رمضان ،وال يؤدي الزكاة الرشعية ،ألن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه
عليه ،وهو ال يمكنه مخالفتهم ،ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم
القرآن ،والله قد فرض عىل نبيه باملدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إال بما
أنزل ا لله إليه ،وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه ...والنجايش ما كان يمكنه أن
يحكم بحكم القرآن ،فإن قومه ال يقرونه عىل ذلك ،وكثريا ما يتوىل الرجل بني املسلمني
والتتار قاضيا بل وإماما وىف نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فال يمكنه ذلك ،بل
هناك من يمنعه ذلك ،وال يكلف الله نفسا إال وسعها ،وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي
عىل بعض ما أقامه من العدل ،وقيل إنه سم عىل ذلك ،فالنجايش وأمثاله سعداء يف الجنة،
وإن كانوا لم يلتزموا من رشائع اإلسالم ما ال يقدرون عىل التزامه ،بل كانوا يحكمون
باألحكام التي يمكنهم الحكم بها).

()0

ومثل النجايش كل مسلم توىل والية كربى أو صغرى فالواجب عليه اإلصالح حسب
االستطاعة وال يكلف الله نفسا إال وسعها.

( )0مجموع الفتاوى ()201 / 0٩
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اجملتمع اإلنساني واحلكم اإلسالمي:
لقد قامت الدولة يف اإلسالم عىل أصول سياسية عادلة ،ومن أج ّل غايات الحكم اإلسالمي
تحقيق الرحمة باملجتمع اإلنساني ،فهي الغاية من بعثة النبي ﷺ ،كما قال تعاىل﴿ :وَ مَ ا
أ َ ْر َس ْلنَا َك إِال َّ َرحْ مَ ة ِّل ْلعَ ا َل ِمني﴾ ،وجاء يف الحديث( :الراحمون يرحمهم الرحمن ،ارحموا أهل
األرض يرحمكم من يف السماء)( ،)0ومن رحمة الله بالخلق أن أقر التعددية الدينية تحت
حكم اإلسالم وعدله ،فقال تعاىل﴿ :ال َ إ ِ ْك َرا َه ِيف الدِّين﴾ ،فعرف املسلمون التعايش الديني -
ثم التسامح الطائفي واملذهبي -منذ تأسيس الدولة النبوية ،ومنذ كتابة صحيفة املدينة
التي نص فيها عىل (أن يهود بني عوف أمة من املؤمنني ،لليهود دينهم ،وللمسلمني دينهم)،
ثم دخول نصارى نجران مسجد النبي ﷺ وجدالهم له يف ألوهية املسيح ،والسماح لهم يف
أن يصلوا يف املسجد النبوي تجاه قبلتهم ،وكتابة النبي ﷺ عهود الصلح معهم ،ومع
نصارى أيلة وأذرح ،والتي نص فيها عىل أنه (ال يفتن يهودي عن يهوديته ،وال نرصاني عن
نرصانيته).

()2

فأقام النبي ﷺ (مملكة الله) و(مملكة السالم) يف األرض كما جاء يف بشارات التوراة
واإلنجيل وكتب األنبياء قبله ،ومأل األرض رحمة وعدال ،بعد أن ملئت ظلما وجورا ،فكان
النبي ﷺ بشارة الله ورحمته للعاملني كلهم ﴿وَ مَ ا أ َ ْر َس ْلنَا َك إِال َّ َرحْ مَ ة ِّل ْلعَ ا َل ِمني﴾ ،وكان أهل
األديان ينتظرون املخ ّلص الذي يخلصهم من ظلم امللوك وطغيانهم ،وكهنوت رجال الدين
ورهبانهم ،وقد برش به األنبياء السابقون ،وانتظره املستضعفون من أهل الكتاب ،وكذلك
كان الزاردشتية ينتظرونه ،كما يف نبوءة زاردشت بأنه (سيظهر يف آخر الزمان رجل يحيي

( )0رواه أبو داود ح رقم  434٩وصححه الحاكم يف املستدرك  0٤5/ 4ووافقه الذهبي.
( )2رواه البيهقي يف السنن  325 /٩وإسناده حسن ،ويتقوى بشواهده كما يف املغازي يف كتاب النبيﷺ لعمرو بن
حزم املشهور إىل أهل اليمن (ومن كان عىل نرصانيته أو يهوديته فإنه ال يرد عنها أي :ال يفتن).
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العدل ،ويميت الجور ،ويرد السنني املغرية إىل أوضاعها األول ،وتنقاد له امللوك ،وتتيرس له
األمور ،وينرص الدين الحق ،ويحصل يف زمانه األمن وسكون الفتن وزوال املحن).

()0

وكان املانوية يف فارس يؤمنون بما كان يبرشهم به ماني الحكيم ،من أن آخر األنبياء
سيخرج من جزيرة العرب.

()2

وقد أدرك الصحابة  غاية الرسالة ،وحكمة اإلسالم يف هذه التعددية ،ورضورتها
االجتماعية والسياسية ،فالتزموا بأصول الخطاب القرآني ،وبالسنة النبوية يف سياستهم
لدولة الخالفة التي امتدت من دولة إقليمية يف جزيرة العرب ،إىل دولة قارية يف مدة ثالثني
سنة ،فلم يستشهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان حتى كانت حدود دولة اإلسالم
عىل أطراف الهند رشقا ،واملحيط األطليس غربا ،وأرمينيا شماال ،والحبشة جنوبا ،ليتعايش
فيها بأمن وأمان أهل األديان عىل اختالف مللهم ونحلهم ،كمواطنني لهم ما للمسلمني،
وعليهم ما عليهم ،وتجىل ذلك يف ممارسة الخلفاء الراشدين وسياستهم لشعوبهم عىل
اختالف أديانهم ،كما قال عبدالله بن قيس الهمداني( :كنت فيمن تلقى عمر بن
الخطاب مقدمه الشام والجابية يريد قسم ما فتحنا من األرضني ،قال :فتلقيناه خلف
أذرعات مع أبي عبيدة بن الجراح ،قال :فبينا هو يساير أبا عبيدة إذ لقيه املقلسون من أهل
أذرعات بالسيوف والرياحني ،فأنكرهم عمر ،فقال :مه! امنعوهم ،وأمر بردهم ،فقال أبو
عبيدة :إنها بيعة األعاجم ،هذه سنتهم ،وإنك إن تمنعهم من هذا يرون أن يف نفسك نقضا
لعهدهم ،فقال عمر :دعوهم! عمر وآل عمر يف طاعة أبي عبيدة ،قال :ثم مىض حتى نزل
الجابية ،فذكر عمر قسم األرضني ،فأشار عليه معاذ بن جبل بإيقافها ،فأجابه عمر إىل
إيقافها).
( )0امللل والنحل للشهرستاني ص  241نقال عن كتاب زاردشت.
( )2امللل والنحل للشهرستاني ص .245
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قال أبو عبيد القاسم بن سالم( :املقلسون قوم يلعبون بلعبة لهم بني أيدي األمراء إذا
قدموا عليهم ،فأنكرها عمر ،وكرهها ،ثم أقرها ،ألنها كانت متقدمة لهم قبل الصلح ،وكذلك
كل ما كان من سنتهم وبيعهم وكنائسهم وغري ذلك ،فوقع الصلح عليه ،فليس ألحد نقضه،
وهو تأويل قول ابن عباس الذي ذكرناه ،قوله :وما كان قبل ذلك فحق عىل املسلمني أن
يوفوا لهم به).

()0

وقال يزيد بن هارون( :التقليس الرضب بالدف).

()2

التعددية الطائفية يف اخلالفة اإلسالمية:
وقد اتبع الخلفاء الراشدون هذه السنة أيضا يف التعددية التي نشأت بعد ذلك داخل دائرة
اإلسالم نفسه بني الطوائف العقائدية ،واملذاهب الفقهية ،من باب قياس األوىل ،حني ظهر
الشيعة والخوارج وأهل اإلرجاء ،وكان عيل  أول من سن هذه السنن الراشدة يف اختالف
أهل اإلسالم ،وما قرر فيها من الحقوق لهم وذلك بقوله يف شأن الخوارج (لهم علينا ثالث:
أال نبدأهم بقتال ،وال نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمه ،وأال نحرمهم من الفيء).

()3

وقد أجمع عىل هذه السنن السياسية الراشدة الصحابة  ،والتزم بها من جاء بعده من
خلفاء الصحابة ووالة األمصار ،كمعاوية ،وعبدالله بن الزبري ،كما قال ابن جرير الطربي:
(قدم معاوية ،وبعث املغرية بن شعبة واليا عىل الكوفة ،فأحب العافية ،وأحسن يف الناس

( )0كتاب األموال ـ ألبي عبيد رقم  ،425وفتوح البلدان للبالذري رقم  ،3٤2وتاريخ داريا لعبد الجبار الخوالني / 0( -
 ،)03٤بإسناد صحيح.
( )2فتح الباري البن رجب .14 / 6
( )3مصنف ابن أبي شيبة  562/ ٤بإسناد صحيح من طريق سلمة بن كهيل عن كثري بن نمر أنه سمع عليا وهو
يخطب ،وهو إسناد عىل رشط البخاري ،إال كثري هذا فقد ذكره ابن حبان يف ثقاته ،ورواه ابن جرير يف التاريخ 3
 004/من طريق كثري ،ويف 005/ 3بإسناد صحيح من طريق ليث ابن أبي سليم عن أصحابه عن عيل.
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السرية ،ولم يفتش أهل األهواء عن أهوائهم ،وكان يؤتى فيقال له :إن فالنا يرى رأي الشيعة،
وإن فالنا يرى رأي الخوارج ،وكان يقول  :قىض الله أال تزالون مختلفني ،وسيحكم الله
بني عباده فيما كانوا فيه يختلفون ،فأمنه الناس ،وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضا،
ويتذاكرون مكان إخوانهم بالنهروان ،ويرون أن يف اإلقامة الغبن والوكف ،وأن يف جهاد
أهل القبلة الفضل واألجر).

()0

وكذا كان حال الخليفة الراشد عبدالله بن الزبري مع الخوارج ،كما قال سعيد بن حرب
العبدي( :كنت جليسا لعبدالله بن عمر يف املسجد الحرام ،زمن ابن الزبري ،ويف طاعة ابن
الزبري رؤوس الخوارج :نافع بن األزرق ،وعطية بن األسود ،ونجدة).

()2

قال ابن كثري( :وقد كان التف عىل عبدالله بن الزبري جماعة من الخوارج يدافعون عنه،
منهم نافع بن االزرق ،وعبدالله بن أباض ،وجماعة من رؤوسهم).

()3

ثم جادلوه بعد ذلك وجادلهم ،وبني لهم خطأهم ،ولم يستحل قتالهم ،فخرجوا عليه،
وقاتلوه كعادتهم ،وتفرقوا عنه ،ثم كانت فتنتهم التي كانت وما زالت إذ (اجتمعوا وتذاكروا
فضيلة الجهاد ،فخرج نافع عىل ثالثمائة ...ونظر نافع فرأى أن والية من تخلف عن الجهاد
من الذين قعدوا من الخوارج ال تحل له ،وأن من تخلف عنه ال نجاة له ،فقال ألصحابه ذلك،
ودعاهم إىل الرباءة منهم ،وأنهم ال يحل لهم مناكحتهم ،وال أكل ذبائحهم ،وال يجوز قبول
شهادتهم وأخذ علم الدين عنهم ،وال يحل مرياثهم ،ورأى قتل األطفال واالستعراض ،وأن
جميع املسلمني كفار مثل كفار العرب ال يقبل منهم إال اإلسالم أو القتل).

()4

( )0تاريخ ابن جرير  0٤4/ 3سنة 42هـ.
( )2رواه البخاري يف التاريخ الصغري رقم  ،٤٩4والبيهقي يف السنن الكربى - 0٩3/ 1ط عطا -بإسناد حسن ،ومن
طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق.0٩1/30
( )3البداية والنهاية ()263 / 1
( )4الكامل يف التاريخ ()211 / 2
٩٩

vvvvvvvvvvvvvvvv

وكذا سار فيهم عمر بن عبد العزيز هذه السرية الراشدة ،فكف عنهم ،ولم يقاتلهم ،ونهى
عن قتالهم ،فلما خرجوا عليه يف العراق بقيادة رجل يدعى بسطام (كتب عمر بن عبد
العزيز إىل عبد الحميد :أال تحركهم إال أن يسفكوا دما ،أو يفسدوا يف األرض ،فإن فعلوا
فحل بينهم وبني ذلك ...وكتب عمر إىل بسطام يدعوه ويسأله عن مخرجه ...فكان يف كتاب
عمر إليه :إنه بلغني أنك خرجت غضبا لله ولنبيه ،ولست بأوىل بذلك مني ،فهلم أناظرك
فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس ،وإن كان يف يدك نظرنا يف أمرنا ،فلم
يحرك بسطام شيئا ،وكتب إىل عمر قد أنصفت ،وقد بعثت إليك رجلني يدارسانك
ويناظرانك ...فدخال عليه فناظراه).

()0

وقد ساق البالذري قصة املناظرة بينهم وبني عمر بن عبد العزيز ما يؤكد مدى التسامح
الفكري الذي مارسه الخلفاء الراشدون مع طوائف أهل اإلسالم قال( :خرج بسطام بن
مري أيام عمر بن عبد العزيز بن مروان ،فقال ألصحابه :يا أخالئي إنكم قد باينتم قومكم
يف والية هذا الرجل ،وهو يأمر بالعدل ويظهره ويعمل به ،فاعذروا فيما بينكم وبينه،
وادعوه إىل أمركم ،فكتبوا إليه فعظموه طاعة الله وأمره ،وعابوا الظلم وأهله ،واكفروا أهل
الكبائر ،وبرئوا منهم ،ودعوه إىل رأيهم وإىل الرباءة من عيل وعثمان ورد أحكام عثمان ،وما
حكم به عيل بعد الحكمني ،واستأذنوه يف أن يوجهوا من يناظره ويحاجه عىل أن يؤمنه.
فكتب عمر إليهم :إىل العصابة الذين خرجوا بزعمهم التماس الحق ،أما بعد ذلك :فإن
الله لم يلبس عىل العباد أمورهم ،ولم يرتكهم سدى ،ولم يجعلهم يف عمياء ،فبعث إليهم
النذر ،وأنزل عليهم الكتب ،فبعث محمدا ﷺ رحمة للعاملني بشريا ونذيرا ،وأنزل عليه كتابا
حفيظا ﴿ال يَأْت ِ
ِيه ا ْلب ِ
َني يَ َدي ِْه وَ ال ِم ْن َخ ْلفِ ِه تَ ِنزيل مِّ ْن حَ ِكي ٍم حَ ِميد﴾ ،فيه علم ما
َاط ُل ِمن ب ْ ِ

( )0تاريخ األمم وامللوك ()62 / 4
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يأتون وما يتقون ،فأوصيكم بتقوى الله ،وشكر نعمته ،واالعتصام بحبله ،والتوكل عليه،
فإنه ﴿مَ ن يَتَّ ِق الل َه يَجْ عَ ل َّل ُه مَ ْخ َرجا﴾ ،وقد بلغني كتابكم ،وما دعوتم إليه﴿ ،وَ مَ ْن أ َ ْ
ظ َل ُم
الله ا ْل َكذِبَ ُ
ِممَّ ِن ْاف َرتَى عَ َىل ِ
وَه َو يُدْعَ ى إ ِ َىل ِاإل ْسالم﴾ وقد خاب من دعي إىل الحق ولم يجب.
وذكرتم ما اعتقد الله يف عباده ،وأمرهم به من الطاعة ﴿ َف ِل ّل ِه ا ْلحُ جَّ ُة الْبَال َِغة﴾ ،وسألتموني
أن أحكم بالعدل ،وأقوم بالقسط ،ويف الحق مقنع وفوز ونجاة ملن عمل بهِّ ﴿ ،ل ُك ِّل نَبَ ٍإ
مُّ ْستَ َقر﴾ ،فلكم التي سألتهم وبالله التوفيق.
وسألتموني رد ما حكم به من كان يف صدر هذه األمة من األئمة ،إال ما كان من حكم أبي
بكر وعمر وعيل قبل الحكمني ،وهم ومن كان بعدهم من األئمة كانوا أقرب عهدا برسول
الله ﷺ وأصحابه ،والله يشهد عىل أحكامهم ويعلمها.
وسألتموني اإلذن لكم يف قدوم طائفة منكم عيلّ ،فمن أحب ذلك منكم فليقدم آمنا ،ال
أحجبه وال أبسط إليه أبدا ،وإني أدعوكم إىل الله ورسوله ،وإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة،
واإلنابة إىل أمر الله ،وأذكركم الله أن تخالفوا كتاب الله وسنة نبيه ،فقد بني لكم الهدى
وأراكم البينات ،فاقبلوا أمر الله ،وإياكم والبدع والغلو يف الدين ،والسؤال عما قد كفيتموه،
فقد سبق فيه من الله ما قد سمعتم من قوله﴿ :يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ِين ءامَ نُوا ْ ال َ تَ ْسأَلُوا ْ عَ ْن أ َ ْشيَاء إِن
تُبْ َد َل ُك ْم تَ ُس ْؤ ُكم﴾ ،و﴿ َه ِذهِ َس ِب ِييل أَدْعُ و إ ِ َىل ِ
الله عَ َىل ب َِصريَة﴾ ،فإن تقبلوا يقبل الله منكم،
رش الدَّوَ ابَّ عِ ن َد ِ
الله ُّ
الص ُّم
وإن تعرضوا فإن الله أمامكم ومن ورائكم ،فمن ذا يعجز الله و﴿ َ َّ
ا ْلبُ ْكم﴾.
وقلتم ال حكم إال لله العيل القدير﴿ ،وَ مَ ْن أَحْ َس ُن ِم َن ِ
الله حُ ْكما ِّل َقوْ ٍم يُو ِقنُون﴾.
وبعث بكتابه إليهم مع عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ،ومحمد بن الزبري الحنظيل،
وقال لهما :إن هؤالء القوم قد خرجوا علينا بأسيافهم ،فإذا قدمتم عليهم فادعوهم إىل الحق
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والجماعة ،فإن دعونا من كتاب الله إىل ما لم أعمل به فاضمنا عني العمل به ،وإن دعونا
من كتاب الله إىل ما قد علمناه وجهلوه فحاجوهم به حتى يرجعوا إليه.
قال :فقدما عليهم ،فقال عون :أيتها العصابة إنا قد أقمنا من كتاب الله ما قد حفظنا
وعلمنا ،فهل عندكم من علم فتخرجوه لنا ،أم أمنتم عىل أنفسكم ما خفتم عىل قومكم؟
أم رجوتم شيئا ألنفسكم يئستم منه لقومكم؟
أم تقولون ذنوب قومكم رشك وذنوبكم ذنوب؟
قالوا :نرتك الذنوب كفرا لقول الله﴿ :وَ مَ ن َّل ْم يَحْ ُكم ِبمَ ا أَن َز َل الل ُه َفأُوْ َل ِئ َك ُه ُم الْ َكافِ ُرون﴾.
قال :أخطأتم التأويل ،من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا فهو كافر ،فأما حاكم وضع حدا
قد رآه عن صاحبه وهو مقر باآلية ،فال يكون كافرا ،ألن الله تبارك وتعاىل قالَ ﴿ :قا َل ا َّلذ َ
ِين
آن وَ ا ْل َغوْ ا فِ يه﴾ ،وقال اللهَ ﴿ :زعَ َم ا َّلذ َ
ِين َك َف ُروا أَن لَّن يُبْعَ ثُوا﴾،
َك َف ُروا ال تَ ْسمَ عُ وا لِهَ ذَا ا ْل ُق ْر ِ
وهؤالء يؤمنون بالبعث ،وأمري املؤمنني مجتهد لنفسه يف الحكم بالعدل ،وإحياء ما قد أميت
منه ،فاتقوا الله وانظروا ألنفسكم.
قالوا :فإن عمال صاحبك يظلمون؟
قال :فتولوا أعماله.
قالوا :ال نعمل له.
قال :فكونوا أمناء عىل أعماله ،فأي عامل منهم عمل بغري الحق فاعزلوه.
قالوا :وال هذا.
وقرؤوا كتاب عمر فقالوا :نوجه رجلني يكلمانه فإن أجابنا فذاك ،وإن أبى كان الله من
ورائه .فأرسلوا موىل لبني شيبان يقال له عاصم ،ورجال من بني يشكر من أنفسهم ،فقدموا
جميعا عىل عمر وهو بخنارصة ،فصعد إليه عون ،ومحمد بن الزبري ،وهو يف غرفة ،وعنده
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ابنه عبد امللك بن عمر ،وكاتبه مزاحم ،فأخرباه بمكان الرجلني فقال :فتشوهما لعل معهما
حديدا ،ثم أدخلوهما ففعال ،فلما دخال قاال :السالم عليكم .وجلسا.
فقال عمر :ما أخرجكم هذا املخرج ،وما الذي نقمتم؟
فقال عاصم وكان حبشيا :ما نقمنا سريتك إنك لتتحرى العدل واإلحسان ،فأخربنا عن
قيامك بهذا األمر أعن رضا من املسلمني كان (ومشورة) ( )0أم ابتززتهم إمرتهم (وغلبت
عليهم)()2؟
قال :ما سألتهم الوالية عليهم ،وال غلبتهم عىل مشيئتهم ،وعهد إيل رجل عهدا لم أسأله
الله قط ال يف رس وال يف عالنية ،فقمت به ،ولم ينكره عيل ّ أحد ،ولم يكرهه غريكم ،وأنتم
ترون الرضا بكل من عدل وأنصف ،من كان من الناس ،فأنزلوني ذلك الرجل ،فإن خالفت
الحق ،وزغت عنه فال طاعة يل عليكم.
قاال :بيننا وبينك أمر واحد.
قال :وما هو؟
قالوا :رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك وسميتها مظالم ،وسلكت غري طريقهم ،فإن كنت
عىل هدى وهم عىل ضاللة فالعنهم وابرأ منهم.
فقال عمر :قد علمت أنكم لم تخرجوا طلبا للدنيا ،ولكنكم أردتم اآلخرة فأخطأتم طريقها،
إن الله لم يبعث رسوله ﷺ لعانا ،وقال إبراهيمَ ﴿ :فمَ ن تَ ِبعَ نِي َف ِإن َّ ُه ِمنِّي وَمَ ْن عَ َ
صانِي
ِين َهدَى الل ُه َف ِبهُ د ُ
َف ِإن َّ َك َغ ُفور َّرحِ يم﴾ ،وقال الله﴿ :أُوْ َل ِئ َك ا َّلذ َ
َاه ُم ْاقتَدِه﴾ ،وقد سميتم
أعمالهم ظلما وكفى بذلك لهم ذما ونقصا ،فابلوا الله حسنا فيما آتاكم ودعوا ما فاتكم،

( )0زيادة يف الكامل يف التاريخ ،وتاريخ ابن خلدون.
( )2من تاريخ ابن خلدون.
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فليس لعن أهل الذنوب فريضة ال بد منها ،فإن قلتم إنها فريضة فأخربني أيها املتكلم متى
لعنت فرعون؟
قال :ما أذكر متى لعنته.
قال :أفيسعك أال تلعن فرعون وهو أخبث الخلق ورشهم ،وال يسعني إال لعن أهل بيتي
وهم مصلون؟
قال :أو ما هم كفار بظلمهم؟
قال :ال ،ألن رسول الله ﷺ دعا الناس فكان من أقر باإليمان ورشائعه قبل منه ،فإن
أحدث حدثا أقيم عليه الحد.
فقال الخارجي :إن رسول الله ﷺ دعا الناس إىل التوحيد بالله واإلقرار بما نزل من عنده،
والعمل بما سن من سنته ،ولو قالوا :نؤمن بما جاء من عند الله ونخالف سنتك ما قبل ذلك
منهم.
فقال عمر :فليس أحد يقول ال أعمل بسنة رسول الله ﷺ ،ولكن القوم أرسفوا عىل أنفسهم
عىل علم منهم بأن الذي أتوا محرم عليهم ،ولكن غلب عليهم الشقاء.
قال :فابرأ مما خالف عمالك ورد أحكامهم.
قال :أخربني عن أبي بكر وعمر أليسا من أسالفكم؟
قال :بىل.
قال :فهل تعلمون أن أبا بكر حني قبض النبي ﷺ ،وارتدت العرب قاتلهم وسبى الذراري
وأخذ األموال؟
قاال :نعم.
قال :أفتعلمون أن عمر رد السبايا بعده إىل عشائرهم بفدية فدوهم بها؟
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قاال :نعم.
قال :فهل برئ عمر من أبي بكر؟
قاال :ال.
قال :أفتربؤن أنتم من واحد منهما؟
قاال :ال.
قال :فأخربوني عن أهل النهر وهم من أسالفكم ،هل تعلمون أن أهل الكوفة خرجوا فلم
يسفكوا دما ولم يأخذوا ماال ،وأن من خرج إليهم من أهل البرصة اعرتضوه ،وقتلوا عبدالله
بن خباب وجاريته؟
قاال :نعم.
قال :فهل برئ من لم يقتل ممن قتل واستعرض؟
قاال :ال.
قال :أفتربؤن أنتم من إحدى الطائفتني؟
قاال :ال.
قال :أفوسعكم أن توليتم أبا بكر وعمر وأهل البرصة وأهل الكوفة وقد علمتم اختالف
أعمالهم يف الفروج واألموال ،وال يسعني إال الرباءة من أهل بيتي والدين واحد! فاتقوا الله
فإنكم جهال تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله ﷺ ،وتردون عليهم ما قبل ،ويأمن
عندكم من خاف عنده ،ويخاف عندكم من أمن عنده ،ويخاف عندكم من شهد أن ال إله إال
الله وأن محمدا عبده ورسوله ،وكان من فعل ذلك عند رسول الله ﷺ آمنا ،وحقن دمه،
وأحرز ماله ،ووجبت حرمته ،وأنتم تقتلونه ،وال تقتلون سائر أهل األديان ،فتحرمون
دماءهم ويأمنون عندكم.
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قال اليشكري :أرأيت رجال ويل قوما وأموالهم فعدل فيها ،ثم صريها بعده إىل رجل غري
مأمون ،أتراه أدى الحق الذي يلزمه ،أو تراه قد سلم؟
قال :ال.
قال :أفتسلم هذا ليزيد من بعدك ،وأنت تعرف أنه ال يقوم فيه بالحق؟
قال :إنما واله غريي ،واملسلمني أوىل بما يكون منهم فيه بعدي.
قال :أفرتى ما صنع من واله حقا؟
فبكى عمر.
ثم خرجا فقال موىل بني شيبان :لقد رأيت رجال يتحرى الخري ،وما سمعت حجة أبني،
وال مأخذ أقرب إىل قوله فارجع بنا إليه ،فرجعا.
فقال عاصم الحبيش :أما أنا فأشهد أنك عىل الحق.
فقال عمر لصاحبه اليشكري :ما تقول أنت؟
قال :ما أحسن ما قلت وما وصفت ولكني ال أفتات عىل املسلمني بأمر حتى أعرض عليهم
ما قلت وأعلم ما حجتهم.
فمىض الرجالن ورسح عمر معهما رجال يعلم خرب القوم فأخربهم اليشكري بما جرى
بينه وبني عمر ،فأقاموا وقالوا :كفوا عنه ما ترككم.
فقال لهم رسول عمر :فهو يكف عنكم ما لم تفسدوا).

()0

فعصم الله األمة ووحدتها السياسية بفقه الصحابة ،والخلفاء الراشدين ،من االفرتاق
بسبب الخالف يف الرأي ،فاستقر الفقه السيايس عىل ترك الناس عىل ما هم عليه من آراء

( )0أنساب األرشاف ( ،)15 / 3وسرية عمر بن عبد العزيز البن عبد الحكم ص  ،003والكامل يف التاريخ .365/ 2
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عقائدية ،وأنه ليس لإلمام الدخول يف يشء من ذلك ،وإنما يتصدى لهم أهل العلم بالبيان
والقرآن.

التعددية املذهبية يف الدولة اإلسالمية:
وكذا استقر الفقه السيايس عىل عدم دخول السلطة يف الخالف بني املذاهب الفقهية ،التي
ازدهرت حتى تجاوز عددها يف القرن الثالث الهجري عرشة مذاهب فقهية ،ومع ما كان
بينها من تنافس قد يصل إىل حد التنافر ،إال إنها أجمعت عىل جواز هذه التعددية الفقهية،
وبلغ األمر باإلمام مالك أنه رفض حمل األمة عىل مذهب فقهي وقضائي واحد ،كما روي
عنه:
(قال يل املهدي :ضع يا أبا عبدالله كتابا أحمل األمة عليه!
فقلت :يا أمري املؤمنني ،أما هذا الصقع -وأرشت إىل املغرب -فقد كفيته ،وأما الشام ،ففيهم
من قد علمت -يعني :األوزاعي -وأما العراق ،فهم أهل العراق!
وعنه قال أيضا :ملا حج املنصور ،دعاني ،فدخلت عليه ،فحادثته ،وسألني ،فأجبته ،فقال:
عزمت أن آمر بكتبك هذه -يعني املوطأ -فتنسخ نسخا ،ثم أبعث إىل كل مرص من أمصار
املسلمني بنسخة ،وآمرهم أن يعملوا بما فيها ،ويدعوا ما سوى ذلك من العلم املحدث ،فإني
رأيت أصل العلم رواية أهل املدينة وعلمهم.
قلت :يا أمري املؤمنني ،ال تفعل ،فإن الناس قد سيقت إليهم [كذا يف األصل والصواب:
سبقت إليهم] أقاويل ،وسمعوا أحاديث ،ورووا روايات ،وأخذ كل قوم بما سيق إليهم [كذا
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والصواب :سبق إليهم] ،وعملوا به ،ودانوا به ،من اختالف أصحاب رسول الله ﷺ وغريهم،
وإن ردهم عما اعتقدوه شديد ،فدع الناس وما هم عليه ،وما اختار أهل كل بلد).

()0

ولوضوح هذا األصل قال قايض القضاة املاوردي( :وإذا تنازع أهل املذاهب املختلفة فيما
يسوغ فيه االجتهاد لم يعرتض عليهم فيه ،إال أن يحدث بينهم تنافر فيكفوا عنه).

()2

وقال الجويني يف بيان عدم جواز تدخل السلطة يف املسائل العلمية والقضايا الفقهية التي
هي من اختصاص أهل العلم( :فال ينبغي أن يتعرض اإلمام لفقهاء اإلسالم ،فيما يتنازعون
فيه من تفاصيل األحكام ،بل يقر كل إمام ومتبعيه عىل مذهبهم ،وال يصدهم عن مسلكهم
ومطلبهم).

()3

وقال ابن تيمية يف عدم تدخل السلطة والقضاء يف الحكم العام بني أهل املذاهب فيما
اختلفوا فيه( :كاملسائل التي تقع يتنازع فيها أهل املذاهب ،ال يقول أحد إنه يجب عىل
صاحب مذهب أن يتبع مذهب غريه لكونه حاكما ،فإن هذا ينقلب فقد يصري اآلخر حاكما،
فيحكم بأن قوله هو الصواب ،فهذا ال يمكن أن يكون كل واحد من القولني املتضادين يلزم
جميع املسلمني اتباعه ،بخالف ما جاء به الرسول فإنه من عند الله حق وهدى وبيان ،ليس
آن وَ َل ْو َك َ
فيه خطأ قط ،وال اختالف ،وال تناقض ،قال تعاىل﴿ :أ َ َفالَ يَتَ َدبَّ ُرو َن ا ْل ُق ْر َ
ان ِم ْن عِ ندِ
الله َلوَجَ دُوا ْ فِ ِيه ْ
ري ِ
اخ ِت َالفا َكثِريا﴾ ،وعىل والة األمر أن يمنعوهم من التظالم ،فإذا تعدى
َغ ْ ِ
بعضهم عىل بعض منعوهم العدوان ،وهم قد ألزموا بمنع ظلم أهل الذمة ،وأن يكون
اليهودي والنرصاني يف بالدهم إذا قام بالرشوط املرشوطة عليهم ال يلزمه أحد برتك دينه،
مع العلم بأن دينه يوجب العذاب ،فكيف يسوغ لوالة األمور أن يمكنوا طوائف املسلمني

( )0سري أعالم النبالء ()٤1 / 1
( )2األحكام السلطانية ص 311
( )3غياث األمم والتياث الظلم ()041/ 0
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من اعتداء بعضهم عىل بعض ،وحكم بعضهم عىل بعض بقوله ومذهبه ،هذا مما يوجب
()0

تغري الدول وانتقاضها فإنه ال صالح للعباد عىل مثل هذا).

وقال أيضا( :مسائل العلم الكلية :مثل التفسري والحديث والفقه وغري ذلك ،وهذا فيه ما
اتفقت عليه األمة ،وفيه ما تنازعت فيه ،واألمة إذا تنازعت ،يف معنى آية أو حديث أو حكم
خربي أو طلبي ،لم يكن صحة أحد القولني وفساد اآلخر ثابتا بمجرد حكم حاكم ،فإنه إنما
ينفذ حكمه يف األمور املعينة دون العامة ...والذي عىل السلطان يف مسائل النزاع بني األمة
أحد أمرين :إما أن يحملهم كلهم عىل ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف األمة،
لقوله تعاىلَ ﴿ :ف ِإن تَن َ َازعْ تُ ْم ِيف َيش ٍء َف ُردُّو ُه إ ِ َىل ِ
ول﴾ ،وإذا تنازعوا وفهم كالمهم،
وَالر ُس ِ
الله َّ
إن كان -أي :السلطان -ممن يمكنه فهم الحق ،فإذا تبني له ما جاء به الكتاب والسنة دعا
الناس إليه..
أو أن يقر الناس عىل ما هم عليه ،كما يقرهم عىل مذاهبهم العملية).

()2

وقد حدثت فتنة بني أبي إسحاق الشريازي الشافعي والحنابلة ببغداد فأرسل أبو إسحاق
إىل الوزير نظام امللك يستعديه عليهم ،فجاء جوابه تعبريا عن سياسة السلطة تجاه الخالف
بني املذاهب وأهل العقائد ،قال ابن الجوزي( :وورد كتاب من النظام إىل أبي إسحاق
الشريازي يف جواب بعض كتبه الصادرة إليه يف معنى الحنابلة [أي :شأنهم وقضيتهم]
وفيه :ورد كتابك برشح أطلت فيه الخطاب ،وليس توجب سياسة السلطان وقضية املعدلة
إىل أن نميل يف املذاهب إىل جهة دون جهة ،ونحن بتأييد السنن أوىل من تشييد الفتن ،ولم
نتقدم ببناء هذه املدرسة إال لصيانة أهل العلم واملصلحة ،ال لالختالف وتفريق الكلمة،
ومتى جرت األمور عىل خالف ما أردناه من هذه األسباب ،فليس إال التقدم بسد الباب،
( )0مجموع الفتاوى ()3٤٩ / 35
( )2مجموع الفتاوى ()231 / 3
01٩

vvvvvvvvvvvvvvvv

وليس يف املكنة اإلتيان عىل بغداد ونواحيها ،ونقلهم عن ما جرت عليه عادتهم فيها ،فإن
الغالب هناك هو مذهب اإلمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ،ومحله معروف
بني األئمة ،وقدره معلوم يف السنة ،وكان ما انتهى إلينا أن السبب يف تجديد ما تجدد مسألة
سئل عنها أبو نرص القشريي من األصول فأجاب عنها بخالف ما عرفوه يف معتقداتهم).

()0

وكذا كانت سياسة السلطان نور الدين زنكي ،كما قال املؤرخ ابن كثري عنه( :كان حنفي
املذهب ،يحب العلماء والفقراء ويكرمهم ويحرتمهم ،ويحسن إليهم ،وكان يقوم يف أحكامه
باملعدلة الحسنة ،واتباع الرشع املطهر ،ويعقد مجالس العدل ويتوالها بنفسه ،ويجتمع
إليه يف ذلك القايض والفقهاء واملفتون من سائر املذاهب ،ويجلس يف يوم الثالثاء باملسجد،
ليصل إليه كل واحد من املسلمني ،وأهل الذمة ،حتى يساويهم).

()2

قال ابن األثري( :وهو أول من ابتنى دارا للعدل ،وكان يجلس فيها يف األسبوع مرتني،
ويحرض القايض الفقهاء من سائر املذاهب ،وال يحجبه يومئذ حاجب وال غريه ،بل يصل
إليه القوي والضعيف ،فكان يكلم الناس ويستفهمهم ويخاطبهم بنفسه ،فيكشف املظالم،
وينصف املظلوم من الظالم).

()3

ومع وقوع الفتن أحيانا كثرية بني العامة بسبب االختالف يف املذاهب والعصبية لها ،إال
إن السلطة كانت تلتزم مبدأ احرتام التعددية املذهبية ،واملساواة يف املعاملة بينها ،كما جرى
لجامعة املستنرصية ،قال ابن كثري( :ويف سنة إحدى وثالثني وستمائة كمل بناء املدرسة
املستنرصية ببغداد ،ولم يبن مدرسة قبلها مثلها ،ووقفت عىل املذاهب األربعة ،من كل
طائفة اثنان وستون فقيها ،وأربعة معيدين ،ومدرس لكل مذهب ،وشيخ حديث ،وقارئان،

( )0املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ()302 / 1
( )2البداية والنهاية ()344 / 02
( )3البداية والنهاية ()345 / 02
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وعرشة مستمعني ،وشيخ طب ،وعرشة من املسلمني يشتغلون بعلم الطب ،ومكتب لأليتام،
وقدر للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد.
وحرض الخليفة املستنرص بالله بنفسه الكريمة ،وأهل دولته من األمراء والوزراء والقضاة
والفقهاء والصوفية والشعراء ،ولم يتخلف أحد من هؤالء ،وعمل سماط عظيم بها ،أكل منه
الحارضون ،وحمل منه إىل سائر دروب بغداد من بيوتات الخواص والعوام ،وخلع عىل
جميع املدرسني بها ،والحارضين فيها ،وعىل جميع الدولة والفقهاء واملعيدين ،وكان يوما
مشهودا).

()0

وبمثل هذا األصول السياسية واملمارسات الراشدة حافظت األمة عىل اختالف طوائفها
ومذاهبها عىل وحدتها السياسية ،ولم يفض تبني الدولة لالعتزال يف عهد املأمون واملعتصم
والواثق إىل انقسامها سياسيا ،ورفض أئمة أهل السنة آنذاك الخروج عىل السلطة وقتالها
حفاظا عىل األمة ووحدتها ،وعىل الدولة وقوتها ،ولم يتعطل الجهاد يف الثغور ،مع كل أمري،
مع شدة الفتن واملحن التي تعرض لها أئمة السنة يف هذه الفرتة.

( )0البداية والنهاية )063 / 03( -
000
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الفصل الثاني:

األمة ..أسبقية الوجود وشرط الشهود
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 من هي األمة التي يجب عليها رشعا إقامة الخالفة ونصب الخليفة؟ ومن هم أهل الحل والعقد الذين ينوبون عنها؟ وبأي صفة تكون نيابتهم؟ وما طبيعة العالقة بني األمة والسلطة؟ وبأي حق تترصف السلطة بشئون األمة؟ وما هي أحكام دار اإلسالم السياسية؟ وكيف يكون اكتساب الجنسية فيها؟ وما موانع إسقاطها؟ وما حقوق املواطنة يف أرض اإلسالم؟ ومن الضامن للحقوق األمة أم الدولة؟إنها أسئلة كربى ،يجب اإلجابة عنها نظريا باألدلة الرشعية الفقهية ،قبل الحكم عىل الواقع
وإشكاالته السياسية ،ملن يريدون أن تعود الخالفة يوما ما!
إن وجود األمة اإلسالمية هو حجر األساس لقيام الدولة يف اإلسالم ،فقد انتظمت الجماعة
األوىل بقيادة النبي ﷺ وتأسس املجتمع اإليماني بمكة منذ بدء اإلعالن عن الدعوة إىل
اإلسالم يف السنة الثالثة للبعثة ،وكان ذلك نواة (األمة) التي ستقوم الدولة النبوية يف املدينة
بعد الهجرة لسياسة شئونها وفق أحكام اإلسالم ،ليتحقق لها (االستخالف) و(الشهود) يف
األرض ،وقد كانت (األمة) بمفهومها االجتماعي السيايس أسبق وجودا من الدولة نفسها،
وهي أمة ذات رسالة ومهمة تتمثل يف البالغ والشهود بالعدل والقسط ،كما قال
وَسطا ِّلتَ ُكونُوا ْ
اس﴾ ،وكما قال﴿ :وَ َكذَ ِل َك جَ عَ ْلنَا ُك ْم أُمَّ ة َ
ري أُمَّ ٍة أ ُ ْخ ِرجَ ْت لِلن َّ ِ
تعاىلُ ﴿ :كنتُ ْم َخ ْ َ
اس﴾ ،وقد عربت صحيفة املدينة التي كتبها النبيﷺ بعد هجرته مبارشة
ُشهَ دَاء عَ َىل الن َّ ِ
عن وجود (األمة) بمفهومها السيايس بأوضح صورة حيث جاء فيها( :هذا كتاب من محمد
النبيﷺ  ،بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب ،ومن تبعهم ،فلحق بهم ،وجاهد معهم،
إنهم أمة واحدة من دون الناس ..وإن يهود بني عوف أمة مع املؤمنني ،لليهود دينهم،
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وللمسلمني دينهم) ،فكان ذلك إعالنا عن قيام األمة -بمفهومها السيايس -والدولة معا،
فهي األصل وحجر األساس.

تعريف األمة ومكوناتها:
واألمة يف لغة الشارع تطلق أحيانا عىل:
 -0أمة الدعوة وهم عموم اإلنسانية بعد بعثة النبي ﷺ إليها ،كحديث( :كل أمتي
يدخلون الجنة إال من أبى)(.)0
 -2وتطلق غالبا عىل عموم املسلمني كحديث( :ادخرت شفاعتي ألهل الكبائر من
أمتي)(.)2
 -3وتطلق تارة عىل عموم مواطني دار اإلسالم عىل اختالف أديانهم ،كما يف الصحيح عن
أبي هريرة مرفوعا( :من خرج من الطاعة ،وفارق الجماعة ،فمات ،مات ميتة جاهلية ،ومن
قاتل تحت راية عمية ،يغضب لعصبة ،أو يدعو إىل عصبة ،أو ينرص عصبة ،فقتل ،فقتلة
جاهلية ،ومن خرج عىل أمتي ،يرضب برها وفاجرها ،وال يتحاىش من مؤمنها ،وال يفي لذي
عهد عهده ،فليس مني ،ولست منه) ويف لفظ( :ويقاتل للعصبية فليس من أمتي).

()3

ويف لفظ( :ومن خرج عىل أمتي يرضب برها وفاجرها ،ال يتحاىش ملؤمنها ،وال يفي لذي
عهدها ،فليس مني ولست منه) ويف رواية( :فليس من أمتي).

()4

( )0رواه البخاري يف صحيحه رقم .٤211
( )2حديث( :ادخرت شفاعتي) رواه أبو يعىل املوصيل والبزار ولفظه( :أخرت شفاعتي) من حديث ابن عمر بإسناد جيد
رجاله رجال الصحيح؛ كما قال الهيثمي يف مجمع الفوائد  ٤ /5و .201 /01
( )3مسلم يف صحيحه ح .0141
( )4مسند أحمد بن حنبل  2٩6 / 2( -و  )411بإسناد صحيح عىل رشط مسلم.
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وقد عرب هذا الحديث بالطاعة عن الدولة والسلطة (من خرج من الطاعة) ،وعرب بالجماعة
عن األمة واملجتمع (وفارق الجماعة)؛ للتأكيد عىل وجوب وحدة املجتمع واألمة من جهة،
ووحدة الدولة والسلطة ،من جهة أخرى ،وأن االفرتاق السيايس جاهلية تعارض أصول
الله جَ ِميعا وَ ال َ تَ َف َّر ُقوا﴾ ،وقال﴿ :وَ ال َ تَ ُكونُوا ْ
اإلسالم ،كما قال تعاىل﴿ :وَ اعْ تَ ِصمُوا ْ ِبحَ ب ِْل ِ
ِين تَ َف َّر ُقوا ْ وَ ْ
َكا َّلذ َ
اختَ َل ُفواْ﴾ ...
قال القرطبي يف رشح هذا الحديث( :وقوله (ومن خرج عىل أمتي يرضب برها وفاجرها)،
الرب :التقي ،والفاجر :امليسء ،وفيه دليل عىل أن ارتكاب املعايص والفجور ،ال يخرج عن
األمة).

()0

وقال القايض عياض يف قوله( :ال يتحاىش) (أي :ال يكرتث بما يفعله بها ،وال يحذر من
عقباه ،إنما يقاتل لشهوة بنفسه َ
وغ َض ِبها ،أو لقومه وعصبته ،هذا والله أعلم يف الخوارج
()2

وأشباههم من القرامطة).

واألمة يف هذا الحديث( :ومن خرج عىل أمتي) جاءت بمعنى الجماعة السياسية ،وهم أهل
دار اإلسالم ومواطنوها ،سواء من املسلمني ،أو من أهل الذمة املعاهدين ،فكلهم له حرمة
الدار إما باإليمان ،أو باألمان ،كما جاء يف صحيفة املدينة( :وإن يهود بني عوف أمة من
املؤمنني ،لليهود دينهم ،وللمسلمني دينهم).

()3

قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم -ت  224ه -يف معنى( :وإن يهود بني عوف أمة
من املؤمنني)( :إنما أراد نرصهم املؤمنني ،ومعاونتهم إياهم عىل عدوهم ،بالنفقة التي
رشطها عليهم ،فأما الدين فليسوا منه يف يشء).

()4

( )0املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )015 / 02( -
( )2إكمال املعلم رشح صحيح مسلم  -للقايض عياض )034 / 6( -
( )3كتاب األموال ـ ألبي عبيد ص  263بإسناد صحيح عن الزهري وهو إمام أهل املغازي والسري.
( )4كتاب األموال ـ ألبي عبيد ص .266
005
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فاستعمل الشارع هنا لفظ األمة بمعنى الجماعة السياسية التي تستوطن املدينة النبوية
من مسلمني ويهود.
فاألمة يف لغة العرب تطلق ويراد بها الجماعة ،فتارة تستخدم يف خطاب الشارع وهو
الغالب بمعنى أمة اإلجابة ،وهم الجماعة اإليمانية التي يربطها رابط اإلسالم واإليمان ،وتارة
بمعنى الجماعة السياسية التي يربطها رابط الدار واملكان ،وتارة بمعنى الجماعة اإلنسانية
كلها التي بعث إليها ،وهي أمة الدعوة من آمن به ومن لم يؤمن ،كما يف الحديث الصحيح:
(كل أمتي يدخلون الجنة إال من أبى).

()0

قال الخطيب التربيزي( :يحتمل أن يراد باألمة أمة الدعوة ،أي كلهم يدخلون الجنة عىل
التفصيل السابق يف باب اإليمان ،فاآلبي هو الكافر ،ويحتمل أن يراد بها أمة اإلجابة ،فاآلبي
هو العايص ،استثناه تغليظا وزجرا عن املعايص).

()2

قال املناوي( :واملراد أمة الدعوة فاآلبي هو الكافر بامتناعه عن قبول الدعوة ،وقيل أمة
اإلجابة فاآلبي هو العايص منهم).

()3

فقوله ﷺ( :من خرج عىل أمتي) وتفصيله ملكونات األمة (برها وفاجرها ...وذي عهدها)
يؤكد أنه أراد أمة دار اإلسالم جميعا ،بكل مواطنيها مسلميها ومعاهديها ،عىل اختالف
أديانهم.
فالخروج عىل األمة ومفارقة جماعتها -وهم أكثريتها -وقتال برها وفاجرها ومعاهدها
إنما هي حال أهل الجاهلية ،وليست من اإلسالم ورشيعته يف يشء!

( )0صحيح البخاري ح رقم .٤211
( )2مشكاة املصابيح مع رشحه مرعاة املفاتيح )5٤1 / 0( -
( )3فيض القدير رشح الجامع الصغري )06 / 5( -
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املسئولية السياسية لألمة واشرتاكها يف الذمة:
وهذا أصل من أصول اإلسالم السياسية ،وأثر من آثار الوالية العامة لألمة ،فهذه الوالية
التي ثبتت لهم بمجموعهم ،تثبت كذلك ألفرادهم يف صور فرعية كثرية ،ومن أبرزها أن أمان
الواحد منهم يجري عىل جميعهم حتى عىل اإلمام العام ،ملا تواتر عن النبي ﷺ قوله( :ذمة
املسلمني واحدة يسعى بها أدناهم).

()0

قال أبو عبيد القاسم بن سالم( :فقوله ﷺ( :يسعى بذمتهم أدناهم) ،هو العهد الذي إذا
أعطاه رجل من املسلمني أحدا من أهل الرشك جاز عىل جميع املسلمني ،ليس ألحد منهم
نقضه ،وال رده ،حتى جاءت سنة النبي ﷺ بذلك يف النساء).

()2

وقال املهلب( :معنى قوله( :ذمة املسلمني واحدة) أي :من انعقدت عليه ذمة من طائفة
()3

من املسلمني أن الواجب مراعاتها من جماعتهم ،إذا كان يجمعهم إمام واحد).

وقال ابن املنذر( :الذمة :األمان ،يقول :إن كل من أمن أحدا من الحربيني جاز أمانه عىل
جميع املسلمني ،دنيا كان أو رشيفا ،حرا كان أو عبدا ،رجال أو امرأة ،وليس لهم أن يخفروه،
واتفق مالك والثوري واألوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور عىل جواز أمان العبد قاتل أو
لم يقاتل ،واحتجوا بقوله ﷺ( :يسعى بذمتهم أدناهم).)...

()4

وقال الباجي( :ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسلم يعقل األمان فجاز أمانه كاإلمام).

()5

فال فرق يف هذا الحق السيايس بني اإلمام واملرأة الضعيفة والطفل املراهق والعبد الرقيق،
فصار أدنى واحد من املسلمني له من الذمة ما لإلمام العام بموجب األخوة اإليمانية ﴿إ ِن َّمَ ا

( )0صحيح البخاري ح رقم  01٤1و ح رقم .٤311
( )2األموال للقاسم بن سالم ()45٤/0
( )3رشح صحيح البخاري  -البن بطال ()351/5
( )4رشح صحيح البخاري  -البن بطال ()350 / 5
( )5املنتقى  -رشح املوطأ ()30 / 3
00٤
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ا ْلم ُْؤ ِمن ُ َ
ون إِ ْخوَ ة﴾ ،وبموجب الوالية السياسية ،التي يشرتكون فيها ﴿إِنَّمَ ا وَ ِليُّ ُك ُم الل ُه
ات بَعْ ُ
ون وَ ا ْلم ُْؤ ِمن َ ُ
ِين ءامَ نُواْ﴾﴿ ،وَ ا ْلم ُْؤ ِمن ُ َ
وَر ُسولُ ُه وَ ا َّلذ َ
ضهُ ْم أَوْ ِليَاء بَعْ ٍض﴾ ...
َ
وقال القرطبي يف معنى حديث( :املسلمون تتكافأ دماؤهم ،وهم يد عىل من سواهم،
ويسعى بذمتهم أدناهم)( :وقوله( :وذمة املسلمني واحدة)؛ أي :من عقد من املسلمني أمانا،
أو عهدا ألحد من العدو ،لم يحل ألحد أن ينقضه ...وقوله (يسعى بذمتهم أدناهم)؛ أي:
()0

أقلهم منزلة يف الدنيا ،وأضعفهم ،وهو حجة ملن أجاز أمان العبد واملرأة).

وقال العيني( :قوله( :يسعى بها أدناهم) يعني أن ذمة املسلمني سواء صدرت من واحد
أو أكثر ،رشيف أو وضيع ،فإذا أمّ ن أحد من املسلمني كافرا ،وأعطاه ذمته ،لم يكن ألحد
نقضه ،فيستوي يف ذلك الرجل واملرأة والحر والعبد ،ألن املسلمني كنفس واحدة).

()2

وال فرق يف ذلك بني بذل األمان للعدو املحارب الخارجي ،أو للمسلم الباغي داخل دار
اإلسالم ،كما قال الرسخيس( :وإذا أمن الرجل من أهل العدل رجال من أهل البغي جاز
أمانه  ،ألن وجوب قتل الباغي ال يكون أقوى من وجوب قتل املرشك ،ثم هناك يصح أمان
واحد من املسلمني لقوله ﷺ( :يسعى بذمتهم أدناهم) فكذلك ها هنا ،وألنه ربما يحتاج إىل
أن يناظره فعىس أن يتوب من غري قتال ،وال يتأتى ذلك ما لم يأمن كل واحد منهما من
صاحبه).

()3

فال يحل يف حال االقتتال الداخيل يف دار اإلسالم أن يمنع املتقاتلون من بذل األمان
لبعضهم ،ويجب تأمني كل من طلب األمان ،ويحرم نقض أمانه إذا أمنه أحد.

( )0املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )33 / 00( -
( )2عمدة القاري رشح صحيح البخاري )0٤1 / 06( -
( )3املبسوط للرسخيس ()222 / 01
001
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وهذا الحق السيايس يف بذل األمان للعدو األجنبي حال الحرب أثبته اإلمام األوزاعي حتى
للذمي فقال( :إن غزا الذمي مع املسلمني فأمّ ن أحدا ،فإن شاء اإلمام أمضاه ،وإال فلريده
إىل مأمنه).

()0

وإنما استصحب األوزاعي هنا أحكام دار اإلسالم حيث الذمي من أهلها ،فأثبت له ما
يثبت للمسلم من حقوق ،إذا اشرتك يف القتال ،ملا تقرر أن لغري املسلمني ما للمسلمني،
وعليهم ما عليهم ،بموجب عقد الذمة ،وحقوق الدار ومواطنتهم فيها.
فكل من ثبت له عقد الذمة باإليمان ،أو عقد الذمة باألمان ،وصار من أهل دار اإلسالم،
فإنه ال ين تقض عقده الذي ثبت له بذمة الله ورسوله وذمة املؤمنني جميعا ،ال بدعوى
الخروج ،وال بدعوى تغري الدول ووجوب تجديد العقد ،بل هذا الفعل خروج عىل األمة
وعهدها ،وهو فعل (الخوارج والقرامطة) كما قال القايض عياض!
فأهل الذمة يف دولة اإلسالم مواطنون لهم كامل حقوق املواطنة التي حددها اإلسالم،
ومصطلح (أهل الذمة) مصطلح ترشيفي ،فيه تكريم وترشيف بعهد الله وعهد رسوله لكل
رعايا دار اإلسالم ،سواء املسلمني منهم وغري املسلمني ،فالذمة من الذمام وهي الحرمة
والضمانة ،فلهم ذمة الله وحرمته ،وذمة رسوله ﷺ ،كما هو الشأن يف املسلمني أيضا كما
يف الحديث الصحيح( :من صىل صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،فذلك املسلم ،الذي له ذمة الله
ورسوله ،فال تخفروا الله يف ذمته).

()2

فجعل النبي ﷺ املسلمني أيضا من أهل ذمة الله ورسوله ،وجعل لهم حرمة وذماما
وعهدا وأمانا حتى ال يعتدى عليهم يف دولة اإلسالم وداره ،ومثله كتاب النبي إىل همدان
وأهل اليمن( :إنكم إن شهدتم أن ال إله إال الله ،أن محمدا رسول الله ،وأقمتم الصالة ،وآتيتم
( )0فتح الباري  -ابن حجر )2٤4 / 6( -
( )2صحيح البخاري ح رقم .3٩0
00٩
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الزكاة ،فإن لكم ذمة الله وذمة رسوله عىل دمائكم وعىل أموالكم وعىل أرضكم ،غري
مظلومني وال مضيق عليكم).

()0

وجاء يف الصحيح يف شأن أهل الذمة من غري املسلمني قوله ﷺ( :من قتل معاهدا لم يجد
رائحة الجنة).

()2

ويف لفظ( :من قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله ،فقد أخفر ذمة الله ،ال يرح رائحة
الجنة).

()3

ويف حديث آخر( :أال من ظلم معاهدا ،أو انتقصه ،أو كلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئا
بغري طيب نفس منه ،فأنا حجيجه يوم القيامة ،وأشار رسول الله ﷺ بأصبعه إىل صدره،
أال ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة).

()4

فاملسلمون لهم ذمة الله ورسوله بعقد اإليمان ،وغري املسلمني لهم ذمة الله ورسوله بعقد
األمان ،ومن هنا قرر الفقهاء قاعدة (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) ،كما جاء عن عيل  قال:
(من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا) ،ويف رواية( :إنما بذلوا الجزية لتكون
دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا).

()5

وقد حدد عرفة بن الحارث  حقوق أهل الذمة يف دولة اإلسالم وداره فقال( :إنما
أعطيناهم الذمة عىل أن نخيل بينهم وبني كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم ،وأن ال نحملهم
ما ال يطيقون ،وإن أرادهم عدو قاتلناهم من ورائهم ،ونخيل بينهم وبني أحكامهم ،إال أن

( )0ابن أبي شيبة يف املصنف  ،34٤/ ٤والطرباني يف املعجم الكبري  51/ 0٤وإسناده حسن.
( )2صحيح البخاري رقم .3066
( )3الرتمذي يف الجامع الصحيح رقم  0413وقال( :حديث حسن صحيح).
( )4أبو داود يف السنن رقم  ،3152والبيهقي يف السنن  ،215/٩بإسناد صحيح.
( )5رواه الشافعي يف األم  ،523/٤والدارقطني  04٤/3وضعف إسناده ،ومعناه صحيح.
021

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

يأتوا راضني بأحكامنا فنحكم بينهم بحكم الله وحكم رسوله ،وإن غيبوا عنا لم نعرض
لهم فيها ،قال عمرو بن العاص :صدقت).

()0

فال يتعرض لغري املسلمني من مواطني دار اإلسالم ،وال تنقض حقوقهم ،بدعوى تجديد
عقد الذمة لهم ،ممن تغلب عىل الدار ،إذ عقدهم مؤبد بذمة الله ورسوله واملؤمنني جميعا،
ال يحل نقضه بالشبه ،أو بدعوى قيام الدولة أو الخالفة ،إذ سقوط الدول وتغريها ال يغري
من أحكام دار اإلسالم وذمة املسلمني شيئا ،فكذلك ال يغري من ذمة غري املسلمني ،فالجميع
سواء ،يف حقوق الدار واملواطنة.
وجاء يف رشح الرسخيس للسري الكبري لإلمام محمد بن الحسن الشيباني (032ه -
01٩ه)( :ألن املسلمني حني أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم ،وهم صاروا من
أهل دار اإلسالم ،أال ترى أن اإلحراز بعقد الذمة للمال والنفس يف حكم الضمان والعقوبة،
بمنزلة اإلحراز الذي للمسلم ،فيستوي الحكم يف وجوب االتباع ...واملسلمون وأهل الذمة يف
ذلك سواء).

()2

ويرتتب عىل ذلك وجوب الدفع عن أهل الذمة وحمايتهم ،ورد الظلم عنهم ،حتى نص
الفقهاء بأن املقتول دفاعا عن املظلوم منهم شهيد ،كما قال السمرقندي الحنفي
ت53٩ه( :-من قتل يف املعركة أو غريها ،وهو يقاتل عدوا من الكفار املحاربني ،أو قطاعالطريق ،أو البغاة ،أو قتل بسبب دفع القتل عن نفسه ،أو عن أهله ،أو عن املسلمني ،أو أهل
الذمة ،فإنه يكون شهيدا ،ألن هؤالء يف معنى شهداء أحد؛ لوجود القتل ظلما ،وال يوجد يف
قتلهم عوض دنياوي).

()3

( )0رواه البخاري يف التاريخ الكبري  ،01٩/٤والطرباني يف املعجم الكبري  260/ 01واألوسط  ،301/ 1والبيهقي يف
السنن الكربى  ،211/٩وقال الحافظ ابن حجر يف اإلصابة ( 344/5إسناده صحيح).
( )2السري الكبري للشيباني ص .21٩
( )3تحفة الفقهاء (.)251/0
020
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اكتساب جنسية دار اإلسالم باإلقامة واالستيطان وحقوق املواطنة:
واألصل يف عقد الذمة -الذي تثبت بموجبه حقوق املواطنة لغري املسلمني -التأبيد
والديمومة ،وثبوته يتحقق بكل صورة تدل عىل القبول باإلقامة الدائمة يف أرض اإلسالم،
ومن ذلك:
 -1االستيطان سنة ودفع الرضائب املالية :كما قال اإلمام الكاساني الحنفي( :األمان
املؤبد هو املسمى بعقد الذمة ...أما ركن العقد فهو نوعان :نص ،وداللة .أما النص فهو
لفظ يدل عليه ،وهو لفظ العهد والعقد عىل وجه مخصوص ،وأما الداللة فهي فعل يدل عىل
قبول الجزية ،نحو أن يدخل حربي يف دار اإلسالم بأمان ،فإن أقام بها سنة بعد ما تُقدم
إليه [يعني أُخطر من قبل السلطة يف دار اإلسالم] يف أن يخرج أو يكون ذميا ...ولو اشرتى
املستأمن أرضا خراجية ،فإذا وضع عليه الخراج صار ذميا؛ ألن وظيفة الخراج يختص
باملقام يف دار اإلسالم ،فإذا قبلها فقد ريض بكونه من أهل دار اإلسالم ،فيصري ذميا ،ولو
باعها قبل أن يجبي خراجها ،ال يصري ذميا).

()0

هذا مع أن الخراج رضيبة عىل األرض الخراجية ،تؤخذ كما قال اإلمام محمد بن الحسن
الشيباني من (كل من ملك من أرض الخراج شيئا من مسلم أو ذمي).

()2

فعَ ّد الكاساني دفع رضيبة األرض الخراجية التي تؤخذ من املسلم وغري املسلم إقرارا من
الذمي بالتبعية لدار اإلسالم.
وقد قرر شمس األئمة الرسخيس الحنفي -ت  413ه -أصل املساواة بني املسلم وغري
املسلم الذمي يف النفس واملال بوصفني :بالعقد املؤبد ،وباستيطان دار اإلسالم (املواطنة)،
( )0بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (.)320 / 05
( )2السري الصغري ص .260
022
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فقال( :وإنما تتحقق املساواة يف ذلك رشعا لوجود التساوي يف حقن الدم ،وقد وجد ذلك
بني املسلم والذمي ،فإن حقن كل واحد منهما مؤبد بسبب مرشوع ،وهو عقد الذمة خلف
عن اإلسالم يف معنى الحقن ،والخلف يعمل عمل األصل عند عدم األصل ،وهذا الحقن،
والتقوم إنما يثبت باإلحراز ،واإلحراز يكون بالدار ال بالدين؛ ألن اإلحراز بالدين إنما يكون
يف حق من يعتقده ،فأما اإلحراز بقوة أهل الدار فيكون يف حق الكل ،والذمي يف اإلحراز
مساو للمسلم؛ ألنه من أهل دارنا حقيقة وحكما).

()0

فكما ال ينتقض عقد اإلسالم واإليمان بتغري الدول واألنظمة ،فيظل املسلمون عىل حرمة
دمائهم وأموالهم ،وال يحتاجون لتجديد عقد اإليمان بتغري الدول يف دار اإلسالم؛ فكذلك ال
ينتقض عقد الذمة واألمان ،إذ الجميع كما قال الرسخيس( :أهل دار اإلسالم حقيقة
وحكما) ،فهم سواء يف الحرمة والذمة.
وقد علل الفقهاء مساواة الذمي للمسلم يف أحكام املعامالت ،ألنه من أهل دار اإلسالم ،قال
ابن قدامة الحنبيل( :وال فرق بني املسلم والذمي يف اإلحياء ،نص عليه أحمد وبه قال مالك
وأبو حنيفة ،ولنا عموم قول النبي ﷺ( :من أحيا أرضا ميتة فهي له) ،وألن هذه جهة من
جهات التمليك فاشرتك فيها املسلم والذمي كسائر جهاته ،ولقوله( :عادي األرض لله
ولرسوله ثم هو لكم بعد ومن أحيا مواتا من األرض فله رقبتها) ،وال يمتنع أن يريد بقوله:
(هي لكم) أي :ألهل دار اإلسالم ،والذمي من أهل الدار ،تجري عليه أحكامها ،وقولهم إنها
من حقوق اإلسالم ،قلنا :وهو من أهل الدار ،فيتملكها كما يملكها بالرشاء ويملك مباحاتها
من الحشيش والحطب والصيود والركاز واملعدن واللقطة وهي من مرافق دار اإلسالم).

( )0املبسوط للرسخيس ()323 / 2٩
( )2املغني .064/ 6
023
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وقال الشوكاني( :املعصوم الدم بالذمة اإلسالمية إذا طلب شفعة له من مسلم ورافعه إىل
الرشيعة اإلسالمية وجب علينا الحكم له ،كما تدل عىل ذلك اآليات القرآنية ،ولم يثبت يف
السنة ما يدل عىل إخراج أهل الذمة من هذا الحكم الذي رشعه الله لعباده ،وقد جازت
املعاملة لهم بالبيع ونحوه ،كما يجوز البيع منهم التحاد البيع والشفعة يف كونهما موجبني
النتقال امللك مع تحريم املضارة لهم بوجه من وجوه الرضر ،فلهم ما للمسلمني فيما توجبه
الرشيعة ،من دفع املفاسد وجلب املصالح ،إال ما خصه دليل.)...

()0

 -١االستيطان بالزواج :كما قرر الرسخيس اكتساب جنسية دار اإلسالم ،وثبوت املواطنة
املؤبدة فيها لغري املسلمني بالزواج ،كما لو أن امرأة من أهل دار الحرب (كتابية دخلت دار
اإلسالم بأمان ،فتزوجت مسلما أو ذميا ،جاز ذلك ،وصارت ذمية؛ ألنها تابعة لزوجها يف
املقام ،فتزويجها نفسها ممن هو من أهل دار اإلسالم يكون رضا منها باملقام يف دارنا عىل
التأبيد ،فتصري ذمية).

()2

 -0االستيطان بالتبعية :وكذا قرر الفقهاء تبعية ولد الحربي لألم باملواطنة ،إذا كانت يف
دار اإلسالم ،حتى لو لم تكن مسلمة ،كما قال الرسخيس( :وكذلك إن كانت األم نرصانية
ذمية؛ ألنها من أهل دارنا ،وكما يتبعها الولد إذا كانت من أهل ديننا ،يتبعها إذا كانت من
()3

أهل دارنا ،توفريا للمنفعة عىل الولد).

فجعل حكم املواطنة يف دار اإلسالم يثبت باألصالة للنفس ،أو بالتبعية للذرية ،إما بالدين
واإليمان ،أو بالدار واملكان ،وهو ما يقتيض املساواة يف أحكام املواطنة!

( )0السيل الجرار .0٤3/ 3
( )2املبسوط .06٤ / 6
( )3املبسوط للرسخيس ()261 / 02
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واملراد بدار اإلسالم :هي كل بلد إسالمي ،وكل أرض لإلسالم ،وجب عىل األمة الدفع عنها
إذا دهمها العدو األجنبي ،مهما تعاقبت فيها الدول ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وإذا
دخل العدو بالد اإلسالم ،فال ريب أنه يجب دفعه عىل األقرب فاألقرب ،إذ بالد اإلسالم كلها
بمنزلة البلدة الواحدة).

()0

وقال اإلمام الكاساني الحنفي -ت  51٤ه -يف وجوب املساواة بني أهل دار اإلسالم ،يف
القضاء واألحكام ،مسلمهم وذميهم ( :وجميع ما ذكرنا أنه يصدّق فيه املسلم يصدّق فيه
الذمي ،لقول النبي ﷺ( :إذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمني ،وعليهم ما عىل
املسلمني) ،وال يؤخذ من املسلم إذا مر عىل العارش يف السنة إال مرة واحدة ،ألن املأخوذ منه
زكاة ،والزكاة ال تجب يف السنة إال مرة واحدة ،وكذلك الذمي ،ألنه بقبول عقد الذمة صار
له ما للمسلمني ،وعليه ما عىل املسلمني).

()2

وحكم ثبوت املواطنة يف دار اإلسالم واكتساب جنسيتها بعقد اإليمان أو عقد األمان

يرتتب عليه أحكام فرعية كثرية حتى لو سافر املواطن اإلسالمي إىل خارج دار اإلسالم،
كما قال الرسخيس( :وإذا دخل املسلم أو الذمي دار الحرب تاجرا بأمان ،فأصاب هناك ماال
ودورا ،ثم ظهر املسلمون عىل ذلك كله ،فهو له كله ،إال الدور واألرضني ،فإنها يفء ،ألن يده
يد صحيحة ،فإنه من أهل دار اإلسالم ،فيكون هو املحرز بيده ألمواله ،وتكون يده دافعة
إلحراز املسلمني تلك األموال).

()3

فحقوق املواطنة يف أرض اإلسالم -لكل مواطن اكتسب جنسية دار اإلسالم ،باإلقامة
املؤبدة فيها ،مسلما أو غري مسلم -تظل مصونة ،ورعاية حقوقه ومصالحه محفوظة ،حتى

( )0االختيارات الفقهية ص ،61٩والفتاوى الكربى  ،53٩/ 5واملستدرك عىل الفتاوى .0٤2/ 3
( )2بدائع الصنائع ( )03٤/ 2
( )3املبسوط للرسخيس ()032 / 02
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vvvvvvvvvvvvvvvv

خارج دار اإلسالم ،سواء دخل دار عهد وصلح ،أو دخل دار حرب بأمان للتجارة ونحوها،
إذا لم يقصد اإلقامة الدائمة فيها ،ولم يرد قطع عالقته وتبعيته لدار اإلسالم.
وقد صالح خالد بن الوليد أهل الحرية يف عهد عمر عىل أنه (أيما شيخ ضعف عن العمل،
أو أصابته آفة من اآلفات ،أو كان غنيا فافتقر ،وصار أهل دينه يتصدقون عليه ،طرحت
جزيته ،وعيل من بيت مال املسلمني وعياله ،ما أقام بدار الهجرة ودار اإلسالم ،فإن خرجوا
إىل غري دار الهجرة ودار اإلسالم ،فليس عىل املسلمني النفقة عىل عيالهم).

()0

فقد أثبت لهم خالد بن الوليد حق الرعاية االجتماعية للضعفاء واألطفال من مواطني دار
اإلسالم ،فهم يف الحقوق العامة سواء.

اشرتاط الرضا يف اكتساب املواطنة يف دار اإلسالم:
وعقد الذمة واألمان كعقد اإلسالم واإليمان ،كالهما يشرتط لصحته القبول والرضا ،كما
جاء يف كتاب خالد بن الوليد ملن صالحهم يف قرى الفرات( :إني عاهدتكم عىل الجزية واملنعة
[يعني الحماية مقابل الرضبية املالية] ..وإنك قد ن ُ ّق َ
بت [أي :رصت نقيبا] عىل قومك ،وإن
ُ
َ
ورضيت وريض قومك ،فلك الذمة
قبلت ومن معي من املسلمني،
قومك قد رضوا بك ،وقد
واملنعة ،فإن منعناكم فلنا الجزية ،وإال فال حتى نمنعكم).

()2

قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم يف اشرتاط الرضا وعدم االستكراه يف عقد الصلح
والذمة( :وكذلك لو أن أهل مدينة من املرشكني عاقد رؤساؤهم املسلمني عقدا ،وصالحوهم
عىل صلح ،فإن األخذ باألحوط وبالثقة [يعني الرأي الفقهي األحوط والحكم الرشعي

( )0الخراج ألبي يوسف ص  ،055وفيه قال أبو يوسف وحدثني محمد بن إسحاق وغريه من أهل العلم بالفتوح والسري
أن خالد بن الوليد به.
( )2رواه الطربي يف تاريخ األمم وامللوك ()30٩ / 2
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

األوثق] أال يكون ذلك ماضيا عىل العوام إال أن يكونوا راضني به ،قال مكحول :إذا نزل
املسلمون عىل حصن فالتمس العدو مصالحة املسلمني عىل أهل أبيات منهم يعطونهم أمانا،
لم يصلح ذلك حتى يبعث أمري الجيوش رجال فيدخل الحصن ويجمع أهله ويعلمهم بذلك،
فإن رضوا بذلك استنـزلهم ،وإال أقروا يف حصنهم ولم يصالحوا ،وقد كان أئمة الجيوش
من املسلمني قبل عمر بن عبد العزيز يصالح اإلمام رؤوس أهل الحصن وقادتهم عىل ما
تراضوا عليه ،دون علم بقية من يف الحصن من الروم ،فنهى عمر بن عبد العزيز عن ذلكم،
وأمر أمراء جيوشه أال يعملوا به ،وال يقبلوه ممن عرضه عليهم ،حتى يكتبوا كتابا ويوجهوا
به رسوال وشهودا عىل جماعة أهل الحصن .
قال أبو عبيد القاسم بن سالم :وهذا هو الوجه ،إال أن يكون األتباع غري مخالفني للرؤساء،
وعىل هذا يحمل ما كان من النبي ﷺ ملن عقد وصالح من رؤساء أهل نجران وغريهم ،أن
ذلك كان عن مأل منهم ،وأن األتباع غري خارجني لهم من رأي ،وال مستكرهني عليه).

()0

تأبيد التبعية واملواطنة يف دار اإلسالم:
وعقد الذمة عقد مواطنة مؤبد ال يحل نقضه ،كما قال قايض القضاة زكريا األنصاري
الشافعي يف الفرق بني عقد املعاهدة املؤقت ،وعقد الذمة املؤبد (لو استشعر اإلمام خيانتهم
–أي :املعاهدين -بأمارات تدل عليها ،ال بمجرد توهم ،لم ينتقض عهدهم بل ينبذ إليهم
العهد ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِمَّ ا تَ َخ َاف َّن ِمن َقوْ ٍم خِ يَانَة َفان ِبذْ إ ِ َلي ِْهمْ﴾ ،بخالف عقد الذمة ال ينبذ
بذلك ،ألنه عقد معاوضة مؤبد.)...

()2

( )0األموال ألبي عبيد ص .0٩2 – 0٩0
( )2أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ()226 / 4
02٤
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فال تسقط جنسية املواطن يف دار اإلسالم سواء مسلما كان أو ذميا ،إذ هي جنسية مؤبدة،
إال بالهجرة منها ،واستيطان دار غري دار اإلسالم.

التصرفات السياسية اليت ال تسقط حقوق املواطنة:
وقد ّ
نص الفقهاء عىل كثري من املمارسات السياسية التي ال يحل بها نقض عقد املواطنة
وإسقاط الجنسية ،ومن ذلك:
 -1دفاع أهل الذمة عن أنفسهم ممن اعتدى عليهم ،أو اشرتاكهم يف القتال زمن الفتن
يف دار اإلسالم ،ال يعد نقضا لعهدهم وذمتهم ،وال يسقط حقوق املواطنة عنهم ،وال الجنسية
والتبعية لدار اإلسالم ،ما داموا يعدون أنفسهم مواطنني يف أي دولة من دول دار اإلسالم
أقاموا ،وقد صالح سلمان الفاريس أهل حصن يف البرصة ،فأعقبه عليهم جيش من املسلمني،
فخافهم أهل الحصن ،وقاتلوهم ،وسبوهم ،فأرجعهم سلمان أحرارا إىل عهدهم ،وأبطل
ترصف الجيش ،قال أبو عبيد القاسم بن سالم( :أفال ترى أن سلمان جعل مصالحته إياهم
عهدا لهم ،صاروا به أحرارا ،محرما سباؤهم ،ولم ير ما كان من قتالهم الجيش نكثا؟ ألنه
إنما كان منهم عىل جهة الخوف من املسلمني ،ال عىل التعمد لنقض العهد ،وأرى ذمتهم
واجبة عىل املسلمني جميعا ،وقال :ذمة املسلمني واحدة).

()0

فالضامن لحقوق املواطنة يف دار اإلسالم هي األمة نفسها التي تشرتك يف الذمة
واملسئولية ،كما قال أبو عبيد( :أرى ذمتهم واجبة عىل املسلمني جميعا).
 -١خروج أهل الذمة مع البغاة عىل اإلمام :فال ينتقض عقدهم بمجرد ذلك؛ لكونهم من
أهل دار اإلسالم ومواطنيها ،فلهم يف هذه األحكام السياسية ما للمسلمني ،قال الرسخيس:

( )0األموال للقاسم بن سالم ()456 / 0
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(وإن كان أهل البغي قد استعانوا بقوم من أهل الذمة عىل حربهم ،فقاتلوا معهم لم يكن
ذلك منهم نقضا للعهد ،أال ترى أن هذا الفعل من أهل البغي ليس ينقض لإليمان ،فكذلك
ال يكون من أهل الذمة نقضا للعهد ،وهذا ألن أهل البغي مسلمون فإن الله تعاىل سمى
الطائفتني باسم اإليمان بقوله تعاىلَ ﴿ :وإِن َ
ان ِم َن ا ْلم ُْؤ ِم ِن َ
ني ْاقتَتَلُوا﴾ ،وقال عيل :
طائ َِفتَ ِ
(إخواننا بغوا علينا) ،فالذين انضموا إليهم من أهل الذمة لم يخرجوا من أن يكونوا ملتزمني
حكم اإلسالم يف املعامالت ،وأن يكونوا من أهل دار اإلسالم ،فلهذا ال ينتقض عهدهم بذلك،
ولكنهم بمنزلة أهل البغي فيما أصابوا يف الحرب ،ألنهم قاتلوا تحت راية البغاة ،فحكمهم
فيما فعلوا كحكم البغاة ،وينبغي ألهل العدل إذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم إىل العدل).

()0

 -0خروج أهل الذمة عىل سلطة أئمة الجور :دفاعا عن حقوقهم ،ورفعا للظلم عنهم،
فحكمهم حكم املسلمني الذين يخرجون عىل اإلمام الجائر من حيث حرمة قتالهم ،إذا كانوا
خرجوا لدفع الظلم ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وال خالف بني علماء السنة أنهم يقاتلون
أي :الخوارج -مع أئمة العدل مثل أمري املؤمنني عيل بن أبي طالب  ،لكن هل يقاتلونمع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم ال يقاتلون ،وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل
الذمة ال يقاتلون مع أئمة الجور).

()2

وقد نص اإلمام مالك عىل حرمة قتال أهل الذمة إذا قاتلوا دفعا للظلم عن أنفسهم ،ولو
قاتلهم اإلمام نفسه إذا كان جائرا (قال ابن القاسم عن مالك :إن خرجوا عن ظلم فال
يقاتلوا ،وإن قتلوا املسلمني يف مدافعتهم))3(.وقد سئل عن خروج الحبشة يف دهلك فقال:

( )0املبسوط .031/ 6
( )2مجموع الفتاوى .006/6
( )3النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات .34٤/ 3
02٩
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(إني أخاف أن يكونوا ُ
ظلموا بيشء ...فال ينبغي أن ي َُقاتَلوا حني خرجوا حتى يكشف
األمر ،فإن كان عن ظلم ُركب منهم تُركوا.)...

()0

 -4إعانتهم لقتال فيه شبهة :وال ينتقض عقد الذمة ملواطني دار اإلسالم ،ولو قاتلوا
املسلمني ،مع وجود الشبهة ،كما ال ينتقض عقد اإليمان من املسلمني مع الشبهة ،كما قال
ابن مفلح الحنبيل شارحا كالم ابن قدامة( :ألن عقد الذمة مؤبد ،وال يجوز نقضه لخوف
الخيانة منهم ،ويلزم الدفع عنهم ،واملستأمنون بخالف هذا (إال أن يدعوا أنهم ظنوا أنه
يجب عليهم معونة من استعان بهم من املسلمني ،ونحو ذلك ،فال ينتقض عهدهم) وجها
واحدا ،ألن ما ادعوه محتمل ،فال ينتقض عهدهم مع الشبهة).

()2

 -0القتال مع اإلكراه :وإذا ادعى أهل الذمة أنهم قاتلوا األمة مكرهني ،سواء قاتلوا مع
البغاة أو الخوارج أو مع السلطان إذا جار أو ارتد يف دار اإلسالم ،لم ينتقض عقدهم ،كما
قال ابن قدامة الحنبيل إذا استعان أهل البغي بأهل الذمة يف قتال األمة (وإن قالوا :كنا
مكرهني ،أو ظننا أنه يجوز لنا معاونتهم ،لم تنتقض الذمة ،ألن ما ادعوه محتمل ،فال
ينقض العهد مع الشبهة ،وإن استعانوا بمستأمن فحكمه حكم أهل الحرب إال أن يقيم بينة
()3

عىل اإلكراه).

 -6القتال مع الظن أنه واجب عليهم :كالقتال مع السلطة ،أو مع البغاة ،أو ال يعلمون
مع من يجب القتال فال ينتقض عقد الذمة واملواطنة ،كما قال ابن قدامة( :وإن أكرههم
البغاة عىل معونتهم ،لم ينتقض عهدهم ،وإن ادعوا ذلكُ ،ق ِب َل قولهم؛ ألنهم تحت أيديهم
وقدرتهم ،وإن قالوا ظننا أن من استعان بنا من املسلمني لزمتنا معونته ،لم ينتقض

( )0النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات .34٤/ 3
( )2املبدع يف رشح املقنع .04٤/ ٩
( )3الكايف .54/ 4
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عهدهم ،وإن فعل ذلك املستأمنون ،انتقض عهدهم ،والفرق بينهما أن أهل الذمة أقوى
حكما؛ ألن عهدهم مؤبد ،وال يجوز نقضه لخوف الخيانة منهم ،ويلزم اإلمام الدفع عنهم،
واملستأمنون بخالف ذلك).

()0

فف ّرق ابن قدامة هنا بني عقد األمان وعقد الذمة؛ وهو عقد مواطنة مؤبد يوجب حقوقا
للمواطن يف دار اإلسالم ،ال يوجبها عقد االستئمان املؤقت.
 -7القتال مع عدم العلم باملحق :وكذلك عدم معرفة أهل الذمة باملحق من املبطل من
املتقاتلني يف دار اإلسالم شبهة تمنع نقض عقدهم ،إذا شاركوا يف القتال والحرب ،ففيه عند
الشافعية والحنابلة قوالن( :الثاني ال ينتقض؛ ألن أهل الذمة ال يعرفون املحق من املبطل،
فيكون ذلك شبهة لهم .وللشافعي قوالن ...وإن قلنا :ال ينتقض عهدهم ،فحكمهم حكم أهل
البغي ،يف قتل مقبلهم ،والكف عن أسريهم ،ومدبرهم ،وجريحهم.)...

()2

وكل ما سبق ذكره من حقوق املواطنة وموانع سقوط التبعية لدار اإلسالم ال فرق فيها
بني مسلم وذمي ،وإنما لم ينص الفقهاء عىل املسلم الجتماع كال الوصفني يف حقه ،وهما
عقد اإليمان ،واستيطان املكان ،بخالف غري املسلم الذي تثبت له هذه الحقوق باملواطنة
املحضة ،فكان النص عليها أوىل حتى ال يُتوهم أن الحكم فيها للمواطن الذمي يختلف عن
حكم املواطن املسلم.
ولهذا أجمع الفقهاء عىل أنه يجب عىل األمة الدفاع عن أهل الذمة ،وحمايتهم يف أرض
اإلسالم عىل كل حال ،ممن أرادهم بظلم داخيل أو عدوان خارجي ،بينما ال يجب عىل األمة
الدفاع عن املسلمني يف أرض الرشك إال يف حال القوة وعدم وجود عهد وصلح مع أهلها ،كما

( )0املغني البن قدامة .440 / 0٩
( )2املغني البن قدامة .441 / 0٩
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قال تعاىل﴿ :وَ ا َّلذ َ
اج ُروا ْ َوإ ِ ِن
اج ُروا ْ مَ ا َل ُكم مِّ ن وَ َاليَت ِِهم مِّ ن َ ْ
يش ٍء حَ تَّى يُهَ ِ
ِين ءامَ نُوا ْ وَ َل ْم يُهَ ِ
ْ
رص إِال َّ عَ َىل َقوْ ٍم بَيْن َ ُك ْم وَ بَيْنَهُ م مِّ يثَاق﴾.
ِّين َفعَ َليْ ُك ُم الن َّ ْ ُ
استَ َ ُ
نرصو ُك ْم ِيف الد ِ
فكانت حقوق املواطنة واملجاورة املكانية ،يف أرض اإلسالم ،أوجب وأوثق من هذه الحيثية
وهي الحماية لهم ،من حقوق األخوة اإليمانية ،يف أرض الرشك!
رش ُكوا ْ ِب ِه َشيْئا وَ ِبا ْلوَ ا ِل َدي ِْن
ويؤكد حقوق املجاورة املكانية قوله تعاىل﴿ :وَ اعْ بُدُوا ْ الل َه وَ ال َ تُ ْ ِ
ِني وَ ا ْلجَ ِار ذِ ي ا ْل ُق ْربَى وَ ا ْلجَ ِار ا ْلجُ ن ُ ِب وَ َّ
الصاحِ ِب
إِحْ َسانا وَ ِبذِي ا ْل ُق ْربَى وَ ا ْليَتَامَ ى وَ ا ْلمَ َساك ِ
نب وَ اب ِْن َّ
يل﴾.
الس ِب ِ
ِبالجَ ِ
قال ابن جرير الطربي مرجحا قول من قال بأن ﴿ا ْلجَ ِار ا ْلجُ ن ُ ِب﴾ يعم املسلم وغري املسلم:
(وأوىل القولني يف ذلك بالصواب ،قول من قال معنى ﴿ا ْلجُ ن ُ ِب﴾ ،يف هذا املوضع :الغريب
البعيد ،مسلما كان أو مرشكا ،يهوديا كان أو نرصانيا).

()0

وهو الصحيح إذ كل هذه األوصاف ﴿ ِبا ْلوَ ا ِل َدي ِْن﴾ِ ﴿ ،بذِي ا ْل ُق ْربَى﴾﴿ ،ا ْليَتَامَ ى﴾،
َّ
ني﴾﴿ ،اب ِْن َّ
نب﴾ ،ألفاظ عامة تشمل املسلم وغري
الس ِبيل﴾،
﴿ا ْلمَ َساكِ ِ
﴿الصاحِ ِب ِبالجَ ِ
املسلم بعمومها اللفظي.
ويف ذلك كله حماية لحقوق املواطنة يف دار اإلسالم ،لكل سكانها ثبوتا قطعيا مؤبدا ال
ينتقض بالشبه واألهواء والفتن التي قد تعصف بأرض اإلسالم ،فمن استحل من مواطنيها
ما حرم الله من نفس أو مال أو عرض ،فقد نقض ذمة الله ورسوله وذمة املسلمني جميعا
ووجب قتاله ودفع ظلمه وبغيه.

( )0جامع البيان ()33٩ / 1
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والية األمة على الدولة والسلطة:
فاألمة والجماعة أصل اإلسالم ،والدولة والسلطة فرع عنه ،فباألمة تحقق ظهور اإلسالم
كدعوة يف مكة ،ثم كدولة يف املدينة ،فهو دين االجتماع والوحدة ،كتعبري عن حقيقة التوحيد
التي جاء بها اإلسالم ،ابتداء من توحيد الله ﴿أَنَّمَ ا إ ِ َلهُ ُك ْم إ ِ َله وَ احِ د﴾ ،ثم تأكيد وحدة النوع
اإلنساني ،وأن اإلنسان من أصل واحد ﴿اتَّ ُقوا ْ َربَّ ُك ُم الَّذِي َخ َل َق ُكم مِّ ن ن َّ ْف ٍس وَ احِ َد ٍة﴾ ،ثم
وحدة الدين والرشائع ﴿ َك َ
ان الن َّ ُ
اس أُمَّ ة وَ احِ دَة﴾ ،وكما يف الصحيحني( :األنبياء إخوة دينهم
واحد)( ،)0وانتهاء بوحدة املجتمع اإليماني السياسية ،كما قال ﷺ( :إن الله يرىض لكم
ثالثا :أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا ،وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا ،وأن
تناصحوا من واله الله أمركم).

()2

وعرب عن هذه الحقيقة الخليفة الراشد عمر الفاروق بقوله( :يا معرش العرب إنه ال إسالم
بال جماعة ،وال جماعة بال إمامة ،وال إمامة بال طاعة).

()3

والجماعة :هي األمة ،وهي العامة ،التي أمر النبي ﷺ بالنصيحة لها كما لألئمة ،فقال
كما يف الصحيح( :الدين النصيحة :لله ،ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة املسلمني ،وعامتهم).

()4

وكما قال عيل  بعد أن بايعه الناس( :هذه بيعة عامة ،فمن ردها رغب عن دين
املسلمني ،واتبع غري سبيلهم).

()5

( )0صحيح البخاري ح رقم  ،3443ومسلم ح رقم .2365
( )2موطأ مالك ح رقم  ،0٤٩6وصحيح مسلم ح رقم .0٤05
( )3رواه الدارمي يف السنن ح رقم  25٤أخربنا يزيد بن هارون أخربنا بقية حدثنا صفوان بن رستم عن عبد الرحمن بن
ميرسة عن تميم الداري عن عمر ،ورواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم رقم  244من طريق معاذ بن خالد عن
بقية به وزاد (بن ميرسة عن أبي عبد الرحمن عن تميم) ،وهو إسناد شامي ال بأس به.
( )4صحيح مسلم ح رقم .55
( )5ثقات ابن حبان .261/ 2
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وقال ملن خرجوا عليه( :فلم تضللون عامة أمة محمد ﷺ؟ ...وخري الناس يف ّ حاال النمط
األوسط فالزموه ،والزموا السواد األعظم ،فإن يد الله عىل الجماعة ،وإياكم والفرقة ،فإن
الشاذ من الناس للشيطان ،كما أن الشاذ من الغنم للذئب).

()0

وقد احتج القعقاع بن عمرو عىل من خرجوا عىل عثمان بأنه( :كيف يستعفي الخاصة
من أمر رضيته العامة).

()2

وكما قال عمر بن عبد العزيز( :إذا رأيت قوما يتناجون بأمر دون عامتهم ،فهم عىل
تأسيس ضاللة) ،ويف لفظ( :دون العامة).

()3

ولجماعة املسلمني سلطانها وقوامتها وواليتها العامة حتى عىل اإلمام ،كما يف قصة أبي
بكر حني أقطع األقرع بن حابس وعيينة بن حصن أرضا ،وكتب لهما كتابا بذلك ،فأرادا
من عمر أن يشهد عليه ،فاعرتض عىل اإلقطاع ،ورفض الكتاب!
(فأقبال إىل أبي بكر وهما متذمران.
فقاال :والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟
فقال :بل هو لو كان شاء!
فجاء عمر مغضبا حتى وقف عىل أبي بكر.
فقال :أخربني عن هذه األرض التي أقطعتها هذين الرجلني! أرض لك خاصة؟ أم هي بني
املسلمني عامة؟

( )0رشح نهج البالغة  -ابن أبي حديد ()002 / 1
( )2ابن جرير .651/2
( )3رواه الدارمي يف السنن رقم  ،31٤وعبد الله بن أحمد يف زوائده عىل الزهد ص  21٩و ،2٩0وأبو نعيم يف الحلية
 ،331/5والاللكائي يف أصول السنة رقم  ،250وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم رقم  ،٩16كلهم من طرق كثرية
صحيحة عن األوزاعي عن عمر بن عبد العزيز به ،وقد أدرك األوزاعي عمر ،فقد ولد سنة  11هـ وكان له يوم وفاة
عمر نحو  04سنة ،وكالهما دمشقي ،وهو أعلم أهل الشام يف زمانه ،فال يبعد مع قلة روايته عنه سماعه منه ،وقد
روى ابن أبي حاتم يف التفسري  0٩61/6بإسناد صحيح عن األوزاعي قال ثنا عمر بن عبد العزيز.
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قال :بل هي بني املسلمني عامة.
قال :فما حملك عىل أن تخص هذين بها دون جماعة املسلمني؟
قال :استرشت هؤالء الذين حويل فأشاروا عيل ّ بذلك.
قال :استرشت هؤالء الذين حولك! أكل املسلمني أوسعت مشورة ورضا!؟
قال :فقال أبو بكر :قد كنت قلت لك إنك أقوى عىل هذا األمر مني ولكنك غلبتني).

()0

الهمداني قال نا املحاربي
( )0رواه يعقوب بن سفيان البسوي يف املعرفة والتاريخ ( ،)5 / 4قال نا هارون بن إسحاق
ّ
 عبد الرحمن بن محمد  -عن الحجاج بن دينار الواسطي عن ابن سريين عن عبيدة  -السلماني  -به ،وعنه الخطيبالبغدادي يف الجامع ألخالق الراوي  3٩6/ 4به مطوال مثله ،ومن طريق البسوي البيهقي يف السنن الكربى مخترصا،
ورواه املحاميل يف أماليه  -كما يف اإلصابة للحافظ ابن حجر  - ٤6٩/ 4عن هارون بن عبد الله عن املحاربي به
مطوال ،ورواه البخاري يف التاريخ الصغري  10/ 0واألوسط رقم  010عن محمد بن العالء عن املحاربي به مخترصا،
وفيه (محمد بن سريين) ،وابن أبي حاتم يف التفسري  0122 / 6حدثنا أبو سعيد األشج عن املحاربي به مخترصا
وفيه (أنس بن سريين) ،ورواه ابن أبي شيبة يف املصنف  356 / 02عن املحاربي به مخترصا ،ومن طريقه الحاكم
يف املستدرك  ، 11 / 3قال ابن حجر يف اإلصابة ( 012/ 0وروى البخاري يف تاريخه الصغري ويعقوب بن سفيان
بإسناد صحيح من طريق محمد بن سريين عن عبيدة بن عمرو السلماني أن عيينة واألقرع استقطعا أبا بكر أرضا
فقال لهما عمر ...قال عيل بن املديني يف العلل :هذا منقطع ألن عبيدة لم يدرك القصة ،وال روي عن عمر أنه سمعه
منه  -كذا ولعل الصواب (وال روي عنه أنه سمع من عمر) -قال :وال يروى عن عمر بأحسن من هذا اإلسناد ،ورواه
سيف بن عمر يف الفتوح مطوال) ،وقال البوصريي يف اتحاف املهرة ( : 26/ 5هذا إسناده رواته ثقات) وهو كما
قال ،وأصل قصة إقطاع أبي بكر لهما ثابتة من طرق أخرى ،وأورده ابن كثري يف ـ مسند الفاروق ( )25٩ / 0وذكر
قول ابن املديني( :هذا حديث منقطع اإلسناد ألن عبيدة لم يدرك ،ولم يرد عنه أنه سمع عمر وال رآه) ،وهذه عىل
قاعدة ابن املديني يف اشرتاط السماع وعدم االكتفاء باملعارصة واحتمال اللقاء يف قبول العنعنة ،والصحيح أن عبيدة
السلماني مخرضم أسلم وهو باليمن ،قبل وفاة النبي ﷺ بسنتني عام الفتح ،وقدم إىل املدينة بعد وفاة النبي ﷺ،
حتى عده بعضهم يف الصحابة ،فهو قطعا عارص وأدرك عمر ،ولم يذكر يف املدلسني ،وكان قاضيا يف خالفة عيل ،كما
يف مصنف عبد الرزاق ( )2٩0 / ٤عن معمر عن أيوب عن بن سريين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول:
(اجتمع رأيي ورأي عمر يف أمهات األوالد أن ال يبعن ،قال :ثم رأيت بعد أن يبعن ،قال عبيدة فقلت له :فرأيك ورأي
عمر يف الجماعة أحب إيل من رأيك وحدك يف الفرقة  -أو قال :يف الفتنة  -قال فضحك عيل) ،فمثله ال يبعد سماعه
من عمر بعد ثبوت املعارصة واإلدراك ثبوتا قطعيا ،وقال ابن خيثمة يف تاريخه  035/ 5عنه( :أدرك زمان عمر)،
وروى عبد الرزاق يف املصنف  260/ 01بإسناد صحيح عن ابن سريين أنه سأل عبيدة  -وكان أعلم أهل العراق
بالفرائض  -عن فريضة فيها جد فقال( :حفظت من عمر بن الخطاب فيها مئة قضية مختلفة) قلت :عن عمر؟
قال :عن عمر! فهذا يرجح صحة سماعه من عمر ،وأرصح منه ما رواه ابن أبي شيبة يف املصنف  31٩ / 02عن
وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني عن أبيه عن (عبيدة السلماني قال يل عمر :كم ترى
الرجل يكفيه من عطائه ،) ...وهذا إسناد صحيح ،ويحيى بن عمرو قال عنه العجيل يف الثقات (( )355 / 2يحيى
بن عمرو بن سلمة كويف ثقة وأبوه كويف تابعي ثقة) ،فصح بحمد الله إسناد هذا الخرب عن عمر.
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فقد أبطل عمر ترصف أبي بكر محتجا عىل بطالنه بقاعدة حقوق الجماعة ووالية األمة
(أكل املسلمني أوسعت رضا ومشورة؟) ،فالترصف يف مصالح األمة ال يكون إال عن رضاها
وشوراها ،فالجماعة واألمة أسبق وجودا ،وأنفذ والية ،من الدولة واإلمامة والسلطة ،وحقوق
األمة أثبت عقدا من حقوق اإلمامة ،وهي حقوق الله التي جعلها لها ،والتي جعلها مقدمة
عىل حقوق السلطة ،بما يف ذلك حق األمة يف اختيار اإلمام والتحري عن تحقق رشوط اإلمامة
فيه وصفاته التي تؤهله للسلطة!
كما قال القايض املاوردي الشافعي -ت  451ه ( :-وإذا قام اإلمام بما ذكرناه من حقوق
األمة ،فقد أدى حق الله تعاىل فيما لهم وعليهم ،ووجب له عليهم حقان :الطاعة والنرصة
ما لم يتغري حاله).

()0

وقال القايض أبو يعىل الفراء الحنبيل -ت  451ه ( :-وإذا قام اإلمام بحقوق األمة وجب
له عليهم :الطاعة ،والنرصة ،ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن اإلمامة ،والذي يخرج
به عن اإلمامة شيئان :الجرح يف عدالته ،والنقص يف ذلك بما يقتيض صحة اإلمامة).

()2

فقدم القاضيان الشافعي والحنبيل استيفاء حقوق األمة قبل حقوق اإلمامة ،وحقوق األمة
هنا هي الحقوق العرشة التي ذكراها قبل ذلك ،ومنها حقوق الله ،ألن إقامتها من حقوق
األمة عىل اإلمام ،وهي( :حفظ الدين عىل أصوله  -تنفيذ األحكام القضائية  -حماية األمة
وتحقيق األمن  -إقامة الحدود وحفظ حقوق العباد  -تأمني الحدود  -جهاد العدو  -جباية
األموال بالحق  -تقسيم املال عىل أهله بالعدل  -تولية األكفاء  -مبارشة األمور بنفسه).

( )0األحكام السلطانية ص .2٤
( )2األحكام السلطانية ألبي يعىل الفراء ص .21
( )3األحكام السلطانية للماوردي ص  ،26واألحكام السلطانية ألبي يعىل الفراء ص .21
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فجعال قيام اإلمام بأداء حقوق األمة -التي هي حقوق لله التي رشعها وأوجبها عليه
لصالح األمة -رشطا لوجوب طاعته وتقرر حقه عليها!
وكذا من حقوق األمة التي تشرتط لصحة عقد اإلمامة واستدامته تحقق صفات القدرة يف
اإلمام للقيام بحقوقها ،كما قال املاوردي -ووافقه أبو يعىل -يف الصفات الخلقية التي يجب
تحققها يف اإلمام( :والقسم الثاني :ما يمنع من عقد اإلمامة ومن استدامتها ،وهو ما يمنع
من العمل كذهاب اليدين ،أو من النهوض كذهاب الرجلني ،فال تصح معه اإلمامة يف عقد،
وال استدامة؛ لعجزه عما يلزمه من حقوق األمة يف علم أو نهضة.
والقسم الثالث :ما يمنع من عقد اإلمامة ،واختلف يف منعه من استدامتها ،وهو ما ذهب
به بعض العمل ،أو فقد به بعض النهوض ،كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلني ،فال
يصح معه عقد اإلمامة ،لعجزه عن كمال الترصف ،فإن طرأ بعد عقد اإلمامة ففي خروجه
منها مذهبان للفقهاء...
والقسم الرابع :ما ال يمنع من استدامة اإلمامة ،واختلف يف منعه من ابتداء عقدها وهو
ما شان وقبح ولم يؤثر يف عمل وال يف نهضة ،كجدع األنف وسمل إحدى العينني ،فال يخرج
به من اإلمامة بعد عقدها لعدم تأثريه يف يشء من حقوقها.
ويف منعه من ابتداء عقدها مذهبان للفقهاء ...ليسلم والة امللة من شني يعاب ،ونقص
يزدرى ،فتقل به الهيبة ،ويف قلتها نفور عن الطاعة ،وما أدى إىل هذا فهو نقص يف حقوق
األمة).

()0

فعَ ّلال عدم صحة عقد اإلمامة ابتداء ملن كان فيه عيب خلقي يشينه ،حفاظا عىل كمال
(حقوق األمة) ،حتى ال يلحق حقوقها نقص!

( )0األحكام السلطانية ص ،30واألحكام السلطانية ألبي يعىل الفراء ص .22
03٤
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أثر األمة واجلماعة يف حتديد دار العدل:
وكما أن حقوق األمة واستيفاءها هو األصل يف تحقق رشعية النظام ،ووجوب طاعة اإلمام؛
كذلك األمة هي األصل يف تعريف دار العدل ،وتمييزها عن دار الخروج والبغي ،فلزوم
جماعتهم مع كونه من أصول الدين ،كذلك هو من أصول األحكام السياسية والفقهية؛ ملا
له من أثر يف وصف الدار واألرض التي اجتمع أكثرهم فيها ،وما يرتتب عليها من أحكام،
كما قال أبو عمرو الداني يف بيان أصل أهل السنة( :ومن قولهم :إن من فرائض الدين لزوم
جماعة املسلمني ،وترك الشذوذ عنهم ،والخروج من جملتهم قال الله تعاىل﴿ :وَمَ ن ي َُشاقِ ِق
يل ا ْلم ُْؤ ِم ِن َ
الر ُسو َل ِمن بَعْ ِد مَ ا تَب َّ َ
ني﴾).
َني َل ُه ا ْلهُ دَى وَ يَتَّ ِب ْع َغ ْ َ
ري َس ِب ِ
َّ

()0

يل ا ْلم ُْؤ ِمن َ
فالخالفة ال حقيقة لها إال باجتماع األمة أو أكثرها وهو َ
ِني﴾ ،وال تقوم إال
﴿س ِب ِ
مع الجماعة وبالجماعة والعامة ،وكالهما أصل من أصول الدين ،ولهذا يفرق الفقهاء بني
دار العدل ودار البغي ،بالجماعة ،وهم أكثر األمة ،كما قال الشهرستاني( :كل من خرج
عىل اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا ،سواء كان الخروج يف أيام
الصحابة عىل األئمة الراشدين ،أو كان بعدهم عىل التابعني بإحسان واألئمة يف كل زمان).

()2

فاشرتط رشطني( :اإلمام الحق) و(اتفاق الجماعة عليه).
وكذا قال القاضيان املاوردي الشافعي وأبو يعىل الحنبيل( :وإن كان أهل البغي قد نصبوا
ألنفسهم إماما دخلوا يف بيعته ،وانقادوا لطاعته ،فاإلمام املأسور يف أيديهم خارج من اإلمامة
باإلياس من خالصه؛ ألنهم قد انحازوا بدار تفرد حكمها عن الجماعة ،وخرجوا بها عن

( )0الرسالة الوافية ألبي عمرو الداني )01٩ / 0( -
( )2امللل والنحل .004/ 0
031
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الطاعة ،فلم يبق ألهل العدل بهم نرصة ،وللمأسور معهم قدرة ،وعىل أهل االختيار يف دار
العدل أن يعقدوا اإلمامة ملن ارتضوا لها).

()0

وقاال أيضا( :وإذا بغت طائفة من املسلمني وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب
ابتدعوه ،فإن لم يخرجوا به عن املظاهرة بطاعة اإلمام ،وال تحيزوا بدار اعتزلوا فيها ،وكانوا
أفرادا متفرقني تنالهم القدرة ،وتمتد إليهم اليد تركوا ولم يحاربوا ،وأجريت عليهم أحكام
()2

العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود).

فأهل البغي يعرفون بوصفني :مفارقة الجماعة واألمة ،والخروج عن الطاعة والدولة،
وهذا ما يدل عليه حديث حذيفة يف الصحيحني( :الزم جماعة املسلمني وإمامهم) ،فقدم
لزوم الجماعة واألمة ،وأضاف اإلمام للجماعة ،إضافة تعريف به ،إذ رشعية اإلمام فرع عن
وجود األمة واجتماعها عليه ،واألمة وحقوقها أسبق وجودا من السلطة وحقوقها ،فلو قامت
طائفة أخرى ونصبت إماما ،كان فعلهم محرما ،وإمامته باطلة ،ملخالفتهم جماعة املسلمني
وأكثرية األمة.
ولهذا كانت األمة مرحومة ومعصومة باالجتماع ،فال تجتمع عىل باطل ،بينما ال عصمة
لألئمة ،بل ورد يف النصوص الخوف منهم ،كما يف حديث( :أخوف ما أخاف عىل أمتي األئمة
املضلون) )3(.ويف لفظ( :إنما أخاف عىل أمتي األئمة املضلني).

()4

وجاء يف حديث آخر( :أخوف ما أخاف عىل أمتي ثالث :حيف األئمة.)...

()5

( )0األحكام السلطانية للماوردي ص  ،34وألبي يعىل الحنبيل ص .23
( )2األحكام السلطانية للماوردي ص  ،٩1وأبي يعىل ص .54
( )3أحمد ح  ،2٤1٤4وصحيح ابن حبان  ،4411وبوب ابن حبان عليه باب (تخوف النبي ﷺ عىل أمته االنقياد لألئمة
املضلني).
( )4أبو داود ح  ،4252وابن ماجه ح  ،3٩52وأصله يف صحيح مسلم ح .211٩
( )5رواه ابن بطة يف اإلبانة رقم  0533من حديث ابن محرييز مرفوعا مرسال ،وابن عساكر  410/ 51من حديث أبي
محجن مرفوعا ،وصححه األلباني يف صحيح الجامع الصغري رقم  ،204وابن أبي عاصم يف السنة رقم  324من
حديث جابر بن سمرة وفيه (حيف السلطان) ،وصححه األلباني بشواهده.
03٩

vvvvvvvvvvvvvvvv

ويف رواية( :جور السلطان)!
ودعا عىل من شق عىل أمته فقال( :اللهم من رفق بأمتي فارفق به ،ومن شق عليهم فشق
عليه).

()0

قال اإلمام الرسخيس الحنفي -ت  414ه ( :-فإن كان املسلمون مجتمعني عىل واحد،
وكانوا آمنني به ،والسبيل آمنة ،فخرج عليه طائفة من املسلمني ،فحينئذ يجب عىل من يقوى
عىل القتال أن يقاتل مع إمام املسلمني الخارجني)

()2

فاالجتماع واالئتالف السيايس أصل من أصول اإلسالم ،ال تتحقق الخالفة العامة لألمة،
وال الخالفة الخاصة لألئمة إال به ،وبعد تحققه ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فإن
التنازع يف هذه العبادات الظاهرة والشعائر أَوْجب أنواعا من الفساد الذي يكرهه الله
ورسوله ...أحدها ظلم كثري من األمة أو أكثرهم بعضهم لبعض وبغيهم عليهم ...والتفرق
واالختالف ،املخالف لالجتماع واالئتالف ،حتى يصري بعضهم يبغض بعضا ،ويعاديه...
وحتى يفيض األمر ببعضهم إىل الطعن واللعن ،والهمز واللمز ،وببعضهم إىل االقتتال
باأليدي والسالح ،وببعضهم إىل املهاجرة واملقاطعة ،حتى ال يصيل بعضهم خلف بعض،
وهذا كله من أعظم األمور التي حرمها الله ورسوله ،واالجتماع واالئتالف من أعظم األمور
التي أوجبها الله ورسوله ...قال تعاىلَ :
صلِحُ وا ْ ذَ َ
﴿فاتَّ ُقوا ْ الل َه وَ أ َ ْ
ات ِبيْ ِن ُكمْ﴾ ،وقال﴿ :إِنَّمَ ا
صلِحُ وا ب ْ َ
ا ْلم ُْؤ ِمن ُ َ
صد ََق ٍة أ َ ْو مَ عْ ُر ٍ
وف أ َ ْو إ ِ ْ
َني أ َ َخوَ يْ ُكمْ﴾ ،وقال﴿ :إِال َّ مَ ْن أَمَ َر ِب َ
ون إ ِ ْخوَ ة َفأ َ ْ
ص َال ٍح
بْ َ
اس﴾ ،وهذا األصل العظيم :وهو االعتصام بحبل الله جميعا وأن ال يتفرق ،هو من
َني الن َّ ِ
أعظم أصول اإلسالم ومما عظمت وصية الله تعاىل به يف كتابه ،ومما عظم ذمه ملن تركه
من أهل الكتاب وغريهم ،ومما عظمت به وصية النبي ﷺ يف مواطن عامة وخاصة مثل
( )0مسند أحمد بن حنبل  )62 / 6( -بإسناد صحيح.
( )2املبسوط ()202 / 01
041
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قوله( :عليكم بالجماعة فإن يد الله عىل الجماعة) ،وقوله( :من رأى من أمريه شيئا يكرهه
فليصرب عليه؛ فإنه من فارق الجماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه) ...وقوله:
(من جاءكم وأمركم عىل رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فارضبوا عنقه بالسيف
كائنا من كان) ،وباب الفساد الذي وقع يف هذه األمة ،بل ويف غريها ،هو التفرق واالختالف،
فإنه وقع بني أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغريهم من ذلك ما الله به عليم).

()0

فالطاعة حتى لإلمام الجائر ،والصرب عىل جوره ،إنما رشع كل ذلك حفاظا عىل اجتماع
األمة ووحدتها ،فال يتصور القتال والطاعة مع من يزيد فرقتها فرقة ،ويسفك دماءها،
ويزيد عىل ما قسمه العدو الخارجي من دولها تقسيما وترشذما ،بدعوى لزوم بيعته
ووجوب طاعته!

( )0مجموع الفتاوى )35٤ / 22( -
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اخلالفة وسلطان األمة:
ّ
تعرب الخالفة يف كل مفاهيمها وتجلياتها النظرية والتاريخية أصدق تعبري عن مركزية
األمة يف النظام السيايس اإلسالمي ،وامتداد سلطانها وواليتها ،ونفوذ إرادتها عىل أرضها،
وعىل السلطة التي تدير شئونها ،كوكيل عنها ،ولوضوح هذه الحقيقة القرآنية -يف معنى
الخالفة واالستخالف للمؤمنني يف األرض ،كما وعدهم الله ﴿وَ عَ َد الل ُه ا َّلذ َ
ِين ءامَ نُوا ِمن ُك ْم
ات َلي َْستَ ْخل َِفنَّهُ م ِيف َ
األ ْر ِض﴾ ،ولكون املؤمنني جميعا إخوة ﴿إنَّمَ ا ا ْلم ُْؤ ِمن ُ َ
الصالِحَ ِ
وَ عَ ِملُوا َّ
ون
ورى بَيْنَهُ مْ﴾ -جاء الخطاب النبوي والراشدي معربا عن تلك الحقيقة
إ ِ ْخوَ ة﴾﴿ ،وَ أَمْ ُر ُه ْم ُش َ
أوضح تعبري ،يف اعتبار األمة هي األصل يف االستخالف ،واإلمامة والسلطة فرع عنها؛ ولهذا
ري أ ُمَّ ٍة
كانت الخريية والوسطية والعدالة وصف لألمة نفسها التي هي األصل ﴿ ُكنتُ ْم َخ ْ َ
اس﴾﴿ ،وَ َكذَ ِل َك جَ عَ ْلنَا ُك ْم أُمَّ ة َ
وَسطا﴾ ،وقد أضاف النبي ﷺ لألمة ملك األرض
أ ُ ْخ ِرجَ ْت لِلن َّ ِ
يف دار اإلسالم إضافة ملك واستحقاق ،فقال كما يف الصحيح( :إن الله زوى يل األرض،
فرأيت مشارقها ومغاربها ،وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي يل منها).

()0

وقال عمر ( :وأيم الله إنها لبالدهم ومياههم ،قاتلوا عليها يف الجاهلية ،وأسلموا عليها
يف اإلسالم ،والذي نفيس بيده لوال املال الذي أحمل عليه يف سبيل الله ما حميت عليهم من
بالدهم شربا).

()2

وكما قرر عمر حق األمة يف األرض ،قرر أيضا حق األمة يف اختيار السلطة ،حيث قام يف
الناس خطيبا محذرا من يريد اغتصاب حق األمة يف الخالفة ،فقال -كما يف صحيح
البخاري( :-إني إن شاء الله لقائم العشية يف الناس فمحذرهم هؤالء الذين يريدون أن

( )0مسلم ح  ،211٩وأبو داود ح .4252
( )2رواه مالك يف املوطأ رقم  ،0122ومن طريقه البخاري يف صحيحه ح .315٩
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يغصبوهم أمورهم ...من بايع رجال من غري مشورة من املسلمني ،فال يتابع هو وال الذي
تابعه ،تغرة أن يقتال).

()0

ويف رواية عبد الرزاق( :إني لقائم عشية يف الناس فمحذرهم هؤالء الرهط الذين يريدون
أن يغتصبوا املسلمني أمرهم).

()2

ويف رواية أحمد( :فمن بايع أمريا عن غري مشورة املسلمني فال بيعة له ،وال بيعة للذي
بايعه ،تغرة أن يقتال).

()3

ويف رواية ابن أبي شيبة( :أما بعد فقد بلغني قالة قائلكم :لو مات أمري املؤمنني قمنا إىل
فالن فبايعناه ،وإن كانت بيعة أبي بكر فلتة ،وأيم الله إن كانت لفلتة وقانا الله رشها ،فمن
أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه كمدنا إىل أبي بكر ،إنما ذاك تغرة ليقتل ،من انتزع
أمور املسلمني من غري مشورة فال بيعة له).

()4

ويف رواية النسائي( :إنه ال خالفة إال عن مشورة ،وأيما رجل بايع رجال عن غري مشورة،
ال يؤمر واحد منهما ،تغرة أن يقتال ،قال شعبة :قلت لسعد :ما تغرة أن يقتال؟ قال:
عقوبتهما أن ال يؤمر واحد منهما).

()5

ويف رواية ابن حبان( :إني لقائم إن شاء الله العشية يف الناس فمحذرهم هؤالء الذين
يغتصبون األمة أمرهم).

()6

( )0صحيح البخاري  6131من حديث ابن عباس مطوال ،ومسلم يف صحيحه ح رقم  06٩0مخترصا لم يسق لفظه،
ورواه ابن إسحاق يف املغازي والسري مطوال كما يف تهذيب ابن هشام .٤٤/ 6
( )2املصنف  ،43٩/ 5بإسناد عىل رشط الصحيحني.
( )3املسند  55/ 0بإسناد صحيح عىل رشط مسلم.
( )4مصنف ابن أبي شيبة ()31٤ / 02
( )5السنن الكربى للنسائي ( )411 / 6بإسناد صحيح.
( )6ابن حبان يف صحيحه ح رقم  ،404بإسناد عىل رشط الشيخني.
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ويف رواية البزار( :ألقومن العشية يف الناس ،فألحذرنهم هؤالء الرهط الذين يريدون أن
()0

يغتصبوا الناس أمورهم).

وكذا قال عمر للستة الذين رشحهم للخالفة بعد أن استشار الناس يف شأنهم ،ورآهم ال
يخرجون عن واحد منهم( :من تأمر منكم عىل غري مشورة من املسلمني فارضبوا عنقه).

()2

ويف رواية صحيحة عنه( :من دعا إىل إمارة لنفسه من غري مشورة املسلمني فال يحل لكم
إال أن تقتلوه).

()3

ويف رواية( :من دعا إىل إمرة من غري مشورة من املسلمني فارضبوا عنقه).

()4

وكذا قال عبد الرحمن بن عوف ،بعد أن استشار الناس فيمن يختارونه للخالفة عثمان
أم عيل؟ فاختار األكثر عثمان( ،فأرسل إىل من كان حارضا من املهاجرين واألنصار ،وأرسل
إىل أمراء األجناد ،وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر ،فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال
أما بعد :إني قد نظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ،فال تجعلن -يا عيل -عىل
نفسك سبيال) ،وقال لعثمان( :أبايعك عىل سنة الله ورسوله والخليفتني من بعده ،فبايعه
عبد الرحمن وبايعه الناس املهاجرون واألنصار وأمراء األجناد واملسلمون).

()5

قال ابن حجر( :وسكوت من حرض من أهل الشورى واملهاجرين واألنصار وأمراء األجناد
دليل عىل تصديقهم عبد الرحمن فيما قال ،وعىل الرضا بعثمان).

()6

( )0البزار يف مسنده ح  0٩0بإسناد عىل رشط الشيخني.
( )2طبقات ابن سعد  262/ 3بإسناد صحيح عىل رشط الشيخني .قال الحافظ يف الفتح ( :61/ ٤أخرجه ابن سعد
بإسناد صحيح) من حديث ابن عمر.
( )3ابن شبه يف تاريخ املدينة  ٩36/ 3بإسناد صحيح.
( )4أحمد يف العلل ومعرفة الرجال  ٩2/2رقم  0661بإسناد جيد.
( )5صحيح البخاري مع الفتح 0٩4/ 03ح (.)٤21٤
( )6البخاري مع الفتح 0٩٤/ 03ح ( ،)٤21٤وانظر تاريخ اإلسالم للذهبي عهد الخلفاء ص.315
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وقال ابن جرير الطربي( :ودار عبد الرحمن لياليه يلقى أصحاب رسول الله ﷺ ،ومن
واىف املدينة من أمراء األجناد ،وأرشاف الناس يشاورهم ،وال يخلو برجل إال أمره بعثمان...
ثم تكلم فقال :أيها الناس إني قد سألتكم رسا وجهرا عن إمامكم ،فلم أجدكم تعدلون بأحد
هذين الرجلني إما عيل وإما عثمان).

()0

وقال ابن كثري( :نهض عبد الرحمن بن عوف  يستشري الناس فيهما ،ويجمع رأي
املسلمني ،برأي رؤوس الناس جميعا وأشتاتا ،مثنى وفرادى ،رسا وجهرا ،حتى خلص إىل
النساء يف خدورهن ،وحتى سأل الولدان يف املكاتب ،وحتى سأل من يرد من الركبان
واألعراب إىل املدينة ،ويف مدة ثالثة أيام بلياليهن).

()2

وقد كان عيل  يرى أن البيعة ال تكون إال برضا األمة ،ورضا العامة ،فقد قال بعد أن
ألح عليه الناس ليبايعوه( :ال تفعلوا ،فإني لكم وزير خري مني أن أكون أمريا).
فقالوا :ال والله ما نحن بفاعلني حتى نبايعك!
فقال( :ففي املسجد ،فإن بيعتي ال تكون خفيا ،وال تكون إال عن رضا املسلمني).
ويف رواية( :إن أبيتم عيل فإن بيعتي ال تكون رسا ،ولكن أخرج إىل املسجد ،فمن شاء أن
يبايعني بايعني).
فلما دخل املسجد دخل املهاجرون واألنصار فبايعوه ،ثم بايعه الناس.

()3

( )0تاريخ األمم وامللوك (.)512 / 2
( )2انظر البداية والنهاية  ،064 / ٤وسبل الهدى والرشاد للصالحي الدمشقي  ،2٤٤ / 00وهذه الرواية أوردها ابن
كثري والصالحي ولم ينكرا منها شيئا ،وفيها دليل عىل مرشوعية استشارة واستفتاء النساء والشباب الصغار والعامة
ورى بَيْن َ ُهمْ﴾.
بال تمييز بني الناس ،يف أمر اختيار الخليفة لعموم قوله تعاىل﴿ :وَأ َ ْم ُر ُه ْم ُش َ
( )3ابن جرير الطربي  ،6٩6/ 2والخالل يف السنة (ح  )623-621بإسناد جيد.
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وكان الحسن بن عيل  يرى أن أهل األمصار كافة لهم حق يف الشورى ،كأهل املدينة،
فقد قال يعاتب أباه( :ألم آمرك –أي :أشري عليك -أال تبايع الناس حتى يبعث إليك أهل كل
مرص ببيعتهم؟).
ويف لفظ( :آمرتك أال ّ تبايع حتى يأتيك وفود أهل األمصار والعرب وبيعة كل مرص).
فقال عيل (: أما مبايعتي قبل مجيء بيعة األمصار فخشيت أن يضيع هذا األمر).

()0

وحتى معاوية  كان يرى هذا الرأي ،فقد خطب الناس بعد بيعته وتنازل الحسن له،
واجتماع األمة عليه عام الجماعة ،فقال( :أيها الناس! إنكم جئتم فبايعتموني طائعني ،ولو
بايعتم عبدا حبشيا مجدعا لجئت حتى أبايعه معكم).

()2

وهذا مذهب ابن عمر ،إذ كان يشرتط للبيعة إجماع األمة عىل اإلمام ،أو اجتماعها عليه،
وكان يقول( :والله ما كنت ألعطي بيعتي يف فرقة ،وال أمنعها من جماعة).

()3

وملا وقع الخالف بني عيل ومعاوية لزم عبدالله بن عمر داره ،ولم يبايع حتى كان عام
الجماعة ،وقد قال للحسني بن عيل وعبدالله بن الزبري ملا خرجا عىل يزيد (أذكركما الله إال
رجعتما فدخلتما يف صالح ما يدخل فيه الناس ،وتنظرا؛ فإن اجتمع الناس عليه لم تشذا،
وإن افرتقوا عليه كان الذي تريدان).

()4

( )0انظر ابن جرير الطربي  ، 00 -01/ 3ابن كثري .245/ ٤
( )2مصنف ابن أبي شيبة ( -300٩1 )٩3 / 00حدثنا أبو معاوية ،عن األعمش ،عن حبيب ،عن هزيل بن رشحبيل به،
وهذا إسناد صحيح ،وروى هذه القصة البخاري من طريق آخر يف صحيحه ح رقم  3112مخترصا ،وابن سعد يف
الطبقات  012/ 4من طرق كثرية ،والطرباني يف املعجم الكبري كما يف مجمع الزوائد  3٤6/ 4وقال الهيثمي:
(رجاله ثقات).
( )3انظر فتح الباري .0٩5/ 03
( )4ابن عساكر يف تاريخ دمشق  211/ 04من طريق ابن سعد بأسانيد كثرية ،واملزي يف تهذيب الكمال  ،406/ 6وانظر
ابن كثري  065 – 064/ 1يف صفة مخرج الحسني.
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فكان ال يبايع يف زمن الفرقة حتى يجتمع املسلمون عىل رجل واحد ،فإذا اجتمعوا عليه
بايعه ،وإال لم يبايعه؛ ولهذا لم يبايع معاوية إال بعد الصلح مع الحسن ،ولم يبايع ابن
()0

الزبري بمكة ملنازعة مروان له.

عن سعيد بن حرب العبدي قال( :كنت جليسا لعبدالله بن عمر يف املسجد الحرام ،زمن
ابن الزبري ،ويف طاعة ابن الزبري رؤوس الخوارج نافع بن األزرق ،وعطية بن األسود ،ونجدة،
فبعثوا شابا إىل عبدالله بن عمر يسأله :ما يمنعك أن تبايع لعبدالله بن الزبري أمري املؤمنني؟
فرأيته حني مد يده وهي ترجف من الضعف فقال :والله ما كنت ألعطي بيعتي يف فرقة وال
أمنعها من جماعة).

()2

وسأله عبدالله بن صفوان( :يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تبايع أمري املؤمنني يعني ابن
الزبري؟ فقد بايع له أهل العروض ،وأهل العراق ،وعامة أهل الشام؟ فقال :والله ال أبايعكم
وأنتم واضعوا سيوفكم عىل عواتقكم تصبب أيديكم من دماء املسلمني).

()3

هذا مع أن كل األمصار بايعت ابن الزبري بالرضا والشورى إال أهل األردن ،كما روى أحمد
بن حنبل عن أبي بكر بن عياش قال( :ما بقي أرض إال ملكها ابن الزبري إال األردن).

()4

وكذا لم يبايع ابن عمر ابن الزبري حني خالفه عبد امللك ،حتى اجتمع الناس عىل عبد امللك،
فكتب إليه( :أما بعد﴿ :الل ُه ال إ ِ َل َه إِال َّ ُه َو لَيَجْ مَ عَ ن َّ ُك ْم إ ِ َىل يَوْ ِم ا ْلقِ يَامَ ِة ال َ َريْبَ فِ ِيه﴾ ،وقد بلغني
أن املسلمني اجتمعوا عىل البيعة لك ،وقد دخلت فيما دخل فيه املسلمون .والسالم).

()5

( )0فتح الباري .0٩5/ 03
( )2رواه البخاري يف التاريخ الصغري رقم  ،٤٩4والبيهقي يف السنن الكربى - 0٩3/ 1ط عطا -بإسناد حسن ،ومن
طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق .0٩1/ 30
( )3رواه البيهقي يف السنن الكربى - 0٩2/ 1ط عطا -بإسناد صحيح عىل رشط البخاري ،ومن طريقه ابن عساكر يف
تاريخ دمشق .0٩1/ 30
( )4السنة للخالل رقم .14٩
( )5أخرجه ابن سعد  052 / 4عن عبد الله بن جعفر الرقي ،حدثنا أبو املليح ،عن ميمون بن مهران ،قال :كتب ابن
عمر ،وهذا إسناد صحيح.
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فلم يبايع حتى اجتمع املسلمون عىل عبد امللك واستقر له األمر.
وعن الحسن البرصي قال( :ملا كان من أمر الناس ما كان زمن الفتنة ،أتوا ابن عمر،
فقالوا :أنت سيد الناس ،وابن سيدهم ،والناس بك راضون ،اخرج نبايعك!
فقال :ال والله ال يهراق يف محجمة من دم وال يف سببي ما كان يف روح).

()0

وعن نافع موىل بن عمر ،قال( :قال أبو موىس يوم التحكيم :ال أرى لهذا األمر غري عبدالله
بن عمر.
فقال عمرو بن العاص البن عمر :إنا نريد أن نبايعك ،فهل لك أن تعطى ماال عظيما عىل
أن تدع هذا األمر ملن هو أحرص عليه منك؟
فغضب ،وقام.
فأخذ ابن الزبري بطرف ثوبه ،فقال :يا أبا عبد الرحمن ،إنما قال :تعطي ماال عىل أن
أبايعك.
فقال :والله ال أعطي عليها ،وال أُعطى ،وال أقبلها إال عن رضا من املسلمني).

()2

قال الذهبي( :كاد أن تنعقد البيعة له يومئذ ،مع وجود مثل اإلمام عيل وسعد بن أبي
وقاص ،ولو بويع ،ملا اختلف عليه اثنان ،ولكن الله حماه ،وخار له).

()3

وعن القاسم بن عبد الرحمن( :أنهم قالوا البن عمر يف الفتنة األوىل :أال تخرج فتقاتل،
فقال :قد قاتلت واألنصاب بني الركن والباب حتى نفاها الله عز وجل من أرض العرب ،فأنا
أكره أن أقاتل من يقول ال إله إال الله ،قالوا :والله ما رأيك ذلك ،ولكنك أردت أن يفني

( )0أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء  2٩3 / 0من طريق محمد بن إسحاق الرساج ،عن عمر بن محمد بن الحسن
األسدي عن أبيه ،عن سالم بن مسكني ،به ،وهذا إسناد صحيح.
( )2رواه أبو نعيم يف الحلية  2٩4/0من طريق محمد بن إسحاق الرساج أبو العباس الثقفي حدثنا عبد الله بن جرير
بن جبلة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن نافع به .وهذا إسناد صحيح.
( )3سري أعالم النبالء ()22٤ /3
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أصحاب رسول الله ﷺ بعضهم بعضا ،حتى إذا لم يبق غريك قيل بايعوا لعبدالله ابن عمر
بإمارة املؤمنني! قال :والله ما ذلك يف ،ولكن إذا قلتم حي عىل الصالة أجبتكم ،حي عىل
الفالح أجبتكم ،وإذا افرتقتم لم أجامعكم ،وإذا اجتمعتم لم أفارقكم).

()0

وقال مروان البن عمر( :أال تخرج إىل الشام فيبايعوك؟
قال :فكيف أصنع بأهل العراق؟
قال :تقاتلهم بأهل الشام!
قال :والله ما يرسني أن يبايعني الناس كلهم إال أهل فدك ،وأن أقاتلهم ،فيقتل منهم
رجل).

()2

ويف رواية( :قال مروان :ترضبهم حتى يبايعوا! قال :والله ما أحب أنها دانت يل سبعني
سنة ،وأنه قتل يف سببي رجل واحد).

()3

وعن ميمون بن مهران ،قال( :دس معاوية عمرو بن العاص وهو يريد أن يعلم ما يف
نفس ابن عمر ،فقال :يا أبا عبد الرحمن! ما يمنعك أن تخرج تبايعك الناس ،أنت صاحب
رسول الله -ﷺ -وابن أمري املؤمنني ،وأنت أحق الناس بهذا األمر.
فقال :قد اجتمع الناس كلهم عىل ما تقول؟
قال :نعم ،إال نفر يسري.
قال :لو لم يبق إال ثالثة أعالج بهجر لم يكن يل فيها حاجة.

( )0حلية األولياء  )2٩4 /0( 431من طريق محمد بن إسحاق الرساج حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن مسلم
حدثنا ابن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به .وهذا إسناد صحيح.
( )2تاريخ اإلسالم للذهبي  464/ 5عن خالد بن نزال األييل عن سفيان عن مسعر عن عيل بن األقمر به ،وهذا إسناد
صحيح ،إال خالد بن نزال ،لم أعرفه ،وله رواية واحدة يف النسائي الكربى  ،٤4/ 4وليس له ذكر يف كتب الرجال!
والصواب أنه خالد بن نزار األييل من رجال التهذيب ثقة يروي عن سفيان بن عيينة.
( )3رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى ( )06٩ / 4قال :أخربنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال :حدثنا أبو بكر بن
عياش ،عن عاصم بن أبي النجود ،وهذا إسناد حسن.
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قال :فعلم أنه ال يريد القتال.
فقال :هل لك أن تبايع من قد كاد الناس أن يجتمعوا عليه ،ويكتب لك من األرضني
واألموال؟
فقال :أف لك! اخرج من عندي ،إن ديني ليس بديناركم وال درهمكم).

()0

واملراد بالناس يف كل هذه النصوص عن ابن عمر هم املسلمون عامة وليس فقط أهل
الحل والعقد!
فكل هذه الروايات تؤكد أن مذهب ابن عمر هو أن الخالفة والبيعة لإلمام ال تجب وال
تثبت رشعا إال يف حالني:
األوىل :إجماع األمة عىل من تختاره بالشورى والرضا ،وهي الطريقة املرشوعة يف حال
االختيار ،وال يقترص فيها عىل أهل الحل والعقد ،بل يرى ابن عمر وجوب إجماع األمة كلها،
حتى ال يشذ منهم أحد ،ولو كان عبدا رقيقا من علوج هجر ،من باب التأكيد عىل حق األمة
كلها بمجموعها ،ال بآحادها.
الثانية :اجتماع األمة عىل من غلب عىل الخالفة بالسيف ،وهي طريقة محرمة ممنوعة
بإجماع الصحابة ابتداء ،وإنما جازت عند ابن عمر اضطرارا برشطني ،استقرار األمر ملن
غلب عليها ،واجتماع األمة عليه انتهاء ،مراعاة للمصلحة الكلية ،إذ االجتماع عليه ،واستقرار
األمر له ،ال يحدث عادة إال لتحقق الرضا والرغبة العامة بعدم االقتتال ،وهو ما يحدث عادة
يف ظل الظروف االستثنائية وحال االضطراب والحروب الداخلية ،فيميل املجتمع بعدها ملن
يحقق له االستقرار واألمن ،حني تربز قيادة قادرة عىل جمع الكلمة ولو بالقوة ،فاعترب أهل

( )0أخرجه ابن سعد يف الطبقات  064 / 4من طريق عبد الله بن جعفر الرقي ،عن أبي املليح ،عن ميمون ،وهذا سند
صحيح.
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هذا املذه ب هذا املعنى رضا انتهاء ال ابتداء ،وليس بالرضورة هو رضا بالخليفة املتغلب
نفسه ،بل رضا باجتماع األمة ،وترك النزاع ،وتحقق السلم الداخيل.
وهو كذلك مذهب ابن عباس ومحمد بن الحنفية  ،فقد أراد منهما ابن الزبري البيعة،
حني بايعه أكثر أهل األمصار (فأبيا يبايعان له ،وقاال :حتى يجتمع لك البالد ،ويتسق لك
الناس).

()0

وضيق ابن الزبري عىل محمد بن الحنفية بمكة ليبايعه ،فأبى وقال( :دعاني إىل البيعة،
فقلت :إنما أنا من املسلمني ،فإذا اجتمعوا عليك فأنا كأحدهم).

()2

وأرسل ابن الحنفية إىل ابن عمه عبدالله بن عباس يسأله ما يصنع مع ابن الزبري ،فقال
له( :ال تطعه ،وال نعمة عني ،إال ما قلت ،وال تزده عليه).

()3

وأراد عبد امللك بن مروان البيعة من ابن حنفية حني قدم الشام ،فرد عليه برسالة (بسم
الله الرحمن الرحيم من محمد بن عيل إىل عبد امللك بن مروان سالم عليك ،فإني أحمد إليك
الله الذي ال إله إال هو ،أما بعد فقد عرفت رأيي يف هذا األمر قديما ،وإني لست أسفهه عىل
أحد ،والله لو اجتمعت هذه األمة عيل إال أهل الزرقاء ما قاتلتهم أبدا ،والعتزلتهم حتى
يجتمعوا ،نزلت مكة فرارا مما كان باملدينة فجاورت ابن الزبري فأساء جواري ،وأراد مني
أن أبايعه فأبيت ذلك حتى يجتمع الناس عليك أو عليه ،ثم أدخل فيما دخل فيه الناس
فأكون كرجل منهم).

()4

( )0ابن سعد يف الطبقات  011/ 5عن محمد بن عمر الواقدي من طرق كثرية يتقوى بعضها ببعض.
( )2ابن سعد يف الطبقات .٩5 / 5
( )3ابن سعد ()010 / 5
( )4طبقات ابن سعد .011 / 5
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وقال أيضا حني حج بأصحابه زمن ابن الزبري ووقف كل فريق بعرفة وحدهم ،وسعى
بينهم محمد بن جبري بن مطعم القريش باإلصالح ملنع الفتنة يف الحج ،فقال ابن الحنفية
له( :ما أطلب هذا األمر إال أن ال يختلف عيل اثنان).
وقال أيضا( :تعلمون أن رأيي لو اجتمع الناس عيل كلهم إال إنسان واحد ملا قاتلته).

()0

وحتى ابن الزبري نفسه كان يحتج باجتماع أكثر األمة عليه بالرضا ،فكان يقول( :أنا
رجل قد اجتمع عيل وبايعني الناس ،وهؤالء أهل خالف).

()2

وكل هذا اإلرصار منهم عىل هذا املبدأ ،ما كان له أن يكون ،لوال وضوح أصل قيام الدولة
يف اإلسالم يف املدينة ،وأنها قامت بعقد البيعة بني النبي ﷺ واألنصار ،بالرضا بال إكراه وال
إجبار ،فبدأ اإلسالم دعوته يف مكة بالحكمة واملوعظة الحسنة ،وانتهى يف املدينة بدولة قائمة
عىل الشورى والرضا ،بال إكراه يف الدين ،وال إجبار عىل الطاعة.
وقد جاء ابن الحنفية بعض شيعته يسأله كيف املخرج من الفتن التي يتعرضون لها
بسبب توليهم آل البيت وعداوتهم بني أمية ،فقام ابن الحنفية خطيبا (فحمد الله ،وأثنى
عليه ،وشهد أن ال إله إال الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله ،ثم قال :أما بعد ،فإياكم وهذه
األحاديث؛ فإنها عيب عليكم ،وعليكم بكتاب الله تبارك وتعاىل؛ فإنه به هدي أولكم ،وبه
يهدى آخركم ،ولعمري لنئ أوذيتم لقد أوذي من كان خريا منكم!
أما قيلك :لقد هممت أن أذهب يف األرض قفرا فأعبد الله حتى ألقاه ،وأجتنب أمور الناس
لوال أن يخفى عيل أمور آل محمد؟
فال تفعل؛ فإن تلك البدعة الرهبانية ،ولعمري ألمر آل محمد أبني من طلوع هذه الشمس.
( )0ابن سعد يف الطبقات  016/ 5عن محمد بن عمر الواقدي من طرق كثرية يتقوى بعضها ببعض.
( )2ابن سعد يف الطبقات  014/ 5عن محمد بن عمر الواقدي عن هشام بن عمارة عن سعيد بن محمد بن جبري عن
أبيه يف قصة سعيه يف اإلصالح بني الناس يف الحج زمن ابن الزبري ،وهذا إسناد حسن ،وفيه الواقدي وهو ضعيف
وقد توبع عىل أصل القصة ،ورصح بالسماع ،فزال ما يخىش من تدليسه ،وتقوى خربه.
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وأما قيلك :لقد هممت أن أخرج مع أقوام شهادتنا وشهادتهم واحدة عىل أمرائنا -أي:
الخوارج -فيخرجون ،فيقاتلون ،ونقيم؟
فال تفعل ،ال تفارق األمة ،اتق هؤالء القوم بتقيتهم.
قال عمر يعني بني أمية :وال تقاتل معهم.
قال :قلت وما تقيتهم؟
قال :تحرضهم وجهك عند دعوتهم ،فيدفع الله بذلك عنك عن دمك ودينك ،وتصيب من
مال الله الذي أنت أحق به منهم.
قال :قلت :أرأيت إن أطاف بي قتال ليس يل منه بد؟
قال :تبايع بإحدى يديك األخرى لله ،وتقاتل لله؛ فإن الله سيدخل أقواما برسائرهم الجنة،
وسيدخل أقواما برسائرهم النار ،وإني أذكرك الله أن تبلغ عني ما لم تسمع مني ،أو أن
تقول عيل ما لم أقل .أقول قويل هذا وأستغفر الله يل ولكم).

()0

ويف رواية( :بايع بإحدى يديك عىل األخرى ،وقاتل عىل نيتك).

()2

وعن الحسن بن محمد بن عيل قال( :لم يبايع أبي الحجاج ،فلما قتل ابن الزبري بعث
الحجاج إليه فجاء ،فقال :قد قتل الله عدو الله ،فقال ابن الحنفية :إذا بايع الناس بايعت...
فلما اجتمع الناس عىل عبد امللك وبايع ابن عمر ،قال ابن عمر البن الحنفية :ما بقي يشء،

( )0رواه ابن سعد يف الطبقات ( )٩6 - ٩5 / 5قال :أخربنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي قال :أخربنا عمر بن
زياد الهذيل ،عن األسود بن قيس حدثه قال :لقيت بخراسان رجال من عزة ،قال :قلت لألسود :ما اسمه؟ قال :ال
أدري ،قال :أال أعرض عليك خطبة ابن الحنفية فذكر القصة ،وهذا إسناد حسن عن األسود بن قيس ،وعمر بن زياد
هو أبو حفص الهاليل -وليس الهذيل كما صحف هنا -وقد ذكره ابن حبان يف الثقات  ، 0٤4 / ٤وقال أبو زرعة
كما يف الجرح والتعديل  01٩/ 6ليس به بأس ،وقال البخاري فيه يعرف وينكر .ويتقوى برواية سفيان بن عيينة
التالية.
( )2رواه ابن سعد أيضا يف الطبقات  ٩6/ 5مخترصا عىل بعضه ،قال أخربنا عيل بن عبد الله بن جعفر قال :حدثني
سفيان يعني ابن عيينة قال :حدثني األسود بن قيس ،عن رجل ،عن محمد ابن الحنفية قال :بايع بإحدى يديك عىل
األخرى ،وقاتل عىل نيتك.
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فبايع ،فكتب ابن الحنفية إىل عبد امللك :بسم الله الرحمن الرحيم .لعبدالله عبد امللك أمري
املؤمنني من محمد بن عيل أما بعد ،فإني ملا رأيت األمة قد اختلفت اعتزلتهم ،فلما أفىض
هذا األمر إليك ،وبايعك الناس كنت كرجل منهم أدخل يف صالح ما دخلوا فيه ،فقد بايعتك
وبايعت الحجاج لك ،وبعثت إليك ببيعتي ،ورأيت الناس قد اجتمعوا عليك).

()0

فهنا يحتج ابن الحنفية -وهو إمام أهل ذلك العرص وسيد أهل الحل والعقد آنذاك -باألمة
وبالناس ودخولهم يف البيعة ،إذ األمر أمرهم ،والحق لهم ،فإن رضوا بمن غلب عليهم ،فهذا
شأنهم ،فكما لهم الحق رشعا يف مقاومته قبل تغلبه ،فلهم الحق كذلك بقبول األمر الواقع
والرضا به ،وترك القتال ،فهم أعلم بمصالحهم!
وقبول رأي األمة وشوراها ورضاها هو سبيل املؤمنني ،فهذا حكم الله ورشعه ،كما قال
عيل  بعد أن جاءه املهاجرون واألنصار يريدون بيعته (ال أفعل إال عن مأل وشورى).

()2

ثم قال بعد أن بايعه الناس( :هذه بيعة عامة ،فمن ردها رغب عن دين املسلمني واتبع
غري سبيلهم).

()3

وقال أيضا( :إن هذا أمركم ليس ألحد فيه حق إال من أمرتم ،وقد افرتقنا باألمس عىل أمر،
فإن شئتم قعدت لكم ،وإال ّ فال أجد عىل أحد).

()4

وهو كذلك مذهب الصحابي عامر بن الطفيل أبي واثلة ،فقد أراد ابن الزبري أن يبايعه
هو ومحمد بن الحنفية ،يف نفر من أرشاف الكوفة ،فأبوا وقالوا( :نحن قوم من أهل الكوفة
اعتزلنا أمر الناس حني اختلفوا ،وأتينا هذا الحرم لئال نؤذي أحدا ،وال نؤ َذى ،فإذا اجتمعت

( )0ابن سعد يف الطبقات  001 / 5عن محمد بن عمر الواقدي بإسناد صحيح عن الحسن بن محمد بن الحنفية به،
وقد رصح الواقدي بالسماع وتوبع عىل أصل القصة.
( )2ثقات ابن حبان .26٤/ 2
( )3ثقات ابن حبان .261/ 2
( )4ابن جرير .٤11/ 2
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األمة عىل رجل دخلنا معهم فيما دخلوا فيه ،وهذا مذهب صاحبنا ،ونحن معه عليه وله
صحبناه).
وكان محمد بن الحنفية يقول( :لو بايعتني األمة كلها غري سعد موىل معاوية ما
قبلتها).

()0

وهذا يؤكد أن مذهبه الدخول فيما دخلت فيه األمة ،فإن أجمعت عىل إمام بايعه ،وإال لم
يبايع أحدا.
وليس اشرتاط أهل هذا املذهب إجماع الناس أي أن يرىض به كل واحد من املسلمني ،بل
املقصود أال يعرتض عليه أحد ،وال ينازعه أحد منهم ،فإذا ريض املجموع به ،فقد أصبح
إماما عامّ ا.
وقد كان هذا مذهب العامة من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة ،ومذهب عامة أهل األمصار،
كما قال ميمون بن مهران( :قبض رسول الله ﷺ فبايع أصحاب رسول الله ﷺ كلهم أبا
بكر ورضوا به من غري قهر وال اضطهاد ،ثم إن أبا بكر استخلف عمر ،واستأمر –أي
شاور -املسلمني يف ذلك فبايعه أصحاب رسول الله ﷺ أجمعون ورضوا به من غري قهر
وال اضطهاد ،فلما حرض عمر املوت جعل األمر إىل شورى ستة نفر من أصحاب رسول الله
ﷺ من أهل بيت رسول الله ﷺ وأصحابه والحواريني ولم يأل النصيحة لله ولرسوله ﷺ
وللمؤمنني جهده ،فاختار أهل الشورى عثمان بن عفان فبايعه أصحاب رسول الله ﷺ
أجمعون والتابعون لهم بإحسان ورضوا به من غري قهر وال اضطهاد ...فلم يزل الناس
عىل عهد أبي بكر وعمر مستقيمني ،كلمتهم واحدة ،ودعواهم جماعة ،حتى قتل عثمان بن
عفان...

( )0أنساب األرشاف للكلبي .442 / 0
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وأما من لزم الجماعة فمنهم سعد بن أبي وقاص ،وأبو أيوب األنصاري ،وعبدالله بن عمر،
وأسامة بن زيد ،وحبيب بن مسلمة الفهري ،وصهيب بن سنان ،ومحمد بن مسلمة يف أكثر
من عرشة آالف من أصحاب رسول الله ﷺ ،والتابعني لهم بإحسان قالوا جميعا :نتوىل
عثمان وعليا ،وال نتربأ منهما ...فهؤالء هم الجماعة ،قالوا :نلزم ما فارقنا عليه رسول الله
ﷺ حتى نلقاه ،وال ندخل يف يشء من الفتن.
قال ميمون :فصار الجماعة والفئة التي تدعي عليه اإلسالم ما كان عليه سعد بن أبي
وقاص وأصحابه الذين اعتزلوا الفتن ،حتى أذهب الله الفرقة ،وجمع األلفة ،فدخلوا
الجماعة ،ولزموا الطاعة ،وانقادوا).
قال الخطابي( :وممن اعتزل تلك الفتنة فلم يكن مع واحد من الفريقني حتى انجلت
محمد بن مسلمة األنصاري وعبدالله بن عمر بن الخطاب يف عدة كثرية من الصحابة).

()0

وكذا كان حال أكثر أهل األمصار ،فقد بعث معاوية مسلم بن عقبة املري إىل دومة
الجندل ،وكان أهلها قد امتنعوا من بيعة عيل ومعاوية جميعا -وكان الصحابة قد اجتمعوا
فيها قبل ذلك للتحكيم بني عيل ومعاوية -فدعاهم إىل طاعة معاوية وبيعته ،فامتنعوا ،وبلغ
ذلك عليا فسري مالك بن كعب الهمداني يف جمع إىل دومة الجندل ،فلم يشعر مسلم إال وقد
وافاه مالك ،فاقتتلوا يوما ثم انرصف مسلم منهزما ،وأقام مالك أياما يدعو أهل دومة
الجندل إىل البيعة لعيل فلم يفعلوا ،قالوا( :ال نبايع حتى يجتمع الناس عىل إمام) .فانرصف
وتركهم.

()2

( )0رواه ابن األعرابي يف املعجم ( )0٩٩/ 2رقم  ،6٩1مطوال ،وعنه الخطابي يف العزلة ( )20/ 0رقم  0٤مخترصا .عن
محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي عن أبيه عن كثري بن مروان قال( :سألت جعفر بن برقان عما اختلف الناس فيه
من أمر عثمان ،وعيل ،وطلحة ،والزبري ،ومعاوية ،وعن قول العامة يف ذلك) فقال :قال ميمون بن مهران به قوله،
وإسناده حسن رجاله ثقات ،لوال كثري بن مروان فهو ضعيف عندهم ،وقال أبو حاتم يكتب حديثه وال يحتج به،
وهذا سؤال سأله جعفر بن برقان فأجابه عما جرى بالفتنة وافرتاق الناس فيها.
( )2أنساب األرشاف للكلبي  ، 36٩/0الكامل يف التاريخ ( ،)٩٩/2ومخترص تاريخ دمشق .213/٤
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فلم يقاتلهم عيل عىل طاعته وال عىل الدخول يف بيعته!

مذاهب العلماء يف عدد من تنعقد به اإلمامة ببيعتهم:
وقد ظل هذا األصل وهو كون الخالفة حق لألمة ال يفتئت عليها أحد ،من األصول
العقائدية ،والقواعد السياسية ،كما تقرر ذلك عند أئمة أهل السنة ،وعامة فقهاء األمة عىل
اختالف مذاهبهم الفقهية والكالمية ،حيث أجمعوا عىل أن العالقة بني األمة واإلمام عالقة
تعاقد ،ال تتم إال بعقد البيعة ،وقد اختلفوا يف كم يشرتط لعقده عىل مذاهب ،وأشهرها:
أوال :مذهب من اشرتطوا إمجاع األمة واتفاق أهل احلل والعقد:
وهذا قول عند أئمة أهل السنة ،كاإلمام أحمد بن حنبل؛ فقد سئل عن حديث (من مات
وليس له إمام مات ميتة جاهلية)؟ فقال أحمد( :أتدري ما اإلمام؟ اإلمام الذي يجمع عليه
املسلمون ،كلهم يقول :هذا إمام .فهذا معناه).

()0

فهو هنا يشرتط إجماع األمة عىل الرضا باإلمام والخليفة لتجب طاعته عىل الجميع.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بيان مذهب أحمد( :ولهذا قال أحمد يف رسالة عبدوس بن
مالك العطار (أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ إىل أن قال:
ومن ويل الخالفة فأجمع عليه الناس ،ورضوا به)2(،ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة،
وسمي أمري املؤمنني ،فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا) ،وقال يف رواية إسحاق
بن منصور وقد سئل عن حديث النبي ﷺ( :من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية) ما

( )0رواه عنه الخالل يف السنة  11/0رقم  ،01وانظر األحكام السلطانية ألبي يعىل ص ،23ومنهاج السنة لشيخ اإلسالم
ابن تيمية .002/0
( )2انظر اعتقاد أهل السنة -الاللكائي ،)061/0( -ولفظه( :فاجتمع الناس عليه ورضوا به).
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معناه؟ فقال تدري ما اإلمام؟ اإلمام الذي يجمع عليه املسلمون كلهم يقول هذا إمام .فهذا
معناه).

()0

وهذه إحدى الروايات عن أحمد أن عقد اإلمامة يشرتط فيه إجماع األمة ،من خالل اتفاق
من ينوب عنها ،وهم أهل الحل والعقد وإجماعهم ،كما أشار إليه أبو يعىل (وإنما اعترب فيها
قول جماعة أهل الحل والعقد أنه اإلمام ،ألنه يجب الرجوع إليه ،وال يسوغ خالفه والعدول
عنه ،كاإلجماع ،ثم ثبت أن اإلجماع يعترب يف انعقاده جميع أهل الحل والعقد ،كذلك عقد
اإلمامة).

()2

ورواية الاللكائي( :اجتمع الناس عليه ورضوا به) ،وهي موافقة للفظ أبي يعىل (اإلمام
الذي يُجتمع عليه)!
وهو كذلك مذهب عيل بن املديني من كبار أئمة الحديث والسنة حيث قال( :ومن ويل
الخالفة بإجماع الناس ورضاهم ...فهو أمري املؤمنني ...ومن خرج عىل إمام من أئمة
املسلمني وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخالفة ،بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة،
فهو شاق هذا الخارج عليه العصا).

()3

وأهل هذا املذهب يشرتطون اإلجماع واالتفاق وعدم االختالف يف حال عقد البيعة لإلمام
بالشورى والرضا ،ويشرتطون االجتماع وعدم االفرتاق يف حال أخذ اإلمام الخالفة بالسيف
والغلبة ،أما قبل اجتماع الناس عليه ،واستقرار األمر له ،فال يرون وجوب طاعته ،وال صحة
إمامته.

( )0منهاج السنة النبوية )365 / 0( -
( )2األحكام السلطانية ألبي يعىل الفراء )24 / 0( -
( )3أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي .061 / 0
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وأشار ابن حزم إىل هذا املذهب فقال( :ذهب قوم إىل أن اإلمامة ال تصح إال بإجماع فضالء
األمة يف أقطار البالد).

()0

وهذا املذهب مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا عيل ومعاوية زمن الفتن ،وحجتهم فيما
ذهبوا إليه تواتر النصوص التي تأمر بلزوم األمة والجماعة ،كما أمر النبي ﷺ حذيفة حني
سأله عن الفتن واملخرج منها والعصمة فيها فقال( :الزم جماعة املسلمني وإمامهم) ،فقال:
فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام؟ قال( :فاعتزل تلك الفرق كلها).

()2

ثانيا :مذهب من اشرتطوا اتفاق اجلمهور وهم األكثرية لصحة عقد البيعة:
وهو رواية عن اإلمام أحمد أيضا ،وقد ذكر أهل هذا املذهب -القائل باشرتاط األكثرية
والجمهور -املاوردي فقال( :فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد ،فقد اختلف العلماء
يف عدد من تنعقد به اإلمامة منهم عىل مذاهب شتى؛ فقالت طائفة ال تنعقد إال بجمهور أهل
العقد والحل من كل بلد ،ليكون الرضاء به عاما ،والتسليم إلمامته إجماعا).

()3

والجمهور هم األكثرية ،كما قال األزهري( :والسواد األعظم من الناس :هم الجمهور
األعظم ،والعدد األكثر من املسلمني ،التي تجمعت عىل طاعة اإلمام وهو السلطان).

()4

وقال ابن منظور( :وجمهور كل يشء معظمه ،وجمهور الناس جلهم ،وجماهري القوم
أرشافهم ،واحدها جمهور ،وجمهرت القوم إذا جمعتهم).

()5

وقال أبو يعىل الحنبيل( :واإلمامة تنعقد من وجهني:

( )0الفصل يف امللل واألهواء والنحل )02٩ / 4( -
( )2صحيح البخاري ح  ،66٤3وصحيح مسلم ح  ،014٤وسنن أبي داود ح  ،4246وأحمد يف املسند .316 / 5
( )3األحكام السلطانية )6 / 0( -
( )4تهذيب اللغة ()24 / 03
( )5لسان العرب )04٩ / 4( -
05٩
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أحدهما :باختيار أهل الحل والعقد.
والثاني :بعهد اإلمام من قبل.
فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فال تنعقد إال بجمهور أهل الحل والعقد.
قال أحمد يف رواية إسحاق بن إبراهيم" :اإلمام الذي يجتمع عليه ،كلهم يقول :هذا إمام"
وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم).

()0

واحتج أهل هذا املذهب بنصوص األمر بالجماعة ،وأن املراد بالجماعة عامة األمة
وجمهورهم ،ال جميعهم ،كما جاء يف الحديث( :عليكم بالجماعة ومن شذ؛ شذ بالنار)(،)2
وفرسها بعض الصحابة بأن الجماعة (السواد األعظم).
قال ابن جرير الطربي( :اختلف أهل العلم يف معنى أمر النبي بلزوم الجماعة ونهيه عن
الفرقة ،وصفة الجماعة التي أمر بلزومها ،فقال بعضهم :هو أمر إيجاب وفرض ،والجماعة
التي أمرهم بلزومها :السواد األعظم ،وقالوا :كل ما كان عليه السواد األعظم من أهل اإلسالم
من أمر دينهم فهو الحق الواجب والفرض الثابت ،الذي ال يجوز ألحد من املسلمني خالفه،
وسواء خالفهم يف حكم من األحكام ،أو خالفهم يف إمامهم القيم بأمرهم وسلطانهم ،فهو
للحق مخالف ...والصواب يف ذلك أنه أمر منه ﷺ بلزوم إمام جماعة املسلمني ،ونهي عن
فراقهم فيما هم عليه مجتمعون من تأمريهم إياه ،فمن خرج من ذلك فقد نكث بيعته
ونقض عهده بعد وجوبه ،وقد قال ﷺ" :من جاء إىل أمتي ليفرق جماعتهم فارضبوا عنقه
كائنا من كان".)...

()3

( )0األحكام السلطانية ألبي يعىل الفراء )23 / 0( -
) (2رواه الرتمذي ح رقم  2065عن عمر قوله( :عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من
االثنني أبعد ،من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) .وحديث رقم  026٤عن ابن عمر مرفوعا( :إن الله ال يجمع
أمتي  -أو قال :أمة محمد ﷺ  -عىل ضاللة ،ويد الله مع الجماعة ،ومن شذ شذ إىل النار ) ..وزاد الحاكم يف املستدرك
رقم ( : 3٩2فاتبعوا السواد األعظم).
( )3رشح صحيح البخاري -البن بطال)33 / 01( -
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قال ابن بطال( :وحديث أبى بكرة حجة يف ذلك ألنه ﷺ أمره بلزوم (جماعة املسلمني
وإمامهم) ،فبان أن الجماعة املأمور باتباعها هي السواد األعظم ،مع اإلمام الجامع لهم).

()0

وقال ابن تيمية يف معنى الجماعة( :ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة
والجماعة ،وهم الجمهور األكرب ،والسواد األعظم).

()2

وقال الكشمريي( :قوله( :تلزم جماعة املسلمني) ،ومنه أخذ لفظ :أهل السنة والجماعة،
وذلك لكون الحق يف جماعة املسلمني يف األغلب ...فإن تلك األحاديث إنما وردت يف سياق
التحريض عىل إطاعة أويل األمر ،لئال تثري الفتن عند انقالب الحكومة ،فأوىص باتباع السواد
األعظم لهذا ،ولم يرد يف إجماع األمة ...ثم اعلم أن الحديث يدل عىل أن العربة بمعظم جماعة
املسلمني ،فلو بايعه رجل واحد ،أو اثنان ،أو ثالثة ،فإنه ال يكون إماما ما لم يبايعه
معظمهم ،أو أهل الحل والعقد).

()3

وقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا املذهب يف الرد عىل الحيل الشيعي وأبطل دعوى من
ادعى صحة عقد اإلمامة بالعدد ،فقال:
(وأما قوله –أي :الحيل الشيعي عن أهل السنة -إنهم يقولون :إن اإلمام بعد رسول الله
ﷺ أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة ،فيقال له :ليس هذا قول أئمة أهل السنة ،وإن كان
بعض أهل الكالم ،يقولون :إن اإلمامة تنعقد ببيعة أربعة ،كما قال بعضهم :تنعقد ببيعة
اثنني ،وقال بعضهم :تنعقد ببيعة واحد ،فليست هذه أقوال أئمة السنة ،بل اإلمامة عندهم
تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها ،وال يصري الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها،
الذين يحصل بطاعتهم له مقصود اإلمامة ،فإن املقصود من اإلمامة إنما يحصل بالقدرة

( )0رشح صحيح البخاري -البن بطال)36 / 01( -
( )2مجموع الفتاوى ()345 / 3
( )3فيض الباري رشح البخاري ()٤4 / 6
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والسلطان ،فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما ،ولهذا قال أئمة
ا لسلف :من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الوالية ،فهو من أويل األمر الذين
أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله ،فاإلمامة ملك وسلطان ،وامللك ال يصري ملكا
بموافقة واحد وال اثنني وال أربعة ،إال أن تكون موافقة هؤالء تقتيض موافقة غريهم بحيث
يصري ملكا بذلك..
وكذلك عمر ملا عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما ملا بايعوه وأطاعوه ،ولو قدر أنهم لم
ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يرص إماما ،سواء كان ذلك جائزا أو غري جائز ،فالحل
والحرمة متعلق باألفعال ،وأما نفس الوالية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة ،ثم
قد تحصل عىل وجه يحبه الله ورسوله ،كسلطان الخلفاء الراشدين ،وقد تحصل عىل وجه
فيه معصية ،كسلطان الظاملني ،ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه ،وامتنع سائر
الصحابة عن البيعة لم يرص إماما بذلك ،وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين
هم أهل القدرة والشوكة ،ولهذا لم يرض تخلف سعد بن عبادة ،ألن ذلك ال يقدح يف مقصود
الوالية ،فإن املقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح اإلمامة ،وذلك
قد حصل بموافقة الجمهور عىل ذلك ،فمن قال إنه يصري إماما بموافقة واحد أو اثنني أو
أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط ،كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو
االثنني والعرشة يرضه فقد غلط ،وأبو بكر بايعه املهاجرون واألنصار الذين هم بطانة
رسول الله ﷺ ،والذين بهم صار لإلسالم قوة وعزة وبهم قهر املرشكون وبهم فتحت
جزيرة العرب ،فجمهور الذين بايعوا رسول الله ﷺ هم الذين بايعوا أبا بكر ،وأما كون
عمر أو غريه سبق إىل البيعة فال بد يف كل بيعة من سابق ،ولو قدر أن بعض الناس كان
كارها للبيعة لم يقدح ذلك يف مقصودها...
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وأما عمر ،فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه املسلمون بعد موت أبي بكر فصار إماما ملا
حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له.
وأما قوله :ثم عثمان بن عفان بنص عمر عىل ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم ،فيقال
أيضا :عثمان لم يرص إماما باختيار بعضهم ،بل بمبايعة الناس له ،وجميع املسلمني بايعوا
عثمان بن عفان ،ولم يتخلف عن بيعته أحد ،قال اإلمام أحمد يف رواية حمدان بن عيل( :ما
كان يف القوم أوكد بيعة من عثمان ،كانت بإجماعهم) ،فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة
صار إماما ،وإال فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه عيل وال غريه من الصحابة أهل
الشوكة لم يرص إماما )...انتهى كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية.

( )0منهاج السنة النبوية )365 - 363 / 0( -
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إقامة اخلالفة وخطاب الشارع لألمة:
لقد ظل الخطاب اإلسالمي -بمذاهبه الفقهية الفرعية ومدارسه الكالمية األصولية -مع
كل ما جرى فيه من خالف علمي فكري ،واختالف سيايس؛ يؤكد عىل أصل وحدة األمة
والجماعة ،وحقها يف اختيار اإلمامة ،وإقامة الخالفة ،كفرض كفاية يجب عىل األمة كلها
إقامته ،فهي املخاطبة أصال بالحكم الرشعي ،وإنما ينوب عنها أهل الحل والعقد ،برضا
األمة بهم كوكالء عنها ،ال كأوصياء عليها ،كما قال اإلمام أبو عمرو الداني  3٤٤ -ه -
444ه  -يف بيان أصول أهل السنة والجماعة( :وإقامة اإلمام مع القدرة واإلمكان :فرض
عىل األمة ،ال يسعهم جهله ،والتخلف عنه ،وإقامته إىل أهل الحل والعقد من األمة ،دون
النص من رسول الله ﷺ ،وفرض إقامته من فروض الكفاية ،فإذا قام به البعض سقط
عن الباقني ،كفرض الجهاد).

()0

فكما أن الجهاد يجب عىل األمة كلها ،حتى يقوم به بعضهم ،فيسقط التكليف عن الباقني،
من باب التخفيف والتيسري؛ كذلك إقامة اإلمامة ،ونصب الخالفة ،واجب عىل األمة كلها،
فإذا أرادت األمة القيام به ،لم تمنع منه ،وال يحتج عىل منعها من هذا الفرض الكفائي
بدعوى أحقية أهل الحل والعقد عىل فرض وجودهم ،إذ هو فرض كفاية بال خالف،
واملخاطب به أصال األمة كلها ابتداء ،والحق واملصلحة فيه لعموم األمة ،فإذا أقامها بعض
أهل الحل والعقد عىل سبيل النيابة عن األمة ،لتحقيق مصلحة األمة وإقامة حقوقها -ال عىل
سبيل االفتئات عليها -جاز وإال فال عربة بترصفهم!

( )0الرسالة الوافية ألبي عمرو الداني ()241 / 0
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وقال عبد القاهر البغدادي املتكلم يف بيان أصول أهل السنة يف اإلمامة ،وناصا عىل أن
إقامة فرض اإلمامة ونصب الخالفة واجب عىل األمة:
(وقالوا يف الركن الثاني عرش املضاف إىل الخالفة واإلمامة:
 -0إن اإلمامة فرض واجب عىل األمة ،ألجل إقامة اإلمام ينصب لهم القضاة واألمناء،
ويضبط ثغورهم ،ويغزى جيوشهم ،ويقسم الفيء بينهم ،وينتصف ملظلومهم من ظاملهم.
 -2وقالوا بأن طريق عقد اإلمامة لإلمام يف هذه األمة االختيار باالجتهاد.
 -3وقالوا ليس من النبي ﷺ نص عىل إمامة واحد بعينه...
 -4وقالوا من رشط اإلمام :العلم والعدالة والسياسة ،وأوجبوا من العلم له مقدار ما يصري
به من أهل االجتهاد يف األحكام الرشعية ،وأوجبوا من عدالته أن يكون ممن يجوز حكم
الحاكم بشهادته ،وذلك بأن يكون عدال يف دينه ،مصلحا ملاله وحاله ،غري مرتكب لكبرية،
وال مرص عىل صغرية ،وال تارك للمروءة يف جل أسبابه ،وليس من رشطه العصمة من
الذنوب كلها...
 -5قالوا إن اإلمامة تنعقد بمن يعقدها ملن يصلح لإلمامة ،إذا كان العاقد من أهل االجتهاد
والعدالة.
 -6وقالوا ال تصلح اإلمامة إال لواحد يف جميع أرض اإلسالم.)...

()0

وقد اقترص البغدادي هنا عىل األصول التي أجمع عليها أئمة أهل السنة والجماعة من
الفقهاء واملحدثني واملتكلمني ،ومن ذلك أن طريق عقد اإلمامة هو االختيار بالشورى
واالجتهاد ،ال بالنص ،وال بالسيف ،ولم يذكر لعقد اإلمامة والخالفة إال هذه الطريق ،إذ هي
التي فعال أجمع عليها سلف األمة وأئمة أهل السنة ،أما طريق التغلب بالسيف ،فقد قال

( )0الفرق بني الفرق .)341 / 0( -
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بها بعضهم كأحمد برشوط اضطرارا ال اختيارا ،ورفضها بعضهم كمالك وأبي حنيفة؛
ولهذا لم يذكرها البغدادي هنا.
وقال اإلمام البغوي -ت  506ه ( :-ولو مات اإلمام ولم يستخلف أحدا ،فيجب عىل أهل
الحل والعقد أن يجتمعوا عىل بيعة رجل يقوم بأمور املسلمني ،كما اجتمع الصحابة 
عىل بيعة أبي بكر .)

()0

وقال رشف الدين النووي -ت  6٤6ه ( :-وأجمعوا عىل انعقاد الخالفة باالستخالف ،وعىل
انعقادها بعقد أهل الحل والعقد إلنسان إذا لم يستخلف الخليفة ،وأجمعوا عىل جواز جعل
الخليفة األمر شورى بني جماعة ،كما فعل عمر بالستة ،وأجمعوا عىل أنه يجب عىل املسلمني
نصب خليفة).

()2

وكون إقامة الخالفة ونصب الخليفة واجبا عىل األمة كلها ،يؤكد عموم الخطاب الرشعي،
وشموله لها ،فهي املكلف به ابتداء ،وقول أبي عمرو الداني( :وإقامته إىل أهل الحل والعقد
من األمة) يؤكد بأن املراد بأهل الحل والعقد هم من يمثلون األمة ،ال أهل الحل والعقد يف
بلد من بلدانهم -دون أن يكونوا أهل حل وعقد يف األمة كلها -فضال عن جماعة من
جماعاتهم ،بله فصيال من فصائلهم!
وهذا ما كان عليه حال أهل املدينة حني بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعيل ،إذ كانت املدينة
عاصمة الدولة ،ودار الهجرة للعرب املسلمني كلهم ،وقد وفد إليها خيار الصحابة من
أرشاف كل قبيلة وبلد ،وكانوا هم أهل الحل والعقد جميعا لألمة كلها ،فكانت املدينة تمثل
كل جزيرة العرب تمثيال حقيقيا ،وكان العرب تبعا لهم ،رضا منهم بهم ،كما قال العبدي
لطلحة والزبري( :يا معرش املهاجرين أنتم أول من أجاب رسول الله ﷺ فكان لكم بذلك
( )0رشح السنة ()10/ 01
( )2رشح النووي عىل مسلم ()215/02
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فضل ،ثم دخل الناس يف اإلسالم كما دخلتم ،فلما تويف رسول الله ﷺ بايعتم رجال منكم،
والله ما استأمرتمونا يف يشء من ذلك ،فرضينا واتبعناكم ،فجعل الله عز وجل للمسلمني يف
إمارته بركة ،ثم مات  ،واستخلف عليكم رجال منكم فلم تشاورونا ،يف ذلك فرضينا
وسلمنا).

()0

فهنا تأكيد لحق األمة كلها بالشورى ،كما يف قول العبدي منكرا (فلم تشاورونا) ،إال أنه
أثبت أن األمة رضيت بما اتفق عليه الصحابة يف املدينة ،وهم أهل الحل والعقد عند األمة
كلها آنذاك ،لقوله( :فرضينا وسلمنا) فصح ترصفهم برضا األمة عنه.
وكذا قال الحجاوي الحنبيل( :نصب اإلمام األعظم فرض كفاية ،ويثبت بإجماع املسلمني
عليه ،كإمامة أبي بكر ،من بيعة أهل الحل والعقد ،من العلماء ووجوه الناس بصفة
الشهود ،أو يجعل األمر شورى يف عدد محصور ليتفق أهلها عىل أحدهم ،فاتفقوا عليه ،أو
بنص من قبله عليه ،أو باجتهاد ،أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له ودعوه إماما).

()2

ضرورة اعرتاف األمة باخلالفة لثبوت شرعيتها:
فادعاء الخالفة ال قيمة له رشعا وفقها وسياسة إال باعرتاف األمة أو أكثرها ،وإال كان
الزمان زمان فتنة ،ال زمن جماعة وخالفة ،وهو ما احتج به اإلمام أحمد عىل من خالفه يف
شأن خالفة عيل ،إذ لم يجد إال اعرتاف الصحابة بكونه أمري املؤمنني ،وتسميتهم إياه بهذا
االسم ،ورضاهم به ،كما قال حنبل -ابن أخيه -سمعت أحمد بن حنبل( :وذكر عليا
وخالفته ،فقال أصحاب رسول الله رضوا به ،واجتمعوا عليه ،وكان بعضهم يحرض وعيل

( )0تاريخ ابن جرير الطربي  01 / 3بإسناد صحيح إىل الزهري.
( )2اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل ()2٩2 / 4
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يقيم الحدود ،فلم ينكر ذاك ،وكانوا يسمونه خليفة ،ويخطب ،ويقسم الغنائم ،فلم ينكروا
ذلك.
قال حنبل قلت له :خالفة عيل ثابتة؟
فقال :سبحان الله! يقيم عيل  الحدود ،ويقطع ،ويأخذ الصدقة ويقسمها ،بال حق
وجب له ،أعوذ بالله من هذه املقالة ،نعم خليفة رضيه أصحاب رسول الله ،وصلوا خلفه،
وغزوا معه ،وجاهدوا ،وحجوا ،وكانوا يسمونه أمري املؤمنني ،راضني بذلك غري منكرين،
فنحن تبع لهم ،ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم ،إن شاء الله ،مع ما أمرنا الله به
والرسول).

()0

فاحتج أحمد بثبوت خالفة عيل ببيعة الصحابة له ،وجهادهم وحجهم معه ،ورضاهم به
بال إكراه ،وتسميتهم له أمري املؤمنني ،تأكيدا منه عىل أنه ال تثبت خالفة بدون ذلك ،وال
يتصور أن يقوم عيل  بكل هذه املسئوليات التي تخص اإلمام العام لوال صحة واليته!
وقد ذكر شيخ اإلسالم اختالف األمة يف الصدر األول يف شأن خالفة عيل  فقال( :وهؤالء
كثريون كالذين قاتلوه مع معاوية ،وهؤالء يقولون أو جمهورهم إن عليا لم يكن إماما
مفرتض الطاعة ،ألنه لم تثبت خالفته بنص ،وال إجماع ،وهذا القول قاله طائفة أخرى ممن
يراه أفضل من معاوية ،وأنه أقرب إىل الحق من معاوية ،ويقولون إن معاوية لم يكن مصيبا
يف قتاله ،لكن يقولون مع ذلك إن الزمان كان زمان فتنة وفرقة ،لم يكن هناك إمام جماعة،
وال خليفة ،وهذا القول قاله كثري من علماء أهل الحديث البرصيني والشاميني واألندلسيني
وغريهم ،وكان باألندلس كثري من بني أمية يذهبون إىل هذا القول ويرتحمون عىل عيل
ويثنون عليه ،لكن يقولون لم يكن خليفة ،وإنما الخليفة من اجتمع الناس عليه ،ولم

( )0السنة للخالل ()403 / 2
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يجتمعوا عىل عيل ،وكان من هؤالء من يربع بمعاوية يف خطبة الجمعة ،فيذكر الثالثة ويربع
بمعاوية ،وال يذكر عليا ،ويحتجون بأن معاوية اجتمع عليه الناس باملبايعة بما بايعه
الحسن ،بخالف عيل فإن املسلمني لم يجتمعوا عليه ،ويقولون لهذا ربعنا بمعاوية ،ال ألنه
أفضل من عيل ،بل عيل أفضل منه ،كما أن كثريا من الصحابة أفضل من معاوية ،وإن لم
يكونوا خلفاء ،وهؤالء قد احتج عليهم اإلمام أحمد وغريه بحديث سفينة ...وقال أحمد :من
لم يربع بعيل يف الخالفة فهو أضل من حمار أهله ،وتكلم بعض هؤالء يف أحمد بسبب هذا
الكالم ،وقال قد أنكر خالفته من الصحابة طلحة والزبري وغريهما ممن ال يقال فيه هذا
القول ،واحت جوا بأن أكثر األحاديث التي فيها ذكر خالفة النبوة ال يذكر فيها إال الخلفاء
الثالثة ...وروي عن الشافعي وغريه أنهم قالوا :الخلفاء ثالثة أبو بكر وعمر وعثمان ،وما
جاءت به األخبار النبوية الصحيحة حق كله ،فالخالفة التامة التي أجمع عليها املسلمون،
وقوتل بها الكافرون ،وظهر بها الدين ،كانت خالفة أبي بكر وعمر وعثمان ،وخالفة عيل
اختلف فيها أهل القبلة ،ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمني ،وال قهر ونقص للكافرين،
ولكن هذا ال يقدح يف أن عليا كان خليفة راشدا مهديا ،ولكن لم يتمكن كما تمكن غريه ،وال
أطاعته األمة كما أطاعت غريه ،فلم يحصل يف زمنه من الخالفة التامة العامة ما حصل يف
()0

زمن الثالثة ،مع أنه من الخلفاء الراشدين املهديني).

وقد استقر قول أئمة أهل السنة وعامة األمة بعد ذلك عىل ثبوت خالفة عيل  ،وأنه رابع
الخلفاء الراشدين ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وهو متفق عليه بني الفقهاء ،وعلماء
السنة ،وأهل املعرفة والتصوف ،وهو مذهب العامة).

( )0منهاج السنة النبوية )230 / 4( -
( )2مجموع الفتاوى )0٩ / 35( -
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وكل ذلك يؤكد خطورة شأن الخالفة من جهة ،ورضورة إجماع األمة -وهي صاحبة
الشأن واملخاطبة به -أو اجتماع أكثرها عىل من توالها من جهة أخرى ،وإال كان الزمان
زمان فرقة وفتنة ،ال زمن خالفة وجماعة ،وإنما يطاع كل أمري يف سلطانه باملعروف دون
اعتقاد وجود إمامة رشعية ،وخالفة عامة ،بل يظل الخطاب الرشعي قائما وموجها لألمة
كلها بوجوب نصب الخالفة العامة التي تقتيض اجتماع األمة أو اجتماع أكثرها.

اشرتاط التسمية باخلالفة ملن وليها:
وكما أن للخالفة رشوطا وطرقا للتولية عند الفقهاء -كما سيأتي بيانه -كذلك التسمية
بالخالفة من األمة أو أكثرها ملن توالها بالرضا ،وهي حجة اإلمام أحمد بن حنبل يف إثبات
خالفة عيل  ،إذ توقف يف إثبات خالفته بعض السلف ،بسبب افرتاق األمة عليه ،فقال
أحمد( :أبو بكر وعمر وعثمان وعيل هؤالء أئمة العدل ،ما أعطوا فعطيتهم جائزة ،لقد بلغ
من عدل عيل رحمة الله أنه قسم الرمان واألبزار وأقام الحدود ،وكان أصحاب رسول الله
يقولون يا أمري املؤمنني ،فهؤالء يجمعون عليه ويقولون له يا أمري املؤمنني ،وليس هو أمري
املؤمنني ؟! وجعل أبو عبدالله يفحش عىل من لم يقل إنه خليفة ،وقال أصحاب رسول الله
يسمونه أمري املؤمنني ،وهؤالء يعني الذين ال يثبتون خالفته ،كأن نسبهم إىل أنهم قد
كذبوا).

()0

وروى عنه ابنه صالح قوله( :وعيل عندي خليفة ،قد سمى نفسه أمري املؤمنني ،وسماه
أصحاب رسول الله ﷺ أمري املؤمنني ،وأهل بدر متوافرون يسمونه أمري املؤمنني!

( )0السنة للخالل ()40٩ / 2
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قلت :فإن قال قائل :نجد الخارجي يخرج فيتسمى بأمري املؤمنني ،ويسميه الناس أمري
املؤمنني؟
قال :هذا قول سوء خبيث ،يقاس عيل  إىل رجل خارجي ،ويقاس أصحاب رسول الله
ﷺ إىل سائر الناس ،هذا قول رديء ،أفيقول إنما كان عيل خارجيا؟ إذا بئس القول هذا).

()0

وقال أيضا( :من زعم أن عليا ليس إماما إىل أي يشء يذهب؟ ألم يقم الحدود؟ ألم يحج
بالناس؟ ألم...؟ ألم...؟ وأصحاب رسول الله يقولون يا أمري املؤمنني؟!).

()2

وكل هذا الخالف يف شأن عيل  ،وكل هذا االختالف عليه يف ثبوت خالفته وصحتها،
بسبب عدم اتفاق األمة عليه ،وعدم اجتماعها تحت واليته ،مع أن أكثرها يرى خالفته ،مما
يؤكد أن دعوى الخالفة دون إجماع من األمة ،أو دون رضا من أكثرها ،ودون قيام بواجبات
الخالفة ،كحماية الحرمني ،وجهاد العدو ،والحج بالناس ،ادعاء باطل ال تثبت بمثله خالفة!

شرعية اخلالفة واملساجد الثالثة:
ومن واجبات اإلمامة ورشوطها :حماية الحرمني ورعايتهما ،وإقامة الحج وتأمني السبيل
إليهما ،والقيام عىل شئون املساجد الثالثة -فال خالفة ملن لم تثبت واليته عليها -كما نص
عليه القاضيان املاوردي الشافعي ،وأبو يعىل الحنبيل؛ ولهذا السبب -وهو وجوب القيام
عىل رعاية الحجيج ،وتأمني طرق الحج ،وحماية املسجد الحرام واملسجد النبوي واملسجد
األقىص ،كأهم مسئوليات الخالفة -اشرتط الفقهاء امتداد سلطان الخليفة ،ليكون خليفة،
عىل املساجد الثالث (الحرام والنبوي واألقىص) ،أو عىل املسجدين ،كما قال يحيى بن أبي

( )0السنة للخالل ()423 / 2
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عمرو السيباني( :ليس من الخلفاء من لم يملك املسجدين :مسجد الحرام ،ومسجد بيت
املقدس).

()0

وكما قال ابن خرداذبه عن األندلس وأمريها األموي( :ويسلم عىل هذا األموي السالم عليك
يا ابن الخالئف ،وذلك أنهم ال يرون اسم الخالفة إال ملن ملك الحرمني).

()2

وهذا من أهم األسباب التي جعلت األمة ال تعرتف بادعاء الفاطميني للخالفة بمرص ،وال
األمويني باألندلس ،لفقدهما الوالية عىل عواصم اإلسالم الدينية مكة واملدينة والقدس
باإلضافة لفقدهما وهو األهم الوالية عىل أكثر األمة ،وهو ما تمتعت به الخالفة العباسيةآنذاك منذ قيامها حتى ورثتها الخالفة العثمانية -إذ من أهم واجبات الخالفة القيام عىل
رعاية هذه املساجد وحمايتها ،وهو ما أدى إىل نهاية الخالفة العثمانية ،بعد فقدها الوالية
عىل هذه املساجد ،باالحتالل الربيطاني للمنطقة ،كما قال الشيخ محمد رشيد رضا وهو
يتحدث عن قرب سقوط الحجاز وجزيرة العرب تحت نفوذ االحتالل الربيطاني( :من
رضوريات اإلسالم ،أنه دين سيادة وسلطان وترشيع ،وحكومة شورية ،يحميها نظام
حربي جامع بني القوة والرحمة والعدل ،وأنه قد اعتدى عليه الفاتحون املستعمرون فسلبوا
ممالكه العامرة الخصبة أوال ،ثم هاجموه يف مهد والدته ،وبيت تربيته ،ومعقل قوته وهو
(جزيرة العرب) حتى وصل عدوانهم إىل مرشق نوره ،وقبلة صالته ،ومشاعر نسكه،
وروضة رسوله ﷺ ،وهو (الحجاز) ،حيث حرم الله وحرم رسوله ،باستيالئهم عىل السكة
الحديدية الحجازية يف سورية وفلسطني ،وبما ألحقوه برشق األردن من أرض الحجاز
نفسها ،وكان املعتدون عىل دار اإلسالم يحسبون كل حساب لقيام املسلمني بنهضة عامة

( )0الفتن للمروزي ( )014 / 0رقم  251بإسناد صحيح عنه.
( )2املسالك واملمالك ص .٩1
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باسم (الجامعة اإلسالمية)( ،)0الستعادة ما سلب منهم ،وكانوا يحسبون كل حساب
لتعلقهم بالدولة العثمانية ،وقد اعرتفوا لها بمنصب (الخالفة اإلسالمية) ،فما زالوا
يجاهدون هذه الخالفة ،وتلك الجامعة بأنواع الجهاد املقرر يف الرشيعة اإلسالمية ،وهي:
السيف ،واملال ،واللسان ،والقلم (أي :العلم) ،حتى رصفوا وجوه الشعوب اإلسالمية عن
الجامعة اإلسالمية إىل الجامعتني الجنسية والوطنية ،وهدموا هيكل الخالفة العثمانية
بأيدي حماتها من الرتك أنفسهم ،ودفعوا حكومة هذا الشعب اإلسالمي الباسل من حيث ال
تدري إىل محاربة الدين اإلسالمي نفسه بأشد من محاربتهم هم له بمدارسهم التبشريية،
والالدينية ،وبكتبهم وصحفهم ونفوذهم ،فاعتقدوا أنه قد تم لهم بهذا فتح العالم اإلسالمي،
وأنه لم يبق عليهم إلتمام هذا الفتح إال القضاء األخري عىل مهده الديني ،وعىل شعبه
وأنصاره من قوم الرسول ﷺ.)...

()2

وقال الشيخ رشيد أيضا يف خطة بريطانيا لفصل الحجاز عن الخالفة العثمانية إلنهاء
رشعيتها( :ودول االستعمار الفاتحة تعد ما تتغلب عليه من أوطان سائر األمم كوطن أمتها
يف أن لها الحق يف حمايته ،ومنع االعتداء عليه وعىل طرقه الربية والبحرية ،فهي تبيح
لنفسها االعتداء بحجة منع غريها من االعتداء ،كما فعلت إنكلرته يف االعتداء عىل مرص
فالسودان ،ومن قبلهما عىل عدن بحجة حماية طريق الهند التي اعتدت عليها من قبل،
وبعد هذا وذاك اعتدت عىل العراق وفلسطني ورشق األردن من الوطن العربي ،ثم امتد
طمعها إىل الحجاز نفسه ،وهو قلب جزيرة العرب املادي ،وقلب اإلسالم املعنوي ،بجعل
أهم ثغوره الحربية والجغرافية (العقبة) ،وأهم مواقع سكة الحديد الحجازية فيه (معان)،
وما بينهما تابعا لرشقي األردن الذي وضعته تحت سيطرتها باسم االنتداب ،دع ذكر الخط
( )0استبدلت بريطانيا الجامعة العربية بالجامعة اإلسالمية بعد ذلك للقضاء كلية عىل الخالفة!

( )2تفسري املنار ()2٤5 / 01
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الحديدي املمتد من حدود الحجاز إىل حيفا ،فبهذا انتهكت هذه الدولة حرمة الحجاز
املقدسة ،وبهذا صار الحرمان الرشيفان تحت رحمة هذه الدولة الباغية من الرب والبحر،
وصارت هذه البقية الصغرية من دار اإلسالم الدينية والسياسية عىل خطر ،فإن تم لهذه
الدولة الباغية هذا فستمد سكة حديدية تجارية يف الظاهر عسكرية يف الباطن من العقبة
إىل العراق ،ثم تقول عند سنوح الفرصة لالستيالء عىل الحرمني :إن وجود قوة إسالمية
فيهما يهدد سكة الحديد الربيطانية ،وال سبيل إىل األمن عليها إال بإزالة كل قوة إسالمية
عربية من سائر الحجاز أو جعل القوة املحافظة عىل األمن من تحت إرشافها ونفوذها).
وهذا ما تم لربيطانيا إنجازه بعد ذلك فعال!

( )0تفسري املنار ()2٤٩ / 01
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طبيعة اخلالفة كرئاسة عامة ونظام سياسي:
وإذا تقرر كل ما سبق يف تعريف األمة ،وحقوق الجماعة ،وواليتها العامة ،وثبوت حقوق
املواطنة بموجب عقد اإليمان ،أو عقد األمان ،واالستيطان؛ فإن الخالفة رئاسة فعلية عىل
األمة كلها ،ال عىل بعضها ،وهذا املعنى هو الذي دارت عليه تعريفات أئمة الحديث وعلماء
الكالم والفقهاء واألصوليني -من املتقدمني واملتأخرين -لحقيقة اإلمامة والخالفة ودار
العدل ،وأنها رئاسة عامة عىل األمة أو أكثرها ،ال عىل جزء منها ،كما قال القلقشندي
الشافعي -ت  120ه( : -الفصل األول يف معنى الخالفة ومن يطلق عليه اسم الخليفة:
أما الخالفة فهي يف األصل مصدر خلف ،يقال :خلفه يف قومه ،يخلفه خالفة ،فهو خليفة...
ثم أطلق يف العرف العام عىل الزعامة العظمى ،وهي الوالية العامة عىل كافة األمة ،والقيام
بأمورها والنهوض بأعبائها ...والذي عليه العرف املشاع من صدر اإلسالم ،وهلم جرا،
إطالق اسم الخليفة عىل كل من قام بأمر املسلمني القيام العام عىل ما تقدم ،إما ببيعه من
أهل الحل والعقد ،وإما بعهد ممن قبله ،إال أن بعض السلف قد خصص ذلك بما إذا كان
اإلمام جاريا عىل منهاج العدل وطريق الحق.)...

()0

وقال الشيخ محمد رشيد رضا يف تعريف الخالفة (:)١

(الخالفة ،واإلمامة العظمى ،وإمارة املؤمنني ،ثالث كلمات معناها واحد ،وهو رئاسة
الحكومة اإلسالمية الجامعة ملصالح الدين والدنيا .قال العالمة األصويل املحقق السعد
التفتازاني يف متن مقاصد الطالبني ،يف علم أصول عقائد الدين :الفصل الرابع –أي :من
العقائد السمعية -ففي اإلمامة ،وهي رئاسة عامة يف أمر الدين والدنيا خالفة عن النبيﷺ.
( )0مآثر اإلنافة يف معالم الخالفة ()٤-5 / 0
( )2الخالفة ص  0٤ط الزهراء لإلعالم العربي ،القاهرة.
0٤5

vvvvvvvvvvvvvvvv

وقال العالمة الفقيه أبو الحسن عيل بن محمد املاوردي يف كتابه األحكام السلطانية :اإلمامة
موضوعة لخالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا .وكالم سائر علماء العقائد
والفقهاء من جميع مذاهب أهل السنة ال يخرج عن هذا املعنى ،إال أن اإلمام الرازي زاد قيدا
يف التعريف فقال :هي رئاسة عامة يف الدين والدنيا لشخص واحد من األشخاص .وقال:
هو احرتاز عن كل األمة إذا عزلوا اإلمام لفسقه.

()0

قال السعد التفتازاني يف رشح املقاصد بعد ذكر هذا القيد يف التعريف وما علله به" :وكأنه
أراد بكل األمة أهل الحل والعقد ،واعترب رئاستهم عىل من عداهم ،أو عىل كل من آحاد
األمة") أي أن الرئاسة العامة ال تكون إال لواحد؛ ألن األمة قد تتحقق لها الرئاسة العامة يف
حال عزل اإلمام واختياره ،ومع ذلك ال يُطلق عىل األمة يف هذه الحال خليفة ،فكان ال بد من
تقييدها بالشخص الواحد ،والصحيح أن الخالفة يف األصل لألمة؛ كما قال تعاىل﴿ :وَ عَ َد الل ُه
ات َلي َْستَ ْخل َِفنَّهُ م ِيف َ
ا َّلذ َ
الصالِحَ ِ
ِين ءامَ نُوا ِمن ُك ْم وَ عَ ِملُوا َّ
األ ْر ِض﴾ ثم األمة بموجب هذا
االستخالف تُو ّكل عنها من ينوب عنها بالقيام بما أوجب الله عليها القيام به من العدل
والقسط ،وهذا هو األصل أن تكون الرئاسة العامة لواحد تختاره األمة للخالفة نيابة عنها
بالشورى والرضا ،وال يوجد ما يمنع من تحديد املدة بزمن كخمس أو عرش سنني ،أو
تقييدها بوصف وحال كالصحة والقوة والعدالة ،فقد ثبت أن الصحابة اشرتطوا عىل
عثمان ،واملؤمنون عىل رشوطهم ،كما ال يوجد ما يمنع الخالفة الجماعية؛ كهيئة رئاسية
تقوم مقام الخليفة الواحد ،مع اختيار من يرأسها منهم ،فإن أهل الحل والعقد يمثلون
رئاسة عامة لألمة حتى يختاروا الخليفة بالشورى والرضا ولهم أن يعزلوه.

( )0انظر املواقف للعضد اإليجي  5٤٩/ 3ورشح املقاصد للتفتازاني.
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فالخالفة يف تعريف علماء الكالم هي رئاسة عامة عىل كافة األمة ،وهي يف األصل لألمة
التي لها الحق وحدها يف اختيار اإلمام وعزله ،إال أنها تمارس هذه الوالية العامة من خالل
ممثليها ووكالئها وهم أهل الحل والعقد فيها ،الذين يختارون الخليفة نيابة عن األمة ،فقول
الرازي( :رئاسة لشخص واحد) أراد من يتوىل منصب الخليفة ،ال نظام الخالفة ككل الذي
وْيل َ
األمْ ِر
يشمل أيضا أهل الحل والعقد ورئاستهم عىل مجموع األمة بعموم قوله تعاىل﴿ :وَ أ ُ ِ
وْيل َ
األمْ ِر ِمنْهُ مْ﴾.
ِمن ُكمْ﴾ ،وقوله﴿ :أ ُ ِ
فالخالفة كنظام سيايس يشمل سلطة األمة عرب (رئاسة أهل الحل والعقد لألمة) الذين
يختارون الخليفة نفسه ،ويعزلونه عند وجود ما يقتيض عزله بحكم واليتهم العامة
ورئاستهم عىل األمة ،وهي أعىل من والية الخليفة نفسه ،إذ لهم الحق بال خالف يف اختيار
الخليفة وعزله ،بينما ليس للخليفة اختيارهم وعزلهم ،إذ رئاستهم عىل األمة أسبق وجودا،
وأثبت عقدا.
وعليه؛ فالخالفة كنظام سيايس رئاسة عامة عىل األمة تتوالها مؤسستان وجهتان
سياسيتان:

األوىل :أهل الحل والعقد نيابة عن األمة.
الثانية :الخليفة وكيال عن األمة.
ولهذا السبب فاملخاطب رشعا بإقامة الخالفة نيابة عن األمة طائفتان ،كما قال القاضيان
املاوردي وأبو يعىل:
األوىل :أهل الحل والعقد نيابة عن األمة ،حتى يختاروا لألمة إماما يقوم بالوالية العامة.
والثانية :أهل اإلمامة ،حتى يتصدى لها من يقوم بأعبائها.

( )0األحكام السلطانية للماوردي ص  ،3ومآثر اإلنافة .31 - 2٩ / 0
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وال خالف بني الفقهاء يف هذا األصل ،وإن اختلفت عباراتهم يف التعبري عنه ،وهو مذهب
الحنفية ،فظاهر كالمهم أنه إذا تأهل لإلمامة عدد ،وتوفرت فيهم جميعا الرشوط ،فاإلمام
منهم هو من بايعه أكثر األمة ،كما قال الحموي يف رشحه عىل ابن نجيم( :فإذا اجتمع عدد
من املوصوفني ،فاإلمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق ،واملخالف ألكثر الخلق باغ يجب
رده إىل انقياد املحق).

()0

وقال عالء الدين املرداوي الحنبيل( :منصب اإلمامة العظمى التي هي الرئاسة التامة،
والرعاية العامة الشاملة ،الخاصة والعامة ،بتدبري مصالح الخالئق ،وضبطها بدرء املفاسد
وجلب املصالح ،إىل غري ذلك ...فإقامة الحدود ،وترتيب الجيوش وغري ذلك ،من منصب
اإلمام ،وليس ألحد بعده إال ملن يكون إماما).

()2

الفرق بني الرئاسة العامة والرئاسة اخلاصة:
وقول الفقهاء واملتكلمني عن الخالفة بأنها (رئاسة عامة عىل األمة) قيد يخرج به الرئاسة
الخاصة عىل إقليم أو بلد من بلدان املسلمني ،حتى لو تسمى رئيسها بالخالفة ،فال يغري
ذلك من حقيقتها شيئا ،كما قال العالمة العطار الشافعي( :اإلمامة رئاسة عامة يف الدين
والدنيا ،خالفة عن النبي ﷺ ،وبهذا القيد خرجت النبوة ،وبقيد العموم خرج مثل القضاء
والرئاسة يف بعض النواحي ،وكذا رئاسة من جعله اإلمام نائبا عنه عىل اإلطالق).

()3

وكذا قال السعد التفتازاني( :قال قوم من أصحابنا( :اإلمامة رياسة عامة يف أمور الدين
والدنيا لشخص من األشخاص ،فقيد العموم احرتاز عن القايض والرئيس  -أي :عىل بلد -

( )0رشح الحموي الحنفي عىل األشباه والنظائر البن نجيم املسمى بغمز عيون البصائر .000/ 4
( )2التحبري رشح التحرير .)3٩16 / 1( -
( )3حاشية العطار )214 / 6( -
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وغريهما ،والقيد األخري احرتاز عن كل األمة إذا عزلوا اإلمام عند فسقه  -إذ هي رئاسة
جماعية لألمة مؤقتة حتى تختار غريه  -فإن الكل ليس شخصا واحدا ،ونقض هذا التعريف
بالنبوة ،واألوىل أن يقال هي خالفة الرسول يف إقامة الدين وحفظ حوزة امللة ،بحيث يجب
اتباعه عىل كافة األمة ،وبهذا القيد األخري يخرج من ينصبه اإلمام يف ناحية كالقايض مثال،
ويخرج املجتهد إذ ال يجب اتباعه عىل األمة كافة ،بل عىل من قلده خاصة ،ويخرج اآلمر
باملعروف أيضا).

()0

وقوله( :بحيث يجب اتباعه عىل األمة) قيد يخرج به من لم يتحقق فيه هذا الوصف ،حتى
لو كان توىل منصب الخالفة فعال عىل األمة كلها يف دولة واحدة ،فإذا لم تطعه األمة ،ولم
تتبعه ،فإنه يخرج عن كونه سلطانا وخليفة واجب الطاعة ،حتى وإن أطاعه من بايعه أو
أهل بلد ،ولم تطعه كافة األمة ،كما قال الرميل الشافعي( :اإلمامة رئاسة عامة ...بحيث
يجب اتباعه عىل كل كافة األمة).

()2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة يف الرد عىل الحيل( :وأما قوله إنهم يقولون:
إن اإلمام بعد رسول الله ﷺ أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة ،فيقال له :ليس هذا قول
أئمة أهل السنة ،وإن كان بعض أهل الكالم يقولون :إن اإلمامة تنعقد ببيعة أربعة ،كما
قال بعضهم :تنعقد ببيعة اثنني ،وقال بعضهم :تنعقد ببيعة واحد ،فليست هذه أقوال أئمة
السنة ،بل اإلمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها ،وال يصري الرجل إماما حتى
يوافقه أهل الشوكة عليها ،الذين يحصل بطاعتهم له مقصود اإلمامة ،فإن املقصود من
اإلمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان ،فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار
إماما ...فاإلمامة مُلك وسلطان ،وا َمللك ال يصري ملكا بموافقة واحد وال اثنني وال أربعة ،إال
( )0رشح كتاب املواقف ()5٤1 / 3
( )2حاشية الرميل عىل أسنى املطالب رشح روض الطالب )011 / 4( -
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أن تكون موافقة هؤالء تقتيض موافقة غريهم بحيث يصري ملكا بذلك ...ولهذا ملا بويع عيل
 وصار معه شوكة صار إماما ،ولو كان جماعة يف سفر فالسنة أن يؤمروا أحدهم ،كما
قال النبي ﷺ( :ال يحل لثالثة يكونون يف سفر إال أن يؤمروا واحدا منهم) ،فإذا أمره أهل
القدرة منهم صار أمريا ،فكون الرجل أمريا وقاضيا وواليا وغري ذلك من األمور التي مبناها
عىل القدرة والسلطان متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت ،وإال فال ،إذ
املقصود بها عمل أعمال ال تحصل إال بقدرة ،فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك
األعمال كانت حاصلة ،وإال فال ...والقدرة عىل سياسة الناس إما بطاعتهم له ،وإما بقهره
لهم ،فمتى صار قادرا عىل سياستهم بطاعتهم أو بقهره ،فهو ذو سلطان مطاع ،إذا أمر
بطاعة الله ،ولهذا قال أحمد يف رسالة عبدوس بن مالك العطار أصول السنة عندنا التمسك
بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ ،إىل أن قال :ومن ويل الخالفة فأجمع عليه الناس،
ورضوا به ،ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمري املؤمنني ،فدفع الصدقات
إليه جائز برا كان أو فاجرا ،وقال يف رواية إسحاق بن منصور وقد سئل عن حديث النبي
ﷺ( :من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية) ما معناه؟ فقال :تدري ما اإلمام؟ اإلمام
الذي يجمع عليه املسلمون كلهم يقول هذا إمام فهذا معناه!
والكالم هنا يف مقامني:
أحدهما :يف كون أبي بكر كان هو املستحق لإلمامة وأن مبايعتهم له مما يحبه الله
ورسوله ،فهذا ثابت بالنصوص واإلجماع.
والثاني :أنه متى صار إماما ،فذلك بمبايعة أهل القدرة له ،وكذلك عمر ملا عهد إليه أبو
بكر إنما صار إماما ملا بايعوه وأطاعوه ،ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه
لم يرص إماما ،سواء كان ذلك جائزا أو غري جائز ،فالحل والحرمة متعلق باألفعال ،وأما
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نفس الوالية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة ،ثم قد تحصل عىل وجه يحبه الله
ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين ،وقد تحصل عىل وجه فيه معصية ،كسلطان الظاملني،
ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه ،وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يرص إماما بذلك،
وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة ،ولهذا لم يرض
تخلف سعد بن عبادة ألن ذلك ال يقدح يف مقصود الوالية ،فإن املقصود حصول القدرة
والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح اإلمامة وذلك قد حصل بموافقة الجمهور عىل ذلك،
فمن قال إنه يصري إماما بموافقة واحد أو اثنني أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة
فقد غلط ،كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو االثنني والعرشة يرضه فقد غلط...
وأما عمر ،فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه املسلمون بعد موت أبي بكر فصار إماما ملا
حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له ،وأما قوله ثم عثمان بن عفان بنص عمر عىل
ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم ،فيقال أيضا عثمان لم يرص إماما باختيار بعضهم ،بل
بمبايعة الناس له ،وجميع املسلمني بايعوا عثمان بن عفان ،ولم يتخلف عن بيعته أحد ،قال
اإلمام أحمد يف رواية حمدان بن عيل( :ما كان يف القوم أوكد بيعة من عثمان ،كانت
بإجماعهم).
فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماما ،وإال فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم
يبايعه عيل وال غريه من الصحابة أهل الشوكة لم يرص إماما).

( )0منهاج السنة النبوية ()365 - 363 / 0
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اخلالفة مشروعة ملصلحة األمة:
واإلمامة والخالفة رئاسة رشعية مصلحية ،واملصلحة فيها لألمة ال لإلمام ،فهو وكيل
عنها؛ لتحقيق مصالحها العامة والخاصة ،فهي معقولة املعنى ،ال تعبدية محضة ،كما قال
النفراوي املالكي( :اإلمامة وهي لغة :التقدم ،واصطالحا :صفة حكمية توجب ملوصوفها
تقديمه عىل غريه معنى ،ومتابعة غريه له حسا ،وتنقسم أربعة أقسام :إمامة وحي وهي
النبوة ...وإمامة مصلحة وهي الخالفة العظمى ملصلحة جميع األمة ،وكلها تحققت له ﷺ،
وحيث أطلقت يف لسان أهل الكالم انرصفت إىل املعنى األخري عرفا ،وهي بهذا املعنى رئاسة
عامة يف أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي ﷺ ،لكن ال تجب طاعة اإلمام إال برشوط
اإلسالم).

()0

والية األمة واجلماعة عند فقد اإلمامة:
ووالية األمة هي األصل يف تولية األئمة؛ ولهذا يرتتب عليها أحكام فرعية كثرية عند فقد
اإلمام ،أو عدم وجوده ،فتعود الوالية لألصل ،وهذه من أهم القواعد الفقهية يف السياسة
الرشعية ،وقد نص عليها فقهاء املذهب الفقهية كافة ،وعملوا بها يف موارد كثرية من فروع
الفقه ،فقالوا( :تقوم الجماعة فيما يقوم به اإلمام عند فقده) ،كتزويج األيامى ،ورعاية
األيتام ،والقضاء يف الخصومات.
ومن األدلة عليها الحديث الصحيح( :إذا كنتم ثالثة يف سفر فأمّ روا أحدكم)( ،)2فجعل
التأمري للجماعة ،فهم الذين يختارون أمريهم ،مهما قل عددهم ،وقد اختار املسلمون يف

( )0الفواكه الدواني عىل رسالة ابن أبي زيد القريواني ()324/0
( )2رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح.
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مؤتة خالد بن الوليد أمريا عىل الجيش بعد استشهاد األمراء الثالثة الذين اختارهم
النبيﷺ.
ومن ذلك صحة عقدهم للقايض ليتوىل والية القضاء إذا لم يكن لهم قاض ،وال يمكنهم
الرجوع إىل اإلمام ،قال املازري املالكي( :القضاء ينعقد بأحد وجهني أحدهما :عقد أمري
املؤمنني ،أو أحد أمرائه ،والثاني :عقد ذوي الرأي وأهل العلم والعدالة لرجل منهم كملت
فيه رشوط القضاء ،وهذا حيث ال يمكنهم مطالعة اإلمام يف ذلك ،وال يمكنهم أن يستدعوا
منه واليته ،ويكون عقدهم له نيابة عن عقد اإلمام).

()0

والصحيح أن عقدهم للقايض هنا ليس نيابة عن اإلمام؛ بل بحكم الوالية العامة التي
جعلها الله ورسوله لهم ،وهو ما تقرر يف أصول الخطاب القرآني والنبوي؛ كما قال تعاىل:
ات بَعْ ُ
ون وَ ا ْلم ُْؤ ِمن َ ُ
ِين ءامَ نُوا ْ﴾ ،وقال﴿ :وَ ا ْلم ُْؤ ِمن ُ َ
وَر ُسولُ ُه وَ ا َّلذ َ
ضهُ ْم أَوْ ِليَاء
﴿إِنَّمَ ا وَ ِليُّ ُك ُم الل ُه َ
بَعْ ٍض﴾ ،وقال﴿ :وَ ُق ِل اعْ مَ لُوا ْ َف َس َريَى الل ُه عَ مَ َل ُك ْم وَ َر ُسولُ ُه وَ ا ْلم ُْؤ ِمن ُ َ
ون﴾ ،وإنما اإلمام نائب
عن األمة ووكيل عنها ،فحيث عدم وجوده ،أو فقد سلطانه ،فالجماعة تقوم مقامه ،فلهم
أن يجعلوا لهم أمريا يرجعون إليه يف أمورهم الخاصة ،كما كان جعفر بن أبي طالب عىل
املسلمني يف الحبشة ،ولهم أن يختاروا قاضيا رشعيا يحكم بينهم يف كل أمورهم.
فإذا عقدوا والية القضاء ملن توافرت فيه صفات القايض فإن كانوا يف أرض اإلسالم ،وال
إمام لهم ،أو ال سلطة لإلمام عليهم ،أو إذا عدم اإلمام ،فللقايض املعقود له من طرفهم كل
صالحيات القايض املعقود له من جهة اإلمام ،أما إن كانوا يف غري أرض اإلسالم فللقايض أن
يحكم بينهم يف كل أمورهم ومنازعاتهم املالية والتجارية وحقوقهم وشئونهم األرسية
والزوجية ،وال يستثنى من ذلك إال القصاص والحدود والعقوبات عىل خالف بني الفقهاء.

( )0تبرصة الحكام  23 / 0ط طه سعيد.
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قال ابن مغيث املالكي يف املرأة يغيب عنها زوجها( :إذا كانت بموضع ال حكم فيه ،ورفعت
أمرها إىل صالحي جريانها ،وكشفوا عن خرب زوجها ،ورضبوا لها أربعة أعوام ثم تعتد،
وتحل لألزواج؛ ألن فعل الجماعة يف عدم اإلمام كفعل اإلمام ،وقاله أبو عمران الفايس وابن
القابيس ،وغري واحد من الشيوخ).

()0

فالجماعة هنا تقوم مقام اإلمامة عند فقدها أو عجزها ،ألنها األصل ،والوالية العامة لها،
وبموجب هذه الوالية تختار اإلمام وتعزله!
وأفتى الفقيه املالكي أحمد بن نرص الداودي بأن (كل بلد ال سلطان فيه ،أو فيه سلطان
يضيع الحدود ،أو السلطان غري عدل ،فعدول املوضع وأهل العلم يقومون يف جميع ذلك
مقام السلطان).

()2

فجعل للجماعة سلطة ووالية ،حتى مع وجود اإلمام إذا لم يكن عادال ،أو لم يقم الحدود
والحقوق عجزا أو فسقا.
كما أجازوا أيضا تويل القضاء بني املسلمني يف غري دار اإلسالم ،بتولية من جماعة املسلمني
فيها ،أو من سلطانها غري املسلم ،فقد سئل أبو الحسن القابيس الفقيه املالكي عن ذلك
فقال( :إذا كان ناظر املسلمني منهم يحكم فيهم بأحكام املسلمني فحكمه ماض ،إذا أصاب
وجه الحكم).

()3

وكذا قال القايض املازري عن تويل القايض املسلم بتولية النصارى له كما يف جزيرة
صقلية ،فقد أجاب( :األصل أن تولية الكافر للقايض املسلم ال تصح ،لكن توليته يف مثل هذا
املوضع رضورة بل واجب ،خاصة إذا كان ذلك بطلب من املسلمني ،وذلك ال يقدح يف حكمه

( )0فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك ()013/3
( )2املعيار املعرب للونرشييس 012/ 01
( )3املعيار املعرب للونرشييس 012/ 01
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وتنفيذ أحكامه كما لو واله سلطان مسلم) ،وقد احتج عىل ذلك بالقاعدة املقررة فقال( :أقام
مالك شيوخ املكان مقام السلطان عند فقده ،ملا يخاف من فوت األقضية).

()0

والصحيح أن توليته تكون صحيحة بتولية جماعة املسلمني له ،ال بمجرد تولية الحاكم
غري املسلم ،فلو فرض أن املسلمني يف تلك الدار لم يرتضوه قاضيا لهم ،لم يكن له والية
رشعية بمجرد تولية السلطان غري املسلم عليهم.
وقال الحطاب املالكي يف املرأة إذا لم تجد قاضيا ترفع إليه أمرها( :فإذا لم يكن حاكم
فإنها ترفع للعدول ،قال املشذايل ...ما نصه :جعل هنا جماعة العدول تقوم مقام السلطان
ولو كان هناك سلطان).

()2

وقال أيضا( :أن جماعة العدول تقوم مقام اإلمام يف املحارب ويف القصاص إنما ذلك حيث
يتعذر تناول السلطان ...وذكر ابن يونس يف كتاب الحمالة أن جماعة العدول تقوم مقام
اإلمام).

()3

وقال مفتي املالكية يف مرص الشيخ عليش عن فسخ القايض غري العدل عقد زواج تواله
رجل عدل بتوكيل امرأة ال ويل لها( :هذا العقد صحيح وال يسوغ فسخه ،وإن وقع -الفسخ-
ال يعتد به ،ويبقى العقد عىل صحته ،لعدم القايض الرشعي يف هذا الزمان ،والذي فيه اسم
بال مسمى ،فال والية له أصال ،إنما الوالية لعامة املسلمني ،إذا فقد العاصب كما يف هذه
الصورة).

()4

وكذا نص عىل ذلك فقهاء الحنفية كما قال ابن الهمام عن البلدان التي احتلها العدو وما
يجب عىل املسلمني فيها( :إذا لم يكن سلطان وجب عليهم أن يتفقوا عىل واحد منهم
( )0املصدر السابق ،وفتح العيل املالك 4٤4 / 2
( )2مواهب الجليل لرشح مخترص الخليل ()56٩ / 5
( )3مواهب الجليل لرشح مخترص الخليل ()56٩ / 5
( )4فتح العيل ٩/ 3
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يجعلونه واليا ،فيويل قاضيا ،أو يقيض هو بينهم ،وكذا ينصبون لهم إماما يصيل بهم
الجمعة).

()0

وقد نزل الكاساني جماعة املسلمني منزلة اإلمام والقايض من حيث السلطة ،فقال يف نفوذ
بيع املالك( :املالك قادر عىل التسليم بقدرة السلطان ،والقايض ،وجماعة املسلمني).

()2

وهذه القاعدة أيضا مقررة عند الشافعية كما قال القايض املاوردي( :إذا خال بلد عن
قاض ،وخال العرص عن إمام ،فقلد أهل االختيار أو بعضهم برضا الباقني واحدا منهم،
وأمكنهم نرصته وتقوية يده ،جاز تقليده).

()3

فاشرتط لصحة تولية أهل االختيار للقايض رضا الجماعة.
وقال ابن حجر الهيتمي( :ما ذكر يف هذه األجوبة صحيح جار عىل القواعد ،وهو الالئق
بقاعدة املشقة تجلب التيسري ،وأن الرضورات تبيح املحظورات وغريهما ،فإذا خال بلد أو
قطر عن نفوذ أوامر السلطان فيه لبعده وانقطاع أخباره عنه ،أو عدم انقياد أهله ألوامره
لو بلغتهم ،وجب عىل كرباء أهله أن يولوا من يقوم بأحكامهم ،وال يجوز لهم أن يرتكوا
الناس فوىض).

()4

وكذا قال الحنابلة يف حال عدم اإلمام ،ال تتعطل األحكام ،وتقوم الجماعة مقامه فيما
ينوبها ،كما قال ابن قدامة( :فإن عدم اإلمام لم يؤخر الجهاد ،ألن مصلحته تفوت بتأخريه،
وإن حصلت غنيمة قسموها عىل موجب الرشع).

( )0رشح فتح القدير 264/ ٤
( )2بدائع الصنائع 340/ 4
( )3أدب القايض ص 03٩
( )4الفتاوى الفقهية للهيتمي 2٩1 / 4
( )5الرشح الكبري البن قدامة ()3٤3 / 01
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طبيعة تصرف اإلمام على األمة بطريق الوكالة:
ولوضوح مبدأ كون الوالية العامة هي لألمة أصال ،وأن والية اإلمام العامة فرع عنها،
تقرر كون ترصف اإلمام عىل األمة هو بعقد الوكالة عنها ،ال الوصاية عليها ،وهو األصل
الثاني يف تحديد طبيعة العالقة بني األمة واإلمامة ،وهذا أصل مقرر عند املتكلمني والفقهاء
من أهل السنة والجماعة ،كما قال القايض أبو بكر الباقالني املالكي (331ه 413 -ه) :
(اإلمام إنما ينصب إلقامة األحكام وحدود وأمور قد رشعها الرسول ﷺ ،وقد تقدم علم
األمة بها ،وهو يف جميع ما يتواله وكيل لألمة ،ونائب عنها ،وهي من ورائه يف تسديده
وتقويمه ،وإذكاره وتنبيهه ،وأخذ الحق منه إذا وجب عليه ،وخلعه واالستبدال به متى
اقرتف ما يوجب خلعه ،فليس يحتاج مع ذلك إىل أن يكون معصوما ،كما ال يحتاج أمريه
وقاضيه وجابي خراجه وصدقاته وأصحاب مسائله وحرسه إىل أن يكونوا معصومني ،وهو
فليس ييل بنفسه شيئا أكثر مما يليه خلفاؤه من هذه األمور).

()0

فالباقالني هنا -يف كتاب عقائدي -يقرر األصول التي تحدد طبيعة العالقة بني األمة
واإلمام ،وأنها تقوم عىل أساس :
 -0أن األمة هي من تنصب اإلمام وتخلعه؛ فال يحتاج إىل دعوى العصمة كما يشرتطه
الشيعة الجعفرية يف إمامهم الغائب!
 -2وأن الغاية من نصب اإلمام :إقامة الحقوق والحدود واألحكام.
 -3وهذه األحكام معلومة لألمة بنص الكتاب والسنة؛ وليست مرتوكة ألهواء السلطة.
 -4واإلمام يف كل ما يتواله من مسئوليات ما هو إال وكيل عن األمة؛ ال وصيا عليها.
 -5أن األمة هي القيم عىل اإلمام؛ تراقبه وتقيم عليه الحق وتخلعه وتستبدل به غريه.

( )0تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل ()4٤6 / 0
01٤
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وقد أكد الباقالني هذه األصول العقائدية السياسية يف مواطن عدة من كتابه (تمهيد
األوائل)  -الذي صنفه يف بيان مسائل االعتقاد وأصول الدين عند أهل السنة والجماعة-
فقال أيضا( :يقام اإلمام ألجل ما ذكرناه من قبل من تدبري الجيوش ،وسد الثغور ،وردع
الظالم ،واألخذ للمظلوم ،وإقامة الحدود ،وقسم الفيء بني املسلمني ،والدفع بهم يف حجهم
وغزوهم ،فهذا الذي يليه ويقام ألجله ،فإن غلط يف يشء منه ،أو عدل به عن موضعه ،كانت
األمة من ورائه لتقويمه ،واألخذ له بواجبه.)...

()0

وكذا قال عبد القاهر البغدادي( :فمتى أقام -أي :اإلمام -يف الظاهر عىل موافقة الرشيعة،
كان أمره يف اإلمامة منتظما ،ومتى زاغ عن ذلك كانت األمة عيارا عليه يف العدول به من
خطئه إىل الصواب ،أو يف العدول عنه إىل غريه ،وسبيلهم – أي :األمة  -معه كسبيله مع
خلفائه وقضاته وعماله وسعاته ،إن زاغوا عن سنة عُ دل بهم ،أو عُ دل عنهم).

()2

فهنا يقرر عبدالقاهر -الفقيه الشافعي املتكلم يف أصول الدين -طبيعة العالقة بني األمة
واإلمام ،وأن واليتها عليه كواليته عىل وزرائه وعماله إن انحرفوا عن سنن العدل وأحكام
الرشع؛ ردهم إليها ،وألزمهم بها ،أو عدل عنهم واختار غريهم ليتولوا أعماله ويقيموها وفق
أحكام الرشع ،وكذلك حال األمة معه ،إذا زاغ عن سنن العدل؛ كانت األمة فوقه بحكم واليتها
العامة ،فتعدله إىل الحق وترده إليه ،أو تعزله وتعدل هي عنه إىل غريه فتوليه الخالفة.
وقد نص الفقهاء عىل كون اإلمام وكيال عن األمة ،كما رجح البهوتي الحنبيل بقوله:
(وترصفه -أي :اإلمام -عىل الناس بطريق الوكالة لهم ،فهو وكيل املسلمني).

( )0تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل ()4٤٤ / 0
( )2أصول الدين ص .2٤1
( )3كشاف القناع  ،061/ 6وانظر أيضا مطالب أويل النهى يف فقه الحنابلة .265/ 6
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وقد عللوا كون اإلمام ال ينعزل بموت أهل الحل والعقد الذين بايعوه ،ألنه وكيل عن األمة
كلها ال عن أهل الحل والعقد فقط ،كما قال البهوتي( :وال ينعزل بموت من بايعه ،ألنه ليس
وكيال عنه ،بل عن املسلمني).

()0

وكذا عللوا جواز طلب اإلمام من األمة عزله دون سبب يقتيض عزله بأنه وكيل عن األمة،
وللوكيل طلب العزل من موكله ،كما قال أبو يعىل الحنبيل( :ألنه وكيل للمسلمني وللوكيل
عزل نفسه).

()2

وكذا عللوا عدم انعزال األمري الذي يختاره الخليفة بموت الخليفة ،وكذا عدم انعزال
القايض بموت الخليفة؛ ألن تقليده إياهما اإلمارة عىل البلدان والقضاء فيها ،إنما هو نيابة
عن املسلمني وهم أحياء ،بخالف الوزير فإنه ينعزل بموت الخليفة ألنه نائب عنه.

()3

وكما قال الزركيش الحنبيل يف تعليل عدم تضمني القايض والخليفة ما يقع من خطأ يف
ترصفاتهم من ماله أو مال عصبته؛ ألنه وكيل عن األمة( :خطأ الحاكم واإلمام يف بيت املال؛
ألنه وكيل عن املسلمني ،ونائب منابهم ،فكان خطؤه عليهم ،كاألجري الخاص خطؤه يف حق
مستأجره عليه ،وألن خطأهما يكثر لكثرة ترصفاتهما ،فإيجابه عىل عاقلتيهما يفيض إىل
حرج ومشقة ،وإنهما منفيان رشعا)(.)4
وقد أجمع عىل تقرير هذا األصل أئمة الحديث واملتكلمون والفقهاء ،عىل النحو التايل:
أوال :اتفاقهم عىل طبيعة الخالفة التعاقدية بني األمة واإلمام:

وهو أصل ثابت بالقرآن والسنة املتواترة يف بيعة النبي ﷺ لألنصار ثم لكل من هاجر
إليه ،ودخل يف دولته ،للتأكيد عىل طبيعة العالقة التعاقدية بني األمة والسلطة بال إكراه وال
( )0كشاف القناع  ،061/ 6ومطالب أويل النهى .265/ 6
( )2املعتمد يف أصول الدين ص .241
( )3األحكام السلطانية للماوردي ص .3٤
( )4رشح الخرقي .315 /٤
01٩
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إجبار ،وقد عرب عن ذلك أئمة أهل السنة بكل وضوح ،كما قال إمام أهل السنة وشيخ اإلسالم
يف عرصه عبدالله بن إدريس 005-ه 0٩2 -ه( :-ما كان يف القوم أثبت عقدا يف الخالفة
من عثمان ،كانت خالفته بمشورة ستة من أهل بدر).

()0

وقال تلميذه اإلمام أحمد بن حنبل 065-ه 240 -ه ( :-ما كان يف القوم أوكد بيعة من
()2

عثمان ،كانت بإجماعهم).

وقال أيضا عن بيعة عثمان ( :وهل كانت بيعة أوثق من بيعته وال أصح منها).

()3

وقال إمام املفرسين ابن جرير الطربي 224 -ه 301 -ه ( :-فأما ما كان من منازعة غري
القريش الذي قد عقد له أهل اإلسالم عقد البيعة ،وسلموا له الخالفة واإلمرة عىل ٍ
وجه طلبها
قريش؛ فذلك ظالم ،وخروج عن إمام املسلمني ،يجب عىل
إياها لنفسه ،أو ملن لم يكن من
ٍ
املسلمني معونة إمامهم القريش وقتال الخارج عليه؛ إذ لم يكن هناك أمر دعاه إىل الخروج
قريش ،إال أن يكون خروجه عليه
عليه إال ادعاؤه بأنه أحق باإلمارة منه من أجل أنه من غري
ٍ
مال؛ فطلب اإلنصاف فلم ينصف؛ فيجب عىل املسلمني
بظل ٍم ركب منه يف ٍ
أهل أو ٍ
نفس أو ٍ
حينئ ٍذ األخذ عىل يد إمامهم املرضية إمرته عليهم ،إلنصافه من نفسه إن كان هو الذي ناله
بالظلم ،أو أخذ عامله بإنصافه إن كان الذي ناله بالظلم عامال له ،ثم يكون عىل الخارج
عليه ملا وصفنا أن يفيء إىل الطاعة :طاعة إمامه بعد إنصافه إياه من نفسه أو من عامله.
فإن لم يفيء إىل طاعته حينئذٍ ،كان عىل املسلمني هنالك معونة إمامهم العادل عليه حتى
يؤوب إىل طاعته).

()4

( )0السنة للخالل رقم  .41٩اختيار عثمان تم بمشاورة الصحابة كلهم من خالل االستفتاء العام الذي أجراه عبد
الرحمن بن عوف ،وإنما قصد ابن إدريس هنا أن بيعة عثمان تمت بموافقة الستة الذين تنافسوا فيها حيث بايعوه
كلهم لم يتخلف عنه أحد.

( )2السنة للخالل ( )321 / 2رقم .415
( )3السنة للخالل ()320 / 2
( )4التبصري يف معالم الدين للطربي ()05٩ / 0
0٩1
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ثانيا :اإلمامة عقد يتواله أهل الحل والعقد نيابة عن األمة:

فإذا كانت اإلمامة والية ،واإلمام وكيل عن األمة ،فإنها تفتقر لعقد البيعة ملن يتوالها ،كما
قال القايض املاوردي( :ألن اإلمامة عقد ال يتم إال بعاقد ،كالقضاء إذا لم يكن يصلح له إال
واحد لم يرص قاضيا حتى يُواله).

()0

وكذا قال أبو يعىل الحنبيل( :كذلك عقد اإلمامة ،ألنه عقد ال يتم إال بعاقد ،كالقضاء ،ال
يصري قاضيا حتى ي ّ
ُوىل ،وال يصري قاضيا وإن وجدت صفته؛ كذلك اإلمامة).

()2

وقال القايض أبو يعىل يف والية العهد وأنها ترشيح ال ينعقد إال بعقد األمة( :اإلمامة ال
تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد ،وإنما تنعقد بعقد املسلمني).

()3

وقال القايض املاوردي يف شأن التنازع فيها( :فإن تنازعاها -أي :اإلمامة -وادعى كل
واحد منهما أنه األسبق ،لم تُسمع دعواه ،ولم يحلف عليها ،ألنه ال يختص بالحق فيها،
وإنما هو حق املسلمني جميعا ،فال حكم ليمينه وال نكوله عنه ،ولو أقر أحدهما لآلخر
بالتقدم خرج منها املقر ولم تستقر لآلخر؛ ألنه مقر يف حق املسلمني).

()4

ّ
املتوىف 5٩3ه -يف كتابه (أصول الدين) يف بيان رضورة العقد
وقال الغزنوي الحنفي -
لإلمام (اإلمامة تثبت باختيار أهل الصالح ،وتنعقد بعقد رجل واحد من أهل العدالة
واالجتهاد ..وداللة االنعقاد أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعني لم يشرتطوا لها

( )0األحكام السلطانية ص .٩
( )2األحكام السلطانية ص .24
( )3األحكام السلطانية ص .25
( )4األحكام السلطانية ص .01
0٩0
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اإلجماع ،واألعداد محصورا ،وإنما اعتربوا فيها العقد ،ثم أوجبوا املبايعة بعد ذلك ،ولهذا
عقدها أبو بكر لعمر ريض الله عنهما وحده ،ثم جوز الباقون وبايعوه .)0( )..
فهنا يشرتط الغزنوي لصحة اإلمامة :ثبوت العقد باختيار أهل الصالح ممن توفرت فيهم
صفات أهل الحل والعقد ،وهم من يعقده لإلمام ،وإنما ملا كان العقد بني طرفني ،األمة هي
العاقد ،واإلمام هو املعقود له ،ناب عن األمة واحد منها وهو أول من يعقدها ويبايع له،
نيابة عن اآلخرين؛ لتحقق رضاهم به ،كما بايع عمر أبا بكر وتتابع الصحابة بعده ،وبايع
عبد الرحمن بن عوف عثمان وتتابع الصحابة بعده ،وبايع الحسن معاوية وتتابع املسلمون
بعده ،ال أن رضا واحد واختياره كاف يف صحة البيعة له ،بل ال تنعقد البيعة بهذه الصفة،
وال اعتبار لها ،لعدم وجود االختيار والرضا العام من األمة الذي هو رشط لصحة العقد.

ثالثا :القبول والرضا العام رشط لصحة البيعة:

واملقصود بعقد البيعة العامة أو الخاصة ليس مجرد الصفقة بني الطرفني وتعاقدهما
الظاهري ،بل املراد تحقق الرضا ،وأن يكون تعبريا عن قبول األمة بمن اختاره أهل الحل
والعقد للخالفة ،كما قال القايض عياض( :ويكتفى يف بيعة اإلمام بآحاد من أهل الحل
والعقد ،وال يفتقر إىل بيعة كل األمة ،وال يلزم كل األمة أن يأتوا إليه يضعون أيديهم بيده،
وإنما يلزم إذا عقد أهل الحل والعقد انقياد البقية أال يظهروا خالفا ،وال يشقوا العصا).

()2

وقال النووي( :اتفق العلماء عىل أنه ال يشرتط لصحتها مبايعة كل الناس ،وال كل أهل
الحل والعقد ،وإنما يشرتط مبايعة من تيرس إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس،
وأما عدم القدح فيه ،فألنه ال يجب عىل كل واحد أن يأتي إىل اإلمام فيضع يده يف يده
( )0أصول الدين ص 0٤6
( )2إكمال املعلم رشح صحيح مسلم ()42 / 6
0٩2

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ويبايعه ،وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد لإلمام االنقياد له ،وأال يظهر خالفا ،وال
يشق العصا ،وهكذا كان شأن عيل  ،يف تلك املدة التي قبل بيعته ،فإنه لم يظهر عىل أبي
بكر خالفا ،وال شق العصا ،ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر املذكور يف الحديث ،ولم
يكن انعقاد البيعة وانربامها متوقفا عىل حضوره ،فلم يجب عليه الحضور لذلك وال
لغريه).

()0

وهذه أيضا حجة من قال بأن عقد البيعة يثبت بواحد ،فإنما قصدوا حيث يكون متبوعا
يف األمة مطاعا فيها ،بحيث ال تتخلف األمة عن بيعة من بايع له ،كما الحسن بن عيل 

حني بايع معاوية ،فدخل الناس بالطاعة وبايعوا ،رضا بالحسن وطاعة له.
وليس قصدهم قطعا أن عقد من ليس متبوعا وال مطاعا يف األمة يوجب صحة البيعة ،وقد
رصح الفقهاء بذلك ،كما قال النووي( :املعترب بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء
وسائر وجوه الناس الذين يتيرس حضورهم ،وال يشرتط اتفاق أهل الحل والعقد يف سائر
البالد واألصقاع ،بل إذا وصلهم خرب أهل البالد البعيدة لزمهم املوافقة واملتابعة ،وعىل هذا
ال يتعني لالعتبار عدد ،بل ال يعترب العدد ،حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت
بيعته النعقاد اإلمامة).

()2

فاشرتط أن يكون الواحد مطاعا يف األمة بحيث ال تخرج عن البيعة التي عقدها لإلمام،
وكذلك هو رشط لصحة عقد العدد ،إذ لو لم يكونوا مطاعني يف األمة كالستة الذين رشحهم
عمر ،ملا صح عقدهم ،إال إن الفقهاء اكتفوا بلفظ (أهل الحل والعقد) عن هذا الرشط ،إذ ال
يتصور يف أهل الحل والعقد إال هذا املعنى ،وأنهم فعال ينوبون عن األمة يف عقد أمورها
وحلها!
( )0رشح النووي عىل مسلم ()21٩ / 6
( )2روضة الطالبني وعمدة املفتني ()43 / 01
0٩3

vvvvvvvvvvvvvvvv

قال البيجرمي الشافعي( :قوله( :أهل الحل والعقد) أي :حل األمور وعقدها ،قوله:
(ووجوه الناس) من عطف العام عىل الخاص ،فإن وجوه الناس عظماؤهم بإمارة أو علم
أو غريهما).

()0

وقد رصح باشرتاط اتباع الناس لهم ،وانتظام األمر بهم ،قايض القضاة زكريا األنصاري
الشافعي-ت  ٩26ه -فقال( :وتنعقد اإلمامة بثالثة طرق ،األول :البيعة كما بايع الصحابة
أبا بكر ريض الله عنهم ،وال تنعقد البيعة إال بعقد ذوي عدالة ،وعلم ،ورأي ،من أهل العقد
والحل ،من العلماء ،والرؤساء ،وسائر وجوه الناس ،الذين يتيرس حضورهم ،ألن األمر
ينتظم بهم ،ويتبعهم سائر الناس ...ولو كان واحدا يطاع كفى يف البيعة).

()2

وكذا قال القلقشندي( :ألن األمر إذا لم يكن صادرا عن رأي من له تقدم يف املوضع ،وقول
مقبول ،لم تؤمن إثارة فتنة).

()3

فالعربة هي يف تحقق انقياد الناس ورضاهم ،وانتظام أمر الدولة ،واستقامة حال األمة،
بال فتنة ،ببيعة أهل الحل والعقد ملن ترتضيه األمة ،ولو كان العاقد واحدا ،إذ األمر أمرهم،
والحق حقهم ،فإذا ارتضوا واحدا منهم ،يبارش العقد نيابة عنهم؛ ملكانته يف األمة ،وطاعتها
له ،أو يبارشه عدد منهم ،لهم ما للواحد من املكانة يف األمة ،فال حرج يف ذلك ،إذ كما يكون
الخليفة -وهو واحد -وكيال عن األمة كلها ،فال يوجد ما يمنع من أن يكون من يعقد له عقد
الوكالة عن األمة واحدا ينوب عنها كذلك ،وهذا عىل فرض وقوعه؛ إذ ال يكاد يقع إال نادر
كما جرى للحسن مع معاوية.

( )0تحفة الحبيب عىل رشح الخطيب ()3٩٤ / 02
( )2أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ()01٩ / 4
( )3مآثر اإلنافة يف معالم الخالفة ()23 / 0
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قال الشيخ محمد رشيد رضا( :وقالوا إن مذهب األشعري أنها تنعقد بعقد واحد منهم
إذا كان بمشهد من الشهود وهو غلط واضح! وقد ذكر هذا القول الفقهاء مقيدا بما إذا
انحرص الحل والعقد فيه ،بأن وثق زعماء األمة به ،وفوضوا أمرهم إليه ،وهذا لم يقع ويندر
أن يقع ...وإمامة عثمان لم تكن بمبايعة عبد الرحمن بن عوف وحده ،بل كانت عامة ال
خاصة به ،وكذلك مبايعة عمر ألبي بكر ،فإن اإلمامة لم تنعقد بمبايعته وحده ،بل بمتابعة
الجماعة له ،وقد صح أن عمر أنكر عىل من زعم أن البيعة تنعقد بواحد من غري مشاورة
الجماعة).

()0

وقال أيضا( :قال السعد التفتازاني -يف تعريف أهل الحل والعقد -يف رشح املقاصد كغريه
من املتكلمني والفقهاء( :هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس) زاد يف املنهاج للنووي (الذين
يتيرس اجتماعهم) ،وعلله شارحه الرميل بقوله( :ألن األمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر
الناس) ،وهذا التعليل هو غاية التحقيق منطوقا ومفهوما ،فإذا لم يكن املبايعون بحيث
تتبعهم األمة فال تنعقد اإلمامة بمبايعتهم ...وهذا هو املأخوذ من عمل الصحابة  يف
تولية الخلفاء الراشدين).

()2

واحتج الشيخ رشيد بإجماع الصحابة عىل قول عمر كما يف الصحيح( :من بايع رجال
دون شورى املسلمني فال بيعة له) ،فقال( :وقد أقرت جماعة الصحابة عمر عىل ذلك فكان
إجماعا ،فتقرر بهذا ،إن األصل يف املبايعة أن تكون بعد استشارة جمهور املسلمني ،واختيار
أهل الحل والعقد ،وال تعترب مبايعة غريهم إال أن تكون تبعا لهم).

( )0الخالفة ص .21
( )2الخالفة ص .0٩
( )3الخالفة ص 20
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وقد رصح الهيتمي باشرتاط الرضا والقبول من األمة والجماعة بما عقده أهل الحل
والعقد نيابة عنها ،وذلك يف التفريق بني عقد أهل الحل والعقد لإلمام يف الوالية العامة نيابة
عن األمة عامة ،وعقد أهل الحل والعقد يف بلد لقاض  -إذا لم يكن لهم قاض  -نيابة عن
جماعة خاصة ،حيث قال( :ويفهم من كالم املاوردي يف الحاوي أنه ال بد أن يتفق عىل نصبه
 أي :القايض  -أهل الحل والعقد ،حيث قال( :فقلد أهل االختيار أو بعضهم واحدا برضاالباقني ) ...لكن ما قاله هو القياس يف نصب اإلمام ،فإنه ال يشرتط فيه اتفاق جميع أهل
الحل والعقد ،بل رصحوا بأنه لو انحرص الحل والعقد يف واحد مطاع كفى ،وكذا يقال به
هنا ،وللماوردي أن يفرق بأن تلك والية عامة فلو اشرتطنا حضور جميع أهل الحل والعقد
لتعرس أو تعذر ،وفات املقصود ،وعظم الخطب ،ولم يتيرس نصب إمام لبعد اجتماعهم عىل
واحد ،فاقتضت الرضورة املسامحة ،ثم باالكتفاء بمن تيرس منهم ،وأما هنا فهذه والية
خاصة عىل قوم مخصوصني ،فاشرتط رضا جميع أهل الحل والعقد بها ،إذ ال عرس يف ذلك،
وال مشقة ،وهذا هو الذي يتجه ترجيحه).

()0

فاالعتبار كما يرى الهيتمي محتجا باملاوردي هو يف تحقق رضا املجموع ،إال إنه لتعذر
اجتماع أهل الحل والعقد يف اختيار اإلمامة العامة ،اكتفي بحضور من أمكن منهم ،إذا
تحقق بحضورهم رضا باقي األمة ،بخالف الجماعة الخاصة يف بلد إذا عقدوا والية القضاء
لقاض فيها ،فال بد من حضور جميع أهل الحل والعقد ورضاهم.
والقياس أيضا هنا يقتيض بأنه إذا كان يشرتط يف الوالية الخاصة رضا جميع أهل الحل
والعقد ،لعدم وجود ما يمنع من اجتماعهم ومعرفة رأيهم ،فكذلك يجب اشرتاط هذا الرشط
يف اإلمامة العامة ،من باب أوىل لعظيم خطرها ،إذا أمكن اجتماع أهل الحل والعقد يف األمة

( )0الفتاوى الفقهية للهيتمي (.)2٩٩ / 4
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كلها حال اتحاد دولها يف املستقبل ،كما يف هذا العرص ،الذي لم يعد يتعذر فيه االجتماع يف
مكان واحد ،يف أرسع وقت ،وبال مشقة.

رابعا :اإلمامة رئاسة عامة ال تقبل التعدد:

وهو أبرز معالم الخالفة ،إذ يعرب هذا األصل عن وحدة األمة ،ويمنع من تفرقها ،فإن وقع
التعدد؛ لم يكن مرشوعا ،فكما ال يسوغ رشعا افرتاق األمة؛ ال يسوغ رشعا تعدد األئمة ،كما
يف الصحيح( :فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام؟ قال :فاعتزل تلك الفرق كلها) ،ولهذا آثر
الحسن  جمع األمة عىل إمام واحد؛ لوضوح هذا األصل ،ولو جاز التعدد ملا استحل عيل
 قتال أهل الشام ،وال جاز للحسن التنازل عن الخالفة ملعاوية ،إذ يسعه أن يبقى عىل
املرشق ،ويظل معاوية عىل املغرب ،قال ابن حزم( :اتفق جميع أهل السنة ،وجميع املرجئة،
وجميع الشيعة ،وجميع الخوارج عىل وجوب اإلمامة ،وأن األمة واجب عليها االنقياد إلمام
عادل يقيم فيهم أحكام الله ،ويسوسهم بأحكام الرشيعة التي أتى بها رسول الله صىل الله
عليه و سلم ...ثم اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض اإلمامة عىل أنه ال يجوز كون إمامني يف
وقت واحد يف العالم ،وال يجوز إال إمام واحد.) ...

()0

وقال ابن حزم أيضا يف بطالن تعدد اإلمامة( :يقول الله تعاىلَ :
يش ٍء
﴿ف ِإن تَن َ َازعْ تُ ْم ِيف َ ْ
ول إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمن ُ َ
ون ِب ِ
َف ُردُّو ُه إ ِ َىل ِ
الله وَ ا ْليَوْ ِم اآلخِ ِر﴾ ،فنظرنا يف ذلك فوجدنا رسول
الر ُس ِ
الله وَ َّ
الله ﷺ قد قال( :إذا بويع إلمامني فاقتلوا اآلخر منهما) ،وقال تعاىل﴿ :وَ ال َ تَ ُكونُوا ْ َكا َّلذ َ
ِين
تَ َف َّر ُقوا ْ وَ ْ
اختَ َل ُفواْ﴾ ،وقال تعاىل﴿ :وَ ال َ تَن َ َازعُ وا ْ َفتَ ْف َشلُوا ْ وَ تَذْ َهبَ ِريحُ ُكمْ﴾ ،فحرم الله عز
وجل التفرق والتنازع ،وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق املحرم ،فوجد التنازع ووقعت

( )0الفصل يف امللل واألهواء والنحل ()٤2 /4
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املعصية لله تعاىل ،وقلنا ما ال يحل لنا ،وأما من طريق النظر واملصلحة فلو جاز أن يكون
فيه إمامان لجاز أن يكون فيه ثالثة وأربعة وأكثر ،فإن منع من ذلك مانع كان متحكما بال
برهان ومدعيا بال دليل ،وهذا الباطل الذي ال يعجز عنه أحد ،وإن جاز ذلك زاد األمر حتى
يكون يف كل مدينة إمام أو يف كل قرية إمام ،أو يكون كل أحد خليفة يف منزله ،وهذا هو
الفساد املحض يف الدين والدنيا).

()0

( )0الفصل يف امللل والنحل ()٤4/ 4
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بروز أهل الشورى وظهور أهل احلل والعقد وحتديد مسئوليتهم السياسية:
لقد كان أبرز حدث سيايس بعد وفاة النبي ﷺ هو اختيار الصحابة  للخليفة أبي
بكر الصديق بالشورى والرضا يف السقيفة ،ثم عقدهم البيعة العامة له يف املسجد ،يف اليوم
التايل ،قبل دفن النبي ﷺ ،وقد كان أهل الشورى يف السقيفة هم الصحابة الذين حرضوا
آنذاك ،ويف هذه اللحظة التاريخية الفارقة تزامن ظهور الخالفة كنظام سيايس ورئاسة
عامة عىل األمة بعد عهد النبوة ،واختيار الخليفة كرئيس للدولة بالشورى والرضا ،مع
ظهور أهل الحل والعقد وأهل الشورى الذين هم من يعقد للخليفة عقد البيعة نيابة عن
األمة كوكالء عنها.
كما قال القايض املاوردي( :فإذا ثبت وجوب اإلمامة ففرضها عىل الكفاية كالجهاد وطلب
العلم ،فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عىل الكفاية ،وإن لم يقم بها أحد خرج
من الناس فريقان :أحدهما :أهل االختيار حتى يختاروا إماما لألمة.
والثاني :أهل اإلمامة حتى ينتصب أحدهم لإلمامة ،وليس عىل من عدا هذين الفريقني من
األمة يف تأخري اإلمامة حرج وال مأثم.
وإذا تميز هذان الفريقان من األمة يف فرض اإلمامة وجب أن يعترب كل فريق منهما
بالرشوط املعتربة فيه.
فأما أهل االختيار فالرشوط املعتربة فيهم ثالثة:
أحدها :العدالة الجامعة لرشوطها.
والثاني :العلم الذي يتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة عىل الرشوط املعتربة فيها.
والثالث :الرأي والحكمة املؤديان إىل اختيار من هو لإلمامة أصلح ،وبتدبري املصالح أقوم
وأعرف ،وليس ملن كان يف بلد اإلمام عىل غريه من أهل البالد فضل مزية تقدم بها عليه،

0٩٩
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وإنما صار من يحرض ببلد اإلمام متوليا لعقد اإلمامة عرفا ال رشعا؛ لسبوق علمهم بموته،
وألن من يصلح للخالفة يف األغلب موجودون يف بلده...
فإذا اجتمع أهل العقد والحل لالختيار تصفحوا أحوال أهل اإلمامة املوجودة فيهم
رشوطها ،فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضال ،وأكملهم رشوطا ،ومن يرسع الناس إىل
طاعته ،وال يتوقفون عن بيعته ،فإذا تعني لهم من بني الجماعة من أداهم االجتهاد إىل
اختياره عرضوها عليه ،فإن أجاب إليها بايعوه عليها ،وانعقدت ببيعتهم له اإلمامة ،فلزم
كافة األمة الدخول يف بيعته واالنقياد لطاعته ،وإن امتنع من اإلمامة ولم يجب إليها لم يجرب
عليها ،ألنها عقد مراضاة واختيار ،ال يدخله إكراه وال إجبار ،وعدل عنه إىل من سواه من
مستحقيها).

()0

نشأة مصطلح (أهل احلل والعقد):
ولم يعرف هذا املصطلح (أهل الحل والعقد) يف عرص النبوة ،وال يف عهد الخلفاء
الراشدين ،وإنما ظهر متأخرا يف العرص العبايس الثاني ،فقد كان أبو الحسن األشعري
املتوىف سنة  324ه من أوائل من ذكر هذا املصطلح فقال( :وتثبت إمامة عيل  ،بعد عثمان
 ،لعقد من عقدها له من الصحابة  من أهل الحل والعقد).

()2

فقد أطلق أبو الحسن األشعري عىل الصحابة الذين شهدوا السقيفة واختاروا أبا بكر
خليفة بالشورى والرضا وصف (أهل الحل والعقد) ،وإن لم يكن أولئك الصحابة يُعرفون
بهذه الصفة آنذاك ،ولم تكن الشورى يف السقيفة مقصورة عىل أحد دون أحد ،بل توافد

( )0األحكام السلطانية ص٤ - 4
( )2اإلبانة عن أصول الديانة ص .250
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إليها األنصار كافة ،ثم املهاجرون جميعا ،إال من اشتغلوا بتجهيز النبي ﷺ ،كما حرضها
بعض قبائل املدينة ،بال تحديد أو حرص من أحد ،ملن يحرض ،ومن ال يحرض ،ألنهم جميعا
أهل الشورى ،كما قال تعاىل عن املؤمنني واملسلمني جميعا﴿ :وَ ا َّلذ َ
ِين ْ
استَجَ ابُوا ل َِرب ِِّه ْم
وَممَّ ا َر َز ْقن َ ُ
ورى بَيْنَهُ ْم ِ
وَ أ َ َقامُوا َّ
اه ْم يُنفِ ُقون﴾ ،وألنهم إخوة سواء ،كما قال
الصال َة وَ أَمْ ُر ُه ْم ُش َ
تعاىل﴿ :إِنَّمَ ا ا ْلم ُْؤ ِمن ُ َ
ون إ ِ ْخوَ ة﴾!
فاملسلمون جميعا والصحابة كلهم آنذاك هم أهل الشورى ،وأهل الحل والعقد ،بحسب
هذا املصطلح الحادث يف القرن الثالث ،ولهذا أجمع الصحابة عىل قول عمر( :من بايع رجال
دون شورى املسلمني فال بيعة له)!
وإنما كان يطلق مصطلح (أهل العقد) يف عهد الخلفاء الراشدين عىل األمراء والوالة ،ملا
يتولونه من حل األمور وعقدها بحكم الوالية ،كما جاء عن أبي بن كعب فيما رواه عنه قيس
بن عباد قال( :قدمت املدينة للقاء أصحاب محمد ﷺ ،وما كان فيهم رجل ألقاه أحب إيل
من أبي بن كعب ،فأقيمت الصالة ،فخرج عمر ،ومعه أصحاب النبي ﷺ ،فقمت يف الصف
األول ،فجاء رجل ،فنظر يف وجوه القوم ،فعرفهم غريي ،فنحاني ،وقام يف مكاني ،فما عقلت
صالتي ،فلما صىل قال :يا فتى ،ال يسوءك الله ،إني لم آت الذي أتيت بجهالة ،ولكن رسول
الله ﷺ قال لنا :كونوا يف الصف الذي يليني ،وإني نظرت يف وجوه القوم ،فعرفتهم غريك،
ثم تحدث  ،فما رأيت الرجال متحت أعناقها إىل يشء متوحها إليه ،فسمعته يقول :هلك أهل
العقد ورب الكعبة ،أال ال عليهم آىس ،ولكن آىس عىل من يهلكون من املسلمني).
ويف رواية( :آىس عىل من يضلون من املسلمني)...
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قال شعبة( :قلت ألبي جمرة :من أهل العقد؟ قال :األمراء) ،قال شعبة( :وحدثني أبو
التياح يف ذلك املجلس عن الحسن قال :األمراء).

()0

ممارسة أهل احلل والعقد الشورى النتخاب اخلليفة:
وقد اختار الصحابة  أبا بكر يوم السقيفة كأول خليفة ،بعد وفاة النبي ﷺ مبارشة،
وهي أول ممارسة سياسية لشورى أهل الحل والعقد الختيار خليفة يرأس الدولة ،كما كان
يرأسها النبي ﷺ ،وقد كان ُرشح للخالفة يوم السقيفة أربعة :سعد بن عبادة وأبو عبيدة
بن الجراح وعمر بن الخطاب وأبو بكر ،فكان االختيار من بينهم عن طريق التعددية
وانتخاب أحدهم ،كما قال ابن الشهاب القلقشندي( :الطرق التي تنعقد بها الخالفة ثالث
طرق :األول البيعة :وهي أن يجتمع أهل الحل والعقد ويعقدون اإلمامة ملن يستجمع
رشائطها ،ولذلك حالتان الحالة األوىل :أن يتعدد من اجتمع فيه رشوط اإلمامة ،فيختار أهل
الحل والعقد واحدا منهم يقوم بأمر اإلمامة وينهض بأعبائها ،وعىل ذلك كانت خالفة أبي
بكر الصديق ،وذلك أنه ملا تويف النبي ﷺ -كما يف صحيح البخاري -اجتمعت األنصار يف
السقيفة فقالوا :منا أمري ومنكم أمري ،فقال أبو بكر :نحن األمراء وأنتم الوزراء ،فبايعوا أبا
عبيدة أو عمر ،فقال عمر :بل نبايعك أنت ،فبايعه عمر وبايعه الناس).

()2

فقد تعدد هنا املرشحون للخالفة ،وتوفرت فيهم جميعا األهلية لإلمامة ،وكان االنتخاب
واالختيار لواحد منهم بالشورى والرضا الطريق لعقد البيعة له.

( )0مسند ابن الجعد ح رقم  02٩3 - 02٩0بإسناد صحيح من حديث شعبة عن أبي جمرة عن إياس عنه به ،والنسائي
ح رقم  ،111وصححه الحاكم ح رقم  ٤٤1عىل رشط البخاري ،ووافقه الذهبي ،وهو كما قاال.
( )2مآثر اإلنافة ص .41 – 3٩
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ومع بروز دور أهل الحل والعقد -وهم رؤوس الناس وأرشافهم وأهل الفضل والعلم-
يوم السقيفة يف اختيار الخليفة ،إال أن الشورى العامة ظلت هي الحكم والفيصل ،فلم
يكتف الصحابة ببيعة السقيفة ،حتى بايع املسلمون جميعا أبا بكر يف اليوم التايل البيعة
العامة التي صار بموجبها خليفة عليهم ،وبعدها خطبهم خطبته املشهورة (إني وليت
عليكم ولست بخريكم) ،ليحدد فيها معالم سياسته العامة وأصول الحكم يف اإلسالم ومهمة
الخليفة ،ومسئولية األمة تجاه ترصفاته.
ولم يكن أهل الحل والعقد يوم السقيفة طبقة اجتماعية مميزة ،أو سياسية محددة ،وإنما
تداعى لها املهاجرون جميعا لم يتخلف منهم أحد عىل اختالف قبائلهم ،إال من انشغلوا
بجنازة النبي ﷺ من أهل بيته ،ولم يتخلف من األنصار أحد له شأن ،كما قال عمر( :إنه
كان من خربنا حني توىف الله نبيه ﷺ أن األنصار خالفونا واجتمعوا بأرسهم يف سقيفة بني
ساعدة ...واجتمع املهاجرون إىل أبي بكر ،فانطلقنا نريدهم).

()0

وتداعى لها كذلك قبائل املدينة التي حولها كقبيلة أسلم وهذيل.
وقد صار املتأخرون يطلقون هذا االسم عىل الصحابة جميعا ويصفونهم بأنهم أهل الحل
والعقد ،كما قال اإلمام البغوي املتوىف سنة 506ه( :ولو مات اإلمام ولم يستخلف أحدا،
فيجب عىل أهل الحل والعقد أن يجتمعوا عىل بيعة رجل يقوم بأمور املسلمني ،كما اجتمعت
الصحابة  عىل بيعة أبي بكر  ،ولم يقضوا شيئا من أمر تجهيز رسول الله ﷺ ودفنه
حتى أحكموا أمر البيعة).

()2

وكما علل ابن خلدون الخالف بني الصحابة يف بيعة عيل (فرأى عيل أن بيعته قد انعقدت
ولزمت من تأخر عنها باجتماع من اجتمع عليها باملدينة دار النبي ﷺ ،وموطن الصحابة،
( )0رواه البخاري يف صحيحه ح 6131من رواية ابن عباس مطوال.
( )2رشح السنة ()10 / 01
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وأرجأ األمر يف املطالبة بدم عثمان إىل اجتماع الناس واتفاق الكلمة ،فيتمكن حينئذ من ذلك،
ورأى اآلخرون أن بيعته لم تنعقد ،الفرتاق الصحابة أهل الحل والعقد باآلفاق ،ولم يحرض
إال قليل ،وال تكون البيعة إال باتفاق أهل الحل والعقد ،وال تلزم بعقد من توالها من غريهم
أو من القليل منهم ،وإن املسلمني حينئذ فوىض).

()0

الشورى بني العامة واخلاصة:
وإذا كانت الشورى يف عهد النبوة والخالفة الراشدة حق لألمة كلها ،وإنما ينوب عنها من
يمثلها من أهل الحل والعقد كوكالء وعرفاء عنهم ال كأوصياء عليهم ،كما يف الحديث
الصحيح( :أيها الناس إنا ال ندري من ريض منكم ،ممن لم يرض ،فارجعوا حتى يرفع إلينا
عرفاؤكم أمركم)؛ فإنها ستكون بعد ذلك حرصا عىل فئة محددة من رجال الدولة وقادتها،
بسبب اختالف األوضاع املجتمعية والسياسية يف دولة الخالفة ،ودخول األمم شيئا فشيئا
يف اإلسالم ،واندماج هذه املكونات املجتمعية يف مؤسسات الخالفة والدولة ،كالفرس يف
الوزارة وإدارة الدواوين ،ثم الرتك يف السلطنة والجيش ،مما أدى إىل تشكل مكونات
سياسية داخل مؤسسات الدولة اإلدارية ،والقضائية ،والعسكرية ،والترشيعية املتمثلة
بالفقهاء وشيوخ املذاهب الفقهية ،كما جرى يف بيعة املستظهر بالله أحمد بن املقتدي بأمر
الله ،وقد بويع له يف املحرم سنة  41٤ه (وحني دخل عليه أهل الحل والعقد للبيعة ،وسائر
وجوه األرشاف ،واألجناد ،والقضاة ،كان الوزير عميد الدولة واقفا بني يدي سدّته ،ومعه
الدامغاني ،ونقيب النّقباء أبو القاسم عيل ّ بن طراد
قاىض القضاة أبو الحسن عيل ّ بن محمد
ّ
الزينبي ،وبايعه الخلق كافة).

()2

( )0تاريخ ابن خلدون ()204 / 0
( )2اإلنباء يف تاريخ الخلفاء للعمراني ص .216
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وقد ذكر أيضا هذا املصطلح الحادث ،بعد القرن الثالث :أبو بكر محمد بن الطيب
الباقالني املتوىف سنة  413ه فقال( :إنما يصري اإلمام إماما بعقد من يعقد له اإلمامة من
أفاضل املسلمني ،الذين هم من أهل الحل والعقد ،واملؤتمنني عىل هذا الشأن).

()0

وهنا يتحدث الباقالني عن أفاضل املسلمني الذين هم من أهل الحل والعقد ،وليس كل
أهل الحل والعقد ،إشارة منه للواقع السيايس يف العرص العبايس ،حيث صار رجال الدولة
ومؤسساتها وقادتها وقضاتها هم أهل الحل والعقد ،وليس األمة كلها!
وكذا جاء يف اعتقاد اإلمام أحمد بن حنبل لعبد الواحد التميمي الحنبيل املتوىف سنة 401ه
حيث قال يف شأن اإلمامة( :وأن الفيء يقسمه اإلمام فإن تناصف املسلمون وقسموه بينهم
فال بأس به ،وأنه إن بطل أمر اإلمام لم يبطل الغزو والحج ،وأن اإلمامة ال تجوز إال
برشوطها :النسب ،واإلسالم ،والحماية ،والبيت ،واملحتد ،وحفظ الرشيعة ،وعلم األحكام،
وصحة التنفيذ ،والتقوى ،وإتيان الطاعة ،وضبط أموال املسلمني ،فإن شهد له بذلك أهل
الحل والعقد من علماء املسلمني وثقاتهم ،أو أخذ هو ذلك لنفسه ثم رضيه املسلمون جاز
()2

له ذلك).

وهنا يشرتط التميمي فيما رواه عن اإلمام أحمد لصحة اإلمامة توفر رشوطها ،وشهادة
علماء األمة وثقاتها ملن رشح لها بالعدالة والكفاءة واألمانة ،وعقدهم البيعة له بالرضا
واالختيار ابتداء ،أو تحقق رضا األمة به إن أخذها بال اختيار انتهاء!
وإنما يعرب التميمي يف هذه املرحلة عن ازدياد نفوذ املدارس الفقهية وشيوخها يف الدولة
العباسية ،حيث يتولون املؤسسات القضائية ،التي ازداد نفوذها حتى بات ال يعقد للخلفاء
إال بحضور القضاة وعىل رأسهم قايض القضاة ،كما سيأتي بيانه!
( )0تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل ص .46٤
( )2اعتقاد اإلمام ابن حنبل ص .315
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وكذا ورد هذا املصطلح -للداللة عىل فئة محددة من األمة تنوب عنها يف القيام به -يف كالم
أبي عمرو الداني املتوىف سنة  444ه حيث يقول( :وإقامة اإلمام مع القدرة واإلمكان :فرض
عىل األمة ال يسعهم جهله ،والتخلف عنه ،وإقامته إىل أهل الحل والعقد من األمة).

()0

ومثله قول املاوردي املتوىف سنة  451ه( :واإلمامة تنعقد من وجهني :أحدهما باختيار
أهل العقد والحل).

()2

وقال شيخ الشافعية عبد الرحمن بن املأمون املتويل املتوىف سنة  4٤1ه( :عقد اإلمامة ال
يشرتط فيه إجماع جميع أهل الحل والعقد يف ذلك العرص ،ولكن إذا حرضه من تيرس
حضوره من أهل الحل والعقد كفى ذلك).

()3

وقال الشهرستاني -املتوىف سنة  501ه -يف عقد اإلمامة وهل يشرتط فيه اإلجماع أم
الجماعة( :فالقائلون باإلجماع اختلفوا يف أن إجماع األمة عن بكرة أبيهم رشط يف ثبوت
()4

اإلمامة؟ أم يكتفى بجماعة من أهل الحل والعقد؟).

وهنا عرب الشهرستاني عن املذهبني بسبب اختالف االستعمال ملصطلح أهل الحل والعقد
يف العرصين ،فمن قالوا باشرتاط اإلجماع من األمة لصحة عقد البيعة ،كانوا يقيسون عىل
فعل الصحابة يف اختيار الخلفاء الراشدين ،حيث تحقق اختيارهم بإجماع األمة ،وهم
الصحابة جميعا ،وهم أيضا أهل الحل والعقد يف الوقت ذاته!
ومن قال باشرتاط عقدها من جماعة أهل الحل والعقد رأى عدم إمكانية تحقق االجتماع
واإلجماع كما كان عليه حال الصحابة يف املدينة آنذاك ،واكتفى بجماعة أهل الحل والعقد
الذين ترضاهم األمة ،وال تخرج عما يقررونه نيابة عنها.
( )0الرسالة الوافية ألبي عمرو الداني ص .241
( )2األحكام السلطانية ص .6
( )3الغنية يف أصول الدين ص .014
( )4نهاية اإلقدام يف علم الكالم ص .061
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وقال الشهرستاني يف العدد الذي يشرتط لعقد البيعة( :ومن العلماء من نقص من العدد
الذي ذكرناه ،ومنهم من زاد العدد لعقد البيعة ،فقيل تتم البيعة برجل عدل ،وقيل برجلني،
وقيل بأربعة ،وقيل بجماعة من أهل الحل والعقد واالجتهاد والبصرية باألمور ،ولو عقد
واحد ولم يسمع من الباقني نكري كفى ذلك ويجب اإلشهاد به).

()0

وهنا يقرر الشهرستاني بأن من قالوا بأنه جائز عقد البيعة من واحد ،إنما قالوه برشط
رضا باقي أهل الحل والعقد ،ورضا األمة ومتابعتها ،وإال فال قيمة للعقد ،وال عربة به،
وقاسوا ذلك عىل عقد الحسن ملعاوية ،ومتابعة األمة له عام الجماعة.
وقد أشار الشيخ محمد رشيد رضا يف رسالته (الخالفة) إىل حدوث الخلل يف مفهوم أهل
الحل والعقد واملراد منه عند املتأخرين فقال( :من ينصب الخليفة ويعزله :اتفق أهل السنة
عىل أن ن َ ْ
صبَ الخليفة فرض كفاية ،وأن املطالب به أهل الحل والعقد يف األمة ،ووافقهم
املعتزلة والخوارج عىل أن اإلمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد...
ولكن اضطرب كالم بعض العلماء يف أهل الحل والعقد من هم؟
وهل تشرتط مبايعتهم كلهم أم يكتفي بعدد معني منهم؟ أم ال يشرتط العدد؟
وكان ينبغي أن تكون تسميتهم بأهل الحل والعقد مانعة من الخالف فيهم ،إذ املتبادر
منه أنهم زعماء األمة وأولو املكانة وموضع الثقة من سوادها األعظم ،بحيث تتبعهم يف
طاعة من يولونه عليها فينتظم به أمرها ،ويكون بمأمن من عصيانها وخروجها عليه.
قال السعد يف رشح املقاصد كغريه من املتكلمني والفقهاء( :هم العلماء والرؤساء ووجوه
الناس).
زاد يف املنهاج للنووي( :الذين يتيرس اجتماعهم).

( )0نهاية اإلقدام يف علم الكالم ص .0٤4
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وعلله شارحه الرميل بقوله( :ألن األمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس).
وهذا التعليل هو غاية التحقيق منطوقا ومفهوما فإذا لم يكن املبايعون بحيث تتبعهم
األمة فال تنعقد اإلمامة بمبايعتهم ...وهذا هو املأخوذ من عمل الصحابة  يف تولية
الخلفاء الراشدين ،فإن عمر عَ ّد البدء يف بيعة أبي بكر فلتة ،ألنه وقع قبل أن يتم التشاور
بني جميع أهل الحل والعقد ،إذ لم يكن يف سقيفة بني ساعدة أحد من بني هاشم وهم يف
ذروتهم).

()0

وما ذكره الشيخ رشيد رضا هنا فيه نظر ،بل هو خطأ محض ،فقد تحققت الشورى عىل
أكمل وجه يوم السقيفة ،وكانت النتيجة إجماع الصحابة بعدها عىل خالفة أبي بكر ،ولم
يشق أحد منهم عصا الطاعة حتى من كان له رأي آخر كسعد بن عبادة إال إنه لزم الجماعة،
والتزم بنتيجة الشورى ،والصحيح أن قوله( :فلتة وقى الله رشها) أي :تمت عىل عجل يف
السقيفة بال أناة ،مراعاة للظروف التي أحاطت بها ،حيث تويف النبي ﷺ للتو ،وقد بدأت
حركة الردة قبل وفاته يف اليمن واليمامة وأطراف جزيرة العرب ،فكان ال بد من املبادرة
والعجلة يف حسم قضية الفراغ السيايس واختيار الخليفة ،وأما التشاور فقد حصل،
وحرضه األنصار كلهم لم يتخلف منهم أحد ،وعىل رأسهم سيدهم سعد بن عبادة ،كما
حرضه كبار املهاجرين وعىل رأسهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح ،وحرضت قبائل
من سليم وغريهم ،فقد تحقق التشاور بني أهل الحل والعقد قطعا ،ولم يكن اجتماع مجاملة
أو مداهنة ،بل ارتفعت األصوات حتى كادت تقع فتنة ،وحتى قال األنصار( :منا أمري ومنكم
أمري) ،ثم اتفقوا عىل بيعة أبي بكر ،ثم بايع املسلمون البيعة العامة يف املسجد من الغد ،ولو
لم يكن أهل السقيفة أهل حل وعقد موثوقني ومرضيني ملا كانت األمة قد رضيت صنيعهم،

( )0الخالفة ص .01
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وملا تابعتهم عىل بيعتهم ،ولم يكن يف املدينة آنذاك عصبية لبني هاشم أو بني عبد مناف،
بل كانت العصبية للمهاجرين واألنصار ،ولهذا كان الخالف بني الفريقني ،وقد حرض
كبارهم سنا وقدرا ،فتأخر بعضهم عن حضور السقيفة ال يؤثر يف صحة االجتماع ،وال
صحة البيعة التي عقدها من حرض من أهل الحل والعقد من كبار املهاجرين واألنصار.

21٩
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الفصل الثالث:

أركان اخلالفة وشروطها
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ضرورة اإلحاطة بأحكام اخلالفة لفهم أيامها:
ال يمكن فهم التاريخ السيايس اإلسالمي عىل نحو علمي صحيح ،وتفسري حوادثه تفسريا
موضوعيا دون معرفة النظام السيايس والدستوري الذي كان املؤثر الرئيس يف كثري من
تلك األحداث ،وقد كان تجاهل تلك الحقيقة السبب يف شيوع األوهام عن التاريخ اإلسالمي
الذي جرت أحداثه ،واتسعت فتوحاته ،وازدهرت حضارته ،يف ظل نظام سيايس فريد من
نوعه ،وهو نظام الخالفة ،الذي استطاع مواجهة كل التحديات واألخطار التي تعرضت لها
األمة منذ الحمالت الصليبية الغربية واحتالل الشام يف القرن الخامس الهجري ،ثم الحمالت
املغولية الرشقية التي احتلت بغداد يف القرن السابع الهجري ،ثم الحمالت الربتغالية
واألسبانية ...إلخ!
فالتاريخ اإلسالمي -بعد عهد النبوة -بفتوحاته وحضارته ومعارفه وعلومه ومدارسه
ومذاهبه وطوائفه ترعرع تحت ظل الخالفة ،وبلغ أوجه يف مهدها وأحضانها ،وال يمكن
فهم ذلك التاريخ معرفة عميقة ،إال بمعرفة ذلك النظام السيايس معرفة دقيقة ،إذ هو من
كان يحكم ذلك الواقع ويتحكم فيه ويشكله عىل نحو يعرب عن اإلسالم ورسالته سواء كدين
منزل أو كفقه مؤول!
فإذا كان عرص النبوة هو املؤثر األول يف التاريخ اإلسالمي كله ،وال يمكن فهمه دون فهمها
واإلحاطة بالنبوة وحقيقتها ،فكذلك الخالفة هي املؤثر الرئيس يف التاريخ اإلسالمي بعد
النبوة ،وال يمكن فهم عصورها إال باإلحاطة بالخالفة كنظام سيايس ومعرفة حقيقتها،
التي جعلها النبي ﷺ العصمة من الفتنة العامة؛ كما يف الصحيحني( :الزم جماعة املسلمني
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وإمامهم)

()0

والجماعة هي األمة حال اجتماعها السيايس واإلمام نظامها السيايس كما

فرسته رواية أبي داود بإسناد صحيح (إن كان لله يف األرض خليفة فالزمه)!
وكذا جعل املخرج من فتن املحدثات السياسية لزوم سنن الخلفاء الراشدين (من يعش
منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضو عليها
بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور)

()2

وأعظم سنن الخلفاء الراشدين إقامتهم لنظام

الخالفة الراشدة بعد النبوة وهو النظام الذي أمرهم النبيﷺ بإقامته بعده يف سياسة
شئون األمة كما عرب عن ذلك الحديث الصحيح املتفق عليه( :إن بني إرسائيل كانت
تسوسهم األنبياء ،كلما هلك نبي خلفه نبي ،وإنه ال نبي بعدي ،وسيكون خلفاء فيكثرون
فأوفوا بيعة األول فاألول)(!)3
فحدد لهم طبيعة النظام السيايس بعده وأنه خالفة ال ملك وأنه ال تفرق فيه بل وحدة
لألمة والدولة فال يبايع اثنان يف عرص واحد بل واحد بعد اآلخر للحفاظ عىل وحدة األمة
التي هي أصل من أصول الخطاب القرآني والنبوي؛ ولهذا ارتباط استخالف الله لألمة
وتحقق سيادتها وظهورها بقوة الخالفة التي تعرب عن قوة اتحاد األمة وهذا ما أدركه
السلطان العادل يوسف بن تاشفني املرابطي وهو يوحد املغرب اإلسالمي واألندلس ويواجه
الحمالت الصليبية الغربية حيث بعث ببيعته للخليفة العبايس املقتدي بأمر الله سنة 410ه
ثم من بعده للخليفة العبايس املستظهر بالله أحمد بن املقتدي وكذا فعل ولده عيل بن
يوسف بن تاشفني من بعده!

( )0صحيح البخاري ح  ،66٤3وصحيح مسلم ح  ،014٤وسنن أبي داود ح  ،4246وأحمد يف املسند .316 / 5
( )2رواه أبو داود ح رقم ( ،)461٤والرتمذي ح رقم ( ،)26٤1وابن ماجه ح رقم ( ،)42وقال الرتمذي( :حسن صحيح).
( )3رواه البخاري يف صحيحه ح رقم  ،3455ومسلم يف صحيحه ح رقم .0142
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كما فعل ذلك من قبل السلطان العادل ملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي الذي وحد
املرشق وبايع الخليفة العبايس العادل املقتدي بأمر الله ثم ولده املستظهر فاستعادت األمة
وحدتها وقوتها ونهضتها يف القرن الخامس!
وهو ما فعله أيضا السلطان العادل يوسف صالح الدين األيوبي حني وحد مرص والشام
وبعث ببيعته سنة 56٤ه إىل الخليفة العبايس العادل املستيضء بأمر الله الحسن بن
يوسف!
وما كان هؤالء األمراء العظماء أن يبعثوا ببيعتهم وسمعهم وطاعتهم للخالفة يف بغداد
مع قوتهم وضعفها لوال قوة األساس الدستوري لنظام الخالفة نفسه كنظام سيايس ال
يستطيع أقوى األمراء وأوسعهم سلطانا تجاوز الرشعية السياسية للخالفة كنظام سيايس
يحكم العالم اإلسالمي دون نظر ملن يتوىل منصب الخليفة الذي هو جزء من منظومة
دستورية وسياسية وقضائية وفقهية واسعة ال يمكن فهم الخالفة دون فهم طبيعتها!
فليست الخالفة -كما يتوهم كثريون -مجرد خليفة يبايعه املسلمون ،بل هي نظام سيايس
له أصوله وقواعده ومنظومته ،يعرب عن استخالف الله لألمة وتحقق وحدتها وسيادتها
وأمنها وظهور أحكام دينها!
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معاني اخلالفة وأركانها:
الخالفة وحقائقها القرآنية:

إن للخالفة حقيقة قرآنية أدركها الصحابة الذين برشهم الله باالستخالف يف األرض كما
جاء يف قوله تعاىل﴿ :وَ عَ َد الل ُه ا َّلذ َ
الصالِحَ ِ
ِين ءامَ نُوا ِمن ُك ْم وَعَ ِملُوا َّ
ات َلي َْستَ ْخل َِفنَّهُ م ِيف ا َأل ْر ِض
استَ ْخ َل َ
ف ا َّلذ َ
ِين ِمن َقبْل ِِه ْم وَ َليُمَ ِّكن َ َّن َلهُ ْم دِ ينَهُ ُم الَّذِي ْارتَ َىض َلهُ ْم وَ لَيُبَ ِّد َلنَّهُ م مِّ ن بَعْ دِ
َكمَ ا ْ
َخوْفِ ِه ْم أَمْ نا﴾[النور... ]55:
ولهذه الخالفة القرآنية معنيان:
املعنى األول :استخالف األمة يف األرض:

فالخالفة املوعودة هي يف األصل للمؤمنني جميعا ،ولألمة كلها ،بتحقق السيادة لهم يف
األرض ،وبتحقق األمن لهم ،وتمكن دينهم والرشع الذي هو العدل والقسط فيها ،كما قال
ابن عطية( :وقولهَ ﴿ :لي َْستَ ْخل َِفنَّهُ م ِيف َ
األ ْر ِض﴾ يريد يف البالد التي تجاورهم واألصقاع التي
قىض بامتدادهم إليها ،واستخالفهم هو أن يملكهم ويجعلهم أهلها ،كما جرى يف الشام ويف
العراق وخراسان واملغرب ،وقال الضحاك يف كتاب النقاش :هذه اآلية تتضمن خالفة أبي
بكر وعمر وعثمان وعيل ألنهم أهل اإليمان وعمل الصالحات ..قال ابن عطية :والصحيح يف
اآلية أنها يف استخالف الجمهور) )0(.واملراد بالجمهور هنا عموم األمة ،وأن االستخالف لهم
جميعا ،وليس خاصا فقط بالخلفاء ،وهو الظاهر من داللة اللفظ العام (الذين آمنوا) يف
اآلية ﴿وَ عَ َد الل ُه الَّذ َ
ِين ءامَ نُوا﴾.

( )0املحرر الوجيز ()11 / 5
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وقال القرطبي( :وقال قوم :هذا وعد لجميع األمة يف ملك األرض كلها تحت كلمة اإلسالم،
كما قال عليه الصالة والسالم( :زويت يل األرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك
أمتي ما زوي يل منها) ،واختار هذا القول ابن عطية يف تفسريه حيث قال :والصحيح يف
اآلية أنها يف استخالف الجمهور ،واستخالفهم هو أن يملكهم البالد ويجعلهم أهلها ،كالذي
جرى يف الشام والعراق وخراسان واملغرب ،قال ابن العربي :قلنا لهم هذا وعد عام يف النبوة
والخالفة وإقامة الدعوة وعموم الرشيعة ،فنفذ الوعد يف كل أحد بقدره وعىل حاله ،حتى يف
املفتني والقضاة واألئمة ،وليس للخالفة محل تَن ْ ُفذُ فيه املوعدة الكريمة إال من تقدم من
الخلفاء ..وليس من رشط األمن رفع الحرب إنما رشطه ملك اإلنسان لنفسه باختياره
[يعني تحقق تحرره وسيادته] ،ال كما كان أصحاب النبي ﷺ بمكة .ثم قال يف آخر كالمه:
وحقيقة الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين ،وكانوا مطلوبني فصاروا طالبني،
فهذا نهاية األمن والعز ،قلت :هذه الحال لم تختص بالخلفاء األربعة  حتى يخصوا بها
من عموم اآلية ،بل شاركهم يف ذلك جميع املهاجرين بل وغريهم ،أال ترى إىل غزو قريش
املسلمني يف أحد وغريها وخاصة الخندق ...ثم إن الله رد الكافرين لم ينالوا خريا ،وأمن
املؤمنني وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم ،وهو املراد بقولهَ ﴿ :لي َْستَ ْخل َِفنَّهُ ْم ِيف ْ َ
األ ْر ِض﴾.
استَ ْخ َل َ
ف ا َّلذ َ
وقولهَ ﴿ :كمَ ا ْ
ِين ِم ْن َقبْل ِِه ْم﴾ يعني بني إرسائيل ،إذ أهلك الله الجبابرة بمرص،
شار َق ْ َ
ِين كانُوا ي ُْستَ ْضعَ ُف َ
وْرثْنَا ا ْل َقوْ َم ا َّلذ َ
األ ْر ِض
وأورثهم أرضهم وديارهم فقال﴿ :وَ أ َ َ
ون مَ ِ
غاربَهَ ا﴾ وهكذا كان الصحابة مستضعفني خائفني ،ثم إن الله تعاىل أمنهم ومكنهم
وَمَ ِ
وملكهم ،فصح أن اآلية عامة ألمة محمد ﷺ غري مخصوصة ،إذ التخصيص ال يكون إال
بخرب ممن يجب [له] التسليم ،ومن األصل املعلوم التمسك بالعموم).

( )0تفسري القرطبي ()2٩1 /02
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وعل يه فال يتصور أن يكون هناك استخالف لبعض املؤمنني عىل فرض وقوعه ،بينما
جمهور األمة وأكثرها يف حال استضعاف ،وتحقق السيادة واألمن لألقلية منهم ال يصدق
عليه خالفة وال استخالف للمؤمنني يف األرض ،ولم يحدث منذ هجرة النبي ﷺ وقيام دولته
ثم خالفته من بعده أن كان أكثر املؤمنني وأكثر األمة خارج تلك الدولة والخالفة
واالستخالف ،بل ظلت األمة والجماعة والخالفة صنوان ال يفرتقان كما أوجب ﷺ وأمر
بقوله كما يف الصحيحني( :الزم جماعة املسلمني وإمامهم) ،وكما برش وأخرب يف الصحيح
بقوله( :وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي يل منها)!
وهذا ما رجحه ابن جزي يف تفسريه حني قدم االستخالف العام لألمة عىل االستخالف
الخاص للخلفاء الراشدين فقالَ ﴿( :لي َْستَ ْخل َِفنَّهُ ْم ِيف ْ َ
األ ْر ِض﴾ وعد ظهر صدقه بفتح
مشارق األرض ومغاربها لهذه األمة ،وقيل :إن املراد باآلية :خالفة أبي بكر وعمر وعثمان
وعيل .)

()0

بل إن من حرص الخالفة يف األرض بأخص معاني االستخالف وهو استخالف الخلفاء
الراشدين بعد النبوة ،أخرج عهد عيل  من هذا الوعد ،بسبب حدوث االقتتال الداخيل،
ووقوع الفتن واالفرتاق ،وتعطل الفتوح ،وهو ينايف حقيقة االستخالف الخاص ،الذي
يقتيض االجتماع وتحقق األمن الداخيل ،كما قال الرازي( :املسألة الثامنة :دلت اآلية عىل
إمامة األئمة األربعة ،وذلك ألنه تعاىل وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الحارضين يف
زمان محمد ﷺ وهو املراد بقوله ﴿ َلي َْستَ ْخل َِفنَّهُ ْم ِيف ْ َ
استَ ْخ َل َ
ف ا َّلذ َ
األ ْر ِض َكمَ ا ْ
ِين ِم ْن َقبْل ِِه ْم﴾
وأن يمكن لهم دينهم املريض وأن يبدلهم بعد الخوف أمنا ،ومعلوم أن املراد بهذا الوعد بعد
الرسول هؤالء ألن استخالف غريه ال يكون إال بعده ،ومعلوم أنه ال نبي بعده ألنه خاتم

( )0التسهيل لعلوم التنزيل ()024٤ /0
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األنبياء ،فإذا املراد بهذا االستخالف طريقة اإلمامة ،ومعلوم أن بعد الرسول االستخالف
الذي هذا وصفه إنما كان يف أيام أبي بكر وعمر وعثمان ،ألن يف أيامهم كانت الفتوح
العظيمة وحصل التمكني وظهور الدين واألمن ،ولم يحصل ذلك يف أيام عيل  ألنه لم
يتفرغ لجهاد الكفار الشتغاله بمحاربة من خالفه من أهل الصالة ،فثبت بهذا داللة اآلية
عىل صحة خالفة هؤالء).

()0

املعنى الثاني :تويل الخالفة بالشورى وإقامة العدل:

فإذا تحقق االستخالف للمؤمنني ،والخالفة العامة لألمة يف األرض بالسيادة والظهور؛
فالخليفة فيها بعد ذلك هو من توىل الخالفة عليها برشوطها ،كما يف قوله تعاىل﴿ :يَا دَاوُو ُد
ِيفة ِيف َ
إِنَّا جَ عَ ْلنَا َك َخل َ
األ ْر ِض َفاحْ ُكم ب ْ َ
اس ِبا ْلحَ ق وال تَتَّ ِب ِع ا ْلهَ وَى﴾.
َني الن َّ ِ
وقد حدد الخطاب القرآني والنبوي معالم هذه الخالفة -التي هي فرع عن االستخالف
لألمة كلهاّ -
وبني أسسها ،ورشوطها وأحكامها ،وكيفية اختيار الخليفة ،وصالحياته،
ورقابة األمة عليه ،يف أحاديث كثرية متواترة يف موضوعها تواترا معنويا ،جعلت الصحابة
بعد وفاة النبي ﷺ يحسمون موضوع االختيار لخليفته يف أول يوم تويف فيه ﷺ ،مما يؤكد
مدى وضوح موضوع الخالفة عندهم ،وقد جاءت أحاديث كثرية ورد فيها مصطلح
الخليفة ،واإلمام ،ومن ذلك:
 -0قوله ﷺ يف بيان طبيعة النظام السيايس اإلسالمي بعد النبوة؛ كما يف الصحيحني:
(كانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء ،كلما هلك نبي خلفه نبي ،وإنه ال نبي بعدي ،وستكون

( )0مفاتيح الغيب ()403 /24
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خلفاء فتكثر ،قالوا :فما تأمرنا؟ قال :فوا بيعة األول فاألول ،وأعطوهم حقهم ،فإن الله
سائلهم عما اسرتعاهم).

()0

 -2وقال أيضا ﷺ يف تحريم االفرتاق ووجوب االجتماع السيايس ومنع تعدد الخلفاء ،كما
يف الحديث الصحيح( :إذا بويع لخليفتني فاقتلوا الثاني منهما).

()2

 -3وقال ﷺ يف وجوب لزوم خالفة النبوة (تكون النبوة ...ثم تكون خالفة عىل منهاج
()3

النبوة ...ثم يكون ملكا عاضا ،ثم يكون ملكا جربيا ...ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة).

 -4وقال ﷺ يف وجوب لزوم سنن الخالفة الراشدة (تركتكم عىل البيضاء ليلها كنهارها
ال يزيغ عنها إال هالك ،ومن يعش منكم فسريى اختالفا كثريا ،فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين من بعدي ،عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور ،فإن كل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار).

()4

 -5وحدد فرتة الخالفة الراشدة التي هي املعيار الذي يجب االحتكام إليها يف باب اإلمامة
وسياسة األمة فقال ﷺ( :الخالفة بعدي ثالثون) ،ويف رواية( :خالفة النبوة ثالثون
سنة).

()5

واألحاديث الواردة يف شأن الخالفة كنظام سيايس بعد النبوة متواترة تواترا معنويا،
وأجمع عىل ما تقتضيه -من أحكام سياسية وما قامت عليه من أصول عقائدية -الصحابة
 إجماعا قطعيا ،حتى قال عبد الرحمن بن عوف حني بايع عثمان -كما يف صحيح

( )0رواه البخاري ح رقم  ،3455ومسلم ح رقم .0142
( )2رواه مسلم ح رقم .0153
( )3أحمد يف املسند  ،2٤3/ 4والطياليس يف مسنده  ،431وهو حديث حسن صحيح اإلسناد ،وانظر سلسلة األحاديث
الصحيحة ،ح رقم (.)5
( )4رواه أبو داود ح رقم ( ،)461٤والرتمذي ح رقم ( ،)26٤1وابن ماجه ح رقم ( ،)42وقال الرتمذي( :حسن صحيح).
( )5رواه أبو داود يف السنن ح ،4646وصححه ابن حبان ح رقم  ،6٩43والحاكم ح رقم .4431
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البخاري( :-أبايعك عىل سنة الله ،وسنة رسوله والخليفتني من بعده ،فبايعه عبد الرحمن
وبايعه الناس :املهاجرون واألنصار وأمراء األجناد واملسلمون).

()0

ويف هذه األحاديث الصحيحة بيان لطبيعة نظام الحكم بعد وفاة النبي ﷺ ،وأنه سيكون
خالفة ،يليه الخلفاء بشورى األمة واختيارها ،وأن مهمتهم هي سياسة األمة والدولة بعد
النبي ﷺ بالشورى والرضا ،وفق أحكام الكتاب وهداياته السياسية ،والسنن النبوية،
وسنن الخلفاء الراشدين من أصحابه ﷺ.
ومصطلح الخالفة من املصطلحات اإلسالمية التي لم يعرفها العرب يف جاهليتهم ،وإنما
كانوا يعرفون لفظ امللك ،واألمري ،أما الخالفة والخليفة ،فهي ألفاظ رشعية قرآنية ونبوية،
كما قال تعاىل﴿ :إِنِّي جَ اعِ ل ِيف َ
األ ْر ِض َخل َ
ِيفة﴾.

()2

وهذا استخالف عام للجنس والنوع اإلنساني ،يف استعمار األرض.
وقال سبحانه﴿ :وَ عَ َد الل ُه ا َّلذ َ
الصالِحَ ِ
ِين ءامَ نُوا ِمن ُك ْم وَ عَ ِملُوا َّ
ات َلي َْستَ ْخل َِفنَّهُ م ِيف
َ
األ ْر ِض﴾.

()3

وهذا استخالف خاص للمجتمع اإليماني ليقيموا حكم الله والقسط الذي أنزله يف كتابه،
ونزله عىل رسوله.
ِيفة ِيف َ
وقال تعاىل عن داود﴿ :يَا دَاوُو ُد إِنَّا جَ عَ ْلنَا َك َخل َ
األ ْر ِض َفاحْ ُكم ب ْ َ
اس
َني الن َّ ِ
ِبا ْلحَ ِّق﴾.

()4

وهذا هو االستخالف الخاص لألئمة عىل األمة ليحكموا بالكتاب وبالعدل والقسط.
فالغاية من الخالفة كنظام سيايس إقامة الحق والحكم بالعدل بني الخلق جميعا.
( )0صحيح البخاري مع الفتح  0٩4/ 03ح .٤21٤
( )2سورة البقرة.31:
( )3سورة النور.55:
( )4سورة ص.26 :
20٩
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قال ابن خلدون يف مقدمته مبينا الفرق الجيل بني الخالفة وامللك( :يف معنى الخالفة
واإلمامة :ملا كانت حقيقة امللك أنه لالجتماع الرضوري للبرش ،ومقتضاه التغلب والقهر
اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية ،كانت أحكام صاحبه يف الغالب جائرة عن الحق،
مجحفة بمن تحت يده من الخلق يف أحوال دنياهم ...ومقصود الشارع بالناس صالح
آخرتهم فوجب بمقتىض الرشائع حمل الكافة عىل األحكام الرشعية يف أحوال دنياهم
وآخرتهم ،وكان هذا الحكم ألهل الرشيعة وهم األنبياء ،ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء،
فقد تبني لك من ذلك معنى الخالفة ،وأن امللك الطبيعي هو حمل الكافة عىل مقتىض النظر
العقيل يف جلب املصالح الدنيوية ودفع املضار ،والخالفة هي حمل الكافة عىل مقتىض النظر
الرشعي يف مصالحهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها ،إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند
الشارع إىل اعتبارها بمصالح اآلخرة ،فهي يف الحقيقة خالفة عن صاحب الرشع يف حراسة
الدين وسياسة الدنيا به).

()0

والخليفة والخالفة ألفاظ ال داللة فيها عىل ملك أو استحقاق أو قهر ،وال تفيد أيا من هذه
املعاني التي جاء الخطاب السيايس اإلسالمي إلبطالها ،ولهذا جاء بأسماء رشعية جديدة
موافقة يف دالالتها ملضمون الخطاب القرآني وأصوله وهداياته ،ولم يستعمل الشارع يف
خطاب التكليف لفظ امللك ،الذي يفيد معنى التملك وحق الترصف يف الدولة واألمة ،وال لفظ
السلطان الذي يفيد معنى القوة والقهر والجرب ،وإنما استعمل ألفاظا ال داللة فيها عىل
يشء من ذلك وهي:
أوال :لفظ الخالفة والخليفة وهو الذي يخلف من سبقه.
ثانيا :لفظ اإلمامة واإلمام ،وهو الذي يتقدم للقيادة ،كإمامة اإلمام للمصلني.

( )0مقدمة ابن خلدون .23٤/ 0
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قال ابن خلدون عن نظام الخالفة( :أنه نيابة عن صاحب الرشيعة يف حفظ الدين وسياسة
الدنيا به ،وتسمى خالفة وإمامة ،والقائم به خليفة وإماما ،فأما تسميته إماما فتشبيها
بإمام الصالة يف اتباعه واالقتداء به ،ولهذا يقال اإلمامة الكربى ،وأما تسميته خليفة فلكونه
يخلف النبي يف أمته فيقال خليفة بإطالق وخليفة رسول الله).

()0

ثالثا :لفظ اإلمارة ،واألمري الذي هو ذو األمر والشأن ،وأصلها من املشاورة ،جاء يف لسان
العرب( :األمري :ذو األمر ...واالئتمار واالستئمار :املشاورة ،والتآمر التشاور ،وآمره يف أمره
ووامره واستأمره شاوره ،وآمرته يف األمر مؤامرة إذا شاورته ،وكل من فزعت إىل مشاورته
ومؤامرته فهو أمريك ،ومنه الحديث (آمروا النساء يف أنفسهن) أي شاوروهن ،ومنه الحديث
(البكر تستأذن ،والثيب تستأمر) ...واألمري القائد ،وأولو األمر الرؤساء وأهل العلم ...وقوله
تعاىل﴿ :إ ِ َّن ا ْلمَ أل َ يَأْتَ ِم ُر َ
ون ِب َك﴾ أي :يتشاورون يف أمرك ،وتآمروا عىل األمر وائتمروا :تماروا
وأجمعوا آراءهم) اه.
فأمري املؤمنني هو قائدهم الذين يختارونه بالشورى فيما بينهم ،ويشاورهم يف أمورهم،
ورى
ويشري عليهم ،ويشريون عليه ،يف كل أمورهم وشئونهم ،كما قال تعاىل﴿ :وَ أَمْ ُر ُه ْم ُش َ
بَيْنَهُ ْم﴾ ،وهم الذي يختارونه بعد تشاور وإجماع رأي ،كما قال عمر( :اإلمارة شورى بني
املسلمني).
وقال ذو عمرو الحمريي -كما يف صحيح البخاري -لجرير بن عبدالله البجيل - حني
تويف النبي ﷺ واستخلف املسلمون أبا بكر( :-يا جرير إن بك عيل كرامة ،وإني مخربك

( )0مقدمة ابن خلدون .23٩/ 0
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خربا إنكم معرش العرب لن تزالوا بخري ما كنتم إذا هلك أمري تآمرتم يف آخر ،فإذا كانت
بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب امللوك ،ويرضون رضا امللوك).

()0

فقوله( :تآمرتم) هنا تشاورتم واخرتتم أمريكم بالشورى بال سيف وال عسف!
وعن ميمون بن مهران قال( :قبض رسول الله ﷺ فبايع أصحاب رسول الله ﷺ كلهم
أبا بكر ورضوا به من غري قهر وال اضطهاد ،ثم إن أبا بكر استخلف عمر ،واستأمر املسلمني
يف ذلك ،فبايعه أصحاب رسول الله ﷺ أجمعون ورضوا به من غري قهر وال اضطهاد ،فلما
حرض عمر املوت جعل األمر إىل شورى ستة نفر من أصحاب رسول الله ﷺ من أهل بيت
رسول الله ﷺ وأصحابه والحواريني ولم يأل النصيحة لله ولرسوله ﷺ وللمؤمنني جهده،
وكره عمر أن يويل منهم رجال فال تكن إساءة إال لحقت عمر يف قربه ،فاختار أهل الشورى
عثمان بن عفان فبايعه أصحاب رسول الله ﷺ أجمعون والتابعون لهم بإحسان ورضوا
به من غري قهر وال اضطهاد).

()2

فقوله( :ثم إن أبا بكر استخلف عمر ،واستأمر املسلمني يف ذلك) أي :شاورهم فيه حتى
رضوه ووافقوا عىل استخالفه.
وكل هذه األلفاظ (خليفة  -إمام  -أمري) ليس فيها معنى امللك ،أو االستبداد ،أو
االستحقاق ،أو القهر والجرب ،فعربت عن أصول الخطاب السيايس القرآني والنبوي أحسن
تعبري ،وجاءت أوضح بيان ملضامينه وغاياته ومقاصده.

( )0ابن أبي شيبة يف املصنف رقم  3٤123و ،3٤25٩ورواه عن ابن أبي شيبة البخاري يف صحيحه رقم  ،4010وأحمد
وابنه يف املسند رقم .0٩244
( )2رواه ابن األعرابي يف املعجم ( )0٩٩/2رقم  ،6٩1مطوال ،وعنه الخطابي يف العزلة ( )20 /0رقم  0٤مخترصا .عن
محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي عن أبيه عن كثري بن مروان عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به قوله،
وإسناده مقبول رجاله ثقات إال كثري بن مروان فهو ضعيف جدا ،وقال أبو حاتم يكتب حديثه وال يحتج به ،وليس
هذا الخرب حديثا بل هو من كالم ميمون بن مهران.
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وقد أدرك الصحابة  حقيقة الخالفة وأن بينها وبني امللك فرقا شاسعا ،وبونا واسعا،
ولهذا سأل عمر أصحابه عن نفسه أخليفة هو أم ملك؟
فقال سلمان الفاريس( :إنك خليفة ولست بملك ...وذلك أنك تعدل يف الرعية ،وتقسم بينهم
بالسوية ،وتشفق عليهم شفقة الرجل عىل أهله ،وتقيض بكتاب الله...
وقال كعب( :أشهد أنك خليفة ولست بملك).

()0

ويف رواية أخرى فقال له سلمان( :إن أنت جبيت من أرض املسلمني درهما أو أقل أو أكثر
ثم وضعته يف غري حقه ،فأنت ملك غري خليفة ،فاستعرب عمر).

()2

وقال كعب( :خليفة والله من خري الخلفاء وزمانك خري زمان).

()3

وعن سفيان بن أبي العوجاء قال :قال عمر بن الخطاب( :والله ما أدري أخليفة أنا أم
ملك ،فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم ،قال قائل :يا أمري املؤمنني ،إن بينهما فرقا ،قال :ما
هو؟ قال :الخليفة ال يأخذ إال حقا ،وال يضعه إال يف حق ،فأنت بحمد الله كذلك ،وامللك
يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا ،فسكت عمر).

()4

( )0الفتن لنعيم بن حماد املروزي ( )010/0باب معرفة الخلفاء من امللوك ح رقم  241حدثنا محمد بن يزيد وهشيم
عن العوام بن حوشب قال :أخربني شيخ من بني أسد يف أرض الروم عن رجل من قومه ،وإسناده ضعيف ويتقوى
بما بعده.
( )2رواه ابن سعد يف الطبقات ( )316 / 3رقم  3٩01قال :أخربنا محمد بن عمر قال :حدثني قيس بن الربيع ،عن
عطاء بن السائب ،عن زاذان ،عن سلمان ،أن عمر قال له :أملك أنا أم خليفة؟ وهذا إسناد حسن عن عمر ،لوال الواقدي
وقد رصح بالسماع وتوبع عىل روايته فزال ما يخىش منه.
( )3الفتن للمروزي ( )012 / 0ح رقم  240قال :حدثنا الحكم بن نافع أخربنا صفوان بن عمرو عن أبي اليمان ورشيح
بن عبيد عن كعب قال :قال عمر بن الخطاب  .وهذا إسناد شامي صحيح رجاله أئمة ثقات غري أنه لم يثبت
سماع رشيح من كعب ،وال إدراكه له مع أن كليهما تابعي حميص ،وقد أورد نعيم يف الفتن ح رقم  0303خربا فيه
سماع رشيح من كعب .ويتقوى بالشواهد التي قبله.
( )4رواه ابن سعد يف الطبقات ( )316 / 3ح رقم  -3٩0٩قال :أخربنا محمد بن عمر قال :حدثني عبد الله بن الحارث،
عن أبيه الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء به ،وعبد الله وأبيه ثقتان ،وسفيان متكلم فيه ،ووثقه ابن
حبان ،وقد رصح الواقدي هنا بالسماع من عبد الله ،وتوبع عىل رواية هذه القصة.
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وعن مرسوق بن األجدع ،قال( :كنت مع أبي موىس األشعري أيام الحكمني ،وفسطاطي
إىل جانب فسطاطه ،فأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا بمعاوية من الليل ،فلما أصبح أبو
موىس رفع رفرف فسطاطه ،فقال :يا مرسوق بن األجدع ،قلت :لبيك أبا موىس ،قال( :إن
اإلمرة ما اؤتمر فيها ،وإن امللك ما غلب عليه بالسيف).

()0

فقد فرق أبو موىس األشعري بني اإلمارة التي يتآمر الناس فيها ويتشاورون ليختاروا
أمريهم ،كما جاء بذلك القرآن ،وامللك الذي يؤخذ بالقوة والسيف ،كما هو حال أهل الجاهلية
والروم والفرس!
وعن أبي مسلم الخوالني أنه نادى معاوية وهو جالس عىل منرب دمشق فقال( :يا معاوية
ال تحسبن الخالفة جمع املال وتفرقته ،ولكن الخالفة العمل بالحق ،والقول باملعدلة ،وأخذ
الناس يف ذات الله ،يا معاوية إنا ال نبايل بكدر األنهار ما صفت لنا رأس عيننا ،وإنك رأس
أعيننا ،يا معاوية إنك إن تحف عىل قبيلة من قبائل العرب يذهب حيفك بعدلك ،فلما قىض
أبو مسلم مقالته أقبل عليه معاوية فقال :يرحمك الله يرحمك الله).

()2

وكل هذه الروايات تؤكد أن الصحابة  كانوا يدركون أن للخالفة واإلمارة حقيقة
قرآنية إسالمية ،تختلف عما كانت عليه ملوك األمم األخرى ،وأن سلطان الخالفة ليس من
جنس سلطان امللوك ،بل هي تقوم عىل:
 -0الشورى والرضا بال سيف وال عسف ،وإال كانت قيرصية رومانية وكرسوية فارسية،
ال خالفة إسالمية.
( )0رواه ابن سعد يف الطبقات ( -4٩٩6 )003 / 4قال :أخربنا روح بن عبادة ،قال :حدثني املثنى بن سعيد القصري،
عن محمد بن املنترش بن األجدع ،عن عمه مرسوق به ،وهذا إسناد صحيح.
( )2الزهد ألحمد بن حنبل ( )3٩0 / 0رقم  -2051حدّثنا أبو املغرية حدثنا هشام بن الغاز حدثني يونس الهرم عن
أبي مسلم الخوالني به .وهذا إسناد صحيح .ويونس الهرم هو ابن ميرسة بن حلبس عالم دمشق ومقرؤها ،وكان
قد طال عمره حتى بلغ مائة وعرشين سنة ،ولم أقف عىل من لقبه بالهرم سوى هشام بن الغاز ،ولم يشتهر بهذا
اللقب ولهذا لم يذكره أصحاب األلقاب.
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 -2الحكم بالكتاب والقسط والعدل بال هوى وال جور.
 -3أخذ األموال من حلها ووضعها يف محلها.
وهذا ما أدركه أيضا الصحابة الذين رفضوا عهد معاوية  باألمر إىل ابنه يزيد؛ فقال
لهم( :إنما أردت أن تقدموه باسم الخالفة ،وتكونوا أنتم الذين تنـزعون وتؤمِّ رون ،وتجبون
وتقسمون ،وال يدخل عليكم يف يشء من ذلكم).

()0

فقد أراد معاوية  منهم أن يختاروا يزيد وأن (يقدموه باسم الخالفة) فقط ،ألن التقديم
لتويل منصب الخالفة حق لألمة ،وهؤالء الصحابة آنذاك هم أهل الحل والعقد فيها ،إذ هم
رؤوس الناس وسادتهم ،مع احتفاظهم بعد تقديم يزيد بصالحيتهم يف أن يكونوا هم من
(ينزعون ويؤمرون) األمراء والوالة عىل األقاليم( ،ويجبون ويقسمون) األموال بإرشافهم
ومراقبتهم ،كوكالء عن األمة التي سودتهم ورضيتهم ،عىل أن ال ينقض يزيد (لهم أمرا ،وال
يستبد باألمر من دونهم)!
وكل ذلك من معاوية  إدراك منه لطبيعة الخالفة وأنها شورى ،ال يتقدم إليها إال من
قدمته األمة ،وأن الخالفة نظام سيايس ال يقترص عىل سلطة من يتوىل منصب الخليفة فقط،
بل يشمل حتى سلطة األمة معه بعد اختياره وكيال عنها ،فهي التي تؤمر وتنزع ،وتجبي
وتقسم ،وال يستبد الخليفة بأمر من دون األمة -التي هي املستخلفة يف األصل يف األرض
﴿ َلي َْستَ ْخل َِفنَّهُ م ِيف َ
األ ْر ِض﴾ ،واملستخلفة كذلك يف املال ﴿وَ أَنفِ ُقوا ِممَّ ا جَ عَ َل ُكم مُّ ْستَ ْخ َلفِ َ
ني
فِ ِيه﴾ -وال يدخل عليها الخليفة فيما تقيض به من أمر ،وال ينقض ما أبرمت من عقد ،إذا
أجمع عليه أهل الحل والعقد فيها ،أو توافق عليه أكثرهم!

( )0تاريخ خليفة بن خياط ص  206وهو صحيح بشواهده ،وانظر تاريخ الذهبي ص.050
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أركان اخلالفة وشروطها ومؤسساتها:
لقد كانت الخالفة نظاما ســياســيا اجتماعيا دينيا انتظمت به األمة والدولة والدين عىل
نحو فريد يف تاريخ األمم والنظم السياسية ،فهي كنظام سيايس ال تنفك حتى يف تعريفها
االصطالحي عن األمـة ووحدتها ،وعن الـدولـة ورئاستـها ،وعن الشـريعـة وأحكـامها
ومرجعيتها ،وعن السلطة وعدلها ورشدها!
وهذا واضح جيل ابتداء من تعريفها ورشوطها وانتهاء بمهماتها وواجباتها ومسئولية
األمة اتجاهها ،فأركان الخالفة تتجىل يف:

أوال :تعريف اخلالفة:
ففي تعريفها تتجىل أركانها الرئيسة (الدولة واألمة والدين) ،فقد عرفها الفقهاء بأنها:
(رئاسة عامة ،وزعامة تامة ،عىل األمة ،يف إقامة الدين ،وسياسة شئون الدولة به).
أو هي (الوالية العامة عىل كافة األمة).

()0
( )2

وخص بعض السلف لقب الخالفة عىل من كان منهم قائما بالعدل والحق.

فقد سأل عمر الصحابة عن الفرق بني الخليفة وامللك فقال سلمان( :الخليفة الذي يعدل
يف الرعية ،ويقسم بالسوية ،ويقيض بينهم بكتاب الله ،ويشفق عليهم شفقة الوالد عىل
ولده ،والرجل عىل أهله).

()3

( )0مآثر اإلنافة 1 /0
( )2مآثر اإلنافة 03 /0
( )3مآثر اإلنافة 03 /0
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فال تطلق الخالفة -كما عرفها الفقهاء ،وكما هي حقيقتها التاريخية– عىل الوالية عىل
بعض األمة ،بل هي رئاسة عامة عىل األمة كافة ،أو عىل أكثرها ،وإال فالزمان زمان فتنة ال
إمامة عامة وال خالفة فيه!
وهو ما عرب عنه اإلمام األحمد حني سئل عن حديث( :من مات وليس يف عنقه بيعة مات
ميتة جاهلية)( ،)0فقال للسائل( :أتدري من ذاك؟ ذاك الذي يقول املسلمون كلهم هذا هو
اإلمام).

()2

فأصبح وجود األمة الواحدة أو أكثرها تحت والية الدولة ركنا يف تعريف الخالفة نفسها،
ينتفي وجودها بانتفائه ،فليست الخالفة نظاما سياسيا يمكن إقامته يف أي بلد كما النظم
السياسية األخرى امللكية والجمهورية ،بل هو نظام فريد يعرب عن استخالف الله لألمة
باجتماعها ووحدتها وسيادتها ،ال عن بعض مكوناتها أو بعض رؤسائها.
كما ال يمكن تصور الخالفة بال قيامها بأحكام اإلسالم ،وسياستها لشئون األمة وفق
رشيعته.
والخليفة لقب لكل من توىل رئاسة دولة اإلسالم والوالية العامة عىل األمة ،سواء بوجه
مرشوع :إما ببيعته من أهل الحل والعقد بالرضا والشورى ،وإما بعهد ممن قبله ،أو بوجه
غري مرشوع رضورة :كمن توالها بالقوة ،إذ اجتمعت عليه األمة أو أكثرها؛ ألن وحدتها
وسيادتها وقيام دينها وأحكامه ،كل ذلك هو الخالفة واالستخالف ،وإنما الخليفة جزء من
نظام الخالفة ،وليس هو الخالفة؛ ولهذا قد يشغر منصب الخليفة ،بوفاته ،حتى تختار
األمة خليفة آخر ،دون أن تزول الخالفة كنظام سيايس ،لوجود أركانها الرئيسية.

( )0رواه مسلم ()04٤1 /3
( )2منهاج السنة النبوية ( - )52٩ /0األحكام السلطانية ألبي يعىل الفراء (ص)23 :
22٤
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وقد ثبت وصف الخالفة للخلفاء الراشدين ،ثم لخلفاء بني أمية ،ثم لبني العباس ،وبني
عثمان ،وكذا لقب أمري املؤمنني من لدن عمر بن الخطاب إىل آخرهم.
وقد ادعى الخالفة بعض أمراء األقاليم كالعبيديني يف املغرب ثم مرص ،من لدن عبيدالله
املهدي يف املغرب ثم بنيه يف مرص ،وادعاه عبد الرحمن النارص األموي باألندلس الثالث عرش
من أمرائهم فيها يف حدود سنة  304ه ،حتى انقرضوا سنة  421ه ،وكانوا قبله يقترصون
( )0

عىل لقب األمري.

فلم تلتفت األمة لدعاواهم؛ لعدم تحقق ركن الخالفة الرئيس وهو واليتهم عىل األمة كلها
أو أكثرها.

ثانيا :حكم اخلالفة:
كما تتجىل أركان الخالفة (الدولة واألمة والدين) يف حكم الخالفة نفسها ،فهي فرض
كفاية عىل املسلمني قاطبة باإلجماع كالجهاد ،واملخاطب بها طائفتان:
()2

األوىل :أهل الحل والعقد

حتى يختاروا لألمة إماما يقوم بالوالية العامة نيابة عنها

بصفته وكيال لألمة كلها.
( )3

والثانية :من توفرت فيه أهلية اإلمامة حتى يتصدى لها من يقوم بأعبائها.

فالحكم الرشعي للخالفة يؤكد طبيعتها ،وأنها شأن يخص األمة كلها ،فإذا قام به بعضها
نيابة عنها ،فقد سقط الوجوب عن الباقني.

( )0مآثر اإلنافة 21 – 22 /0
) (2سيأتي التفصيل يف بيان أهل الحل والعقد.
( )3األحكام السلطانية للماوردي ص  ،3ومآثر اإلنافة .31 – 2٩ /0
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ثالثا :شروط تولي منصب اخلليفة:
ويشرتط ملن ترشح للخالفة :البلوغ ،والعقل ،والذكورة ،واإلسالم فال تصح لكافر ،أصليا
كان أو مرتدا ،وكذا العدالة فال تصح لفاسق ابتداء باإلجماع ،واختلف بعد طروئها عليه،
والحرية فال تصح لعبد ،والشجاعة والرأي فال تصح لجبان ومن ال رأي له ،والعلم بأحكام
الرشع ،فال تصح لجاهل ،وصحة األعضاء -ملبارشة أعبائها فال تصح ألعمى وأصم وأبكم
وعاجز -والنسب وهو أن يكون قرشيا ،فإن عجزوا ولم يوجد فيهم من يتحمل أعبائها
فعربي ،فإن لم يوجد فغري عربي توافرت فيه باقي الرشوط.

()0

وكل هذه الرشوط تعرب عن طبيعة الخالفة الدينية من جهة ،وغاياتها السياسية من جهة
أخرى ،ومنها إقامة أحكام اإلسالم ،فال تعقد لكافر ،وتحقيق العدل فال تعقد لفاسق
وجائر ،والكفاية فال تعقد لضعيف.
فالرئاسة العامة عىل األمة (الخالفة) ،يشرتط فيها اإلسالم بالنص واإلجماع ،فإن كانت
الوالية وزارة تنفيذ؛ فقد أجاز فقهاء األحكام السلطانية عىل خالف بينهم والية غري املسلم،
كما إذا كانت والية عىل إقليم أو بلدة أهلها غري مسلمني؛ كما قال ابن عبد الهادي الحنبيل:
(فإما إن كان بلد كفار ال مسلم فيه ،فهل يجوز أن ي ّ
ُوىل عليهم كافر ،أو يجعل عريفا عليهم،
هذا أمر مختلف فيه).

()2

( )0األحكام للماوردي ص  ،05-04مآثر اإلنافة 3٩ - 30 /0
( )2إيضاح طرق االستقامة يف أحكام الوالية واإلمامة ص .42
22٩

vvvvvvvvvvvvvvvv

رابعا :طرق عقد اخلالفة (:)2
وكذا تتجىل أركان الخالفة كنظام سيايس يف طرق عقدها ،وطريف العقد فيها وهم األمة
والسلطة ،وصيغة العقد وتضمنه الحكم بالكتاب والسنة والعدل ،حيث يصح انعقادها
بأربعة طرق:

الطريق األول من طرق تولية اإلمامة العامة:
اإلجماع من األمة عىل اختياره خليفة بالشورى والرضا ،بال خالف ،وال افرتاق ،وهو أقوى

طرق عقدها وأوثقها ،وال يؤثر يف تحقق اإلجماع تخلف بعض األفراد عن البيعة ،إذا لم
تتخلف بسببه عن البيعة فئاتهم وجماعاتهم التي يمثلونها؛ إذ ال عربة لرأي الفرد يف شأن
اإلمامة العامة ،ما لم يمثل من وراءه من قومه ،ويؤثر رأيه يف تخلفهم عن البيعة؛ ولهذا لم
يؤثر تخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر يف موقف األنصار الذين بايعوه يف السقيفة
ولم يلتفتوا إىل رأي سعد وهو رئيسهم ،وكذا لم يؤثر تخلف عيل بن أبي طالب يف موقف
املهاجرين ،فعُ ّد ذلك إجماعا عىل خالفة أبي بكر وهو الصحيح.
فإن تعذر اإلجماع منهم ،واتفق عليه أكثرهم وجمهورهم ،بالشورى والرضا؛ صحّ
عقدهم له ،وإن رفض بعضهم البيعة له ،وليس هو كاإلجماع يف قوته .فدل عىل أن إرادة
األمة مؤثرة يف الحكم عىل هذا العقد قوة وضعفا ،ويتواله نيابة عنهم أهل الحل والعقد من
العلماء ووجوه الناس ،الذين توفرت فيهم األهلية التي تشرتط يف الشهود العدول؛ كما جرى
يف استخالف أبي بكر  .فيعقدون البيعة ملن تأهل لها واستوىف رشوطها ،وذلك بموت
( )2

اإلمام الذي قبله ،أو بخلع نفسه ،أو خلع أهل الحل والعقد له.

( )0انظر األحكام للماوردي ص  ،00 – 5ومآثر اإلنافة  5٩ – 3٩ /0بترصف وما بني قوسني من النصوص فمنه.
( )2انظر األحكام للماوردي ص  ،00 – 5ومآثر اإلنافة  5٩ – 3٩ /0بترصف وما بني قوسني من النصوص فمنه.
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ويشرتط لصحتها:
 -1توفر الرشوط فيمن يراد عقد البيعة له يف حال السعة واالختيار ،أو مع فوت بعضها
يف حال الضيق واالضطرار ،فإن تعددوا اختار أهل الحل والعقد األصلح لها بحسب ما
تقتضيه مصلحة األمة يف حال السلم أو الحرب.
قال ابن عبد الهادي يف رشوط الخليفة( :والرشط الثاني :العدالة :فيعترب يف الخليفة أن
يكون عدال ،والعدل من كان عىل االستقامة ،باتباع األمر والنهي ،بفعل الواجبات ،وترك
املحرمات ..فال يصح كونه فاسقا ،فلو كان الخليفة يسكر أو يزني أو يفعل كبرية لم تصح
له والية..
الرشط الخامس :أن يكون عىل صفة يمكن بها القيام بأمر الحرب والسياسة وإقامة
( )0

الحدود ورد األعداء عن املسلمني).

 -١أن يتوىل عقدها أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس ،وقيل
يشرتط أن يكون أهل الحل والعقد من كل بلد (ليكون الرضا به عاما ،والتسليم إلمامته
إجماعا) ،وأنها تنعقد بمن (تيرس حضوره وقت املبايعة من العلماء والرؤساء ووجوه
الناس) )2 (.وال تعارض بني اإلجماع عىل اختيار الخليفة ،وعقد البيعة له بحضور من تيرس،
إذ عقدهم إنما هو نيابة عمن وراءهم ،وتمثيال لجماعتهم؛ كما كان أهل السقيفة ،وكما كان
َ
معاوية ،نيابة عمن وراءه من األمة التي كانت قد بايعته
عام الجماعة ،حني بايع الحس ُن
قبل ذلك خليفة ملدة ستة أشهر ،حتى تنازل عنها ،وبايع معاوية؛ فاجتمع املسلمون عام
الجماعة عليه ،ببيعة الحسن له.

( )0إيضاح طرق االستقامة يف أحكام الوالية واإلمامة ص .60
( )2انظر األحكام للماوردي ص  ،00 – 5ومآثر اإلنافة  5٩ – 3٩ /0بترصف وما بني قوسني من النصوص فمنه.
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وقال ابن عبد الهادي الحنبيل( :واإلمامة تنعقد بوجهني :أحدهما اختيار أهل الحل
والعقد ،والثاني بعهد اإلمام قبله ،فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فال تنعقد إال
بجمهورهم وأكثر أهل الحل والعقد ،قال أحمد :اإلمام الذي يجتمع عليه كلهم يقول هذا
إمام .. .قال القايض :وال تنعقد اإلمامة إال باالختيار ،ويلزم أهل االختيار عقد اإلمامة فإن
توقفوا أثموا ،ألنه عقد ال يتم إال بعاقد كالقضاء).

()0

وقال أيضا( :العمل الصحيح أن تقع املبايعة للخليفة الذي هو اإلمام األعظم من أهل الحل
والعقد ،من العلماء ،واألكابر ،واألعيان ،يف كل بلد ،مع االجتهاد يف جمعه رشوط اإلمامة يف
نفسها كلها ،فإذا صار خليفة بذلك ،فبعد ذلك يويل هو السلطان الذي يقوم بسياسة الناس،
والذب عنهم ،ورد األعداء عنهم ،وأخذ الناس بجميع أحكام السياسة ،وعليه أن يجتهد يف
أصلح من يجده لذلك ،ومن واله توىل ،ومن عزله ينعزل ،وعليه [يعني السلطان] أن يسمع
ويطيع)( ،)2يعني للخليفة الذي واله السلطنة لينوب عنه يف مبارشة سياسة الرعية ،فإن
حصل االتفاق عليه ،وإال فاألكثرية واألغلبية هي التي ينفذ عقدها ،كما قال ابن عبد الهادي
()3

الحنبيل( :ويشرتط االتفاق عىل فضله ،أو اتفاق غالب الناس عىل ذلك).

وكذا لو بويع لعدد بالخالفة ( ُقدِّم من كملت فيه الرشوط ،ثم من كثرت فيه ،ثم من اتفق
عليه أهل الحل والعقد ،ثم من هم عليه أكثر ،ثم من سبق مع التساوي ...فإن أمكن إبطال
أحدهما ،وإبقاء اآلخر باالنقياد أو االتفاق ،قدم من اجتمعت فيه الرشوط ،ثم من يقع
االتفاق عليه).

()4

( )0إيضاح طرق االستقامة يف أحكام الوالية واإلمامة ص .٤٩
( )2إيضاح طرق االستقامة يف أحكام الوالية واإلمامة ص .61
( )3إيضاح طرق االستقامة يف أحكام الوالية واإلمامة ص .6٤
( )4إيضاح طرق االستقامة يف أحكام الوالية واإلمامة ص .61
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وكذا إذا اختلف أهل الحل وتنازعوا فيمن يوىل( :فالحكم لألكثر وعىل الباقني موافقتهم،
فإن استووا مع استواء الصفات فيمن يوىل من غري ترجيح فظاهر كالم أحمد القول
بالقرعة).

()0

ويشرتط أن تكون البيعة عامة ،يشرتك فيها كل األمة يف كل بلدانها إن تيرس ذلك ،فهذا
هو األصل ،كما قال ابن عبد الهادي( :فال بد للخليفة من املبايعة من أهل الحل والعقد يف
كل بلد ..ال بد أن يتفق عليه أهل الحل والعقد يف كل بلد ،ويبايعون له).

()2

 -0أن تتوفر يف أهل الحل والعقد؛ العدالة والعلم والرأي:
قال ابن عبد الهادي( :يعترب يف أهل الحل والعقد واالختيار واالجتهاد لإلمامة رشوط:
اإلسالم والعقل والبلوغ والذكورية والحرية والعدالة والعلم الذي يتوصل به إىل معرفة من
يستحق اإلمامة ،وأن يكون من أهل الرأي والتدبري ،وأن يكون عىل حالة النصح لإلسالم
واملسلمني ،لم يوجد منه غش لإلسالم وأهله ،وأن ال يكون له هوى وال ميل بغرض النفس،
يميل مع هواه وغرضه إىل مصالح نفسه واختياراته).
 -4وأن يوافق املرشح لإلمامة عىل البيعة له فال تعقد له باإلجبار إال إذا لم يوجد غريه
فتتعني بحقه ،وال يتوالها حينئذ إال بعقد كالقايض.
 -0وأن يكون املعقود له واحدا فال تصح البيعة لخليفتني يف آن واحد.

( )0إيضاح طرق االستقامة يف أحكام الوالية واإلمامة ص .14
( )2إيضاح طرق االستقامة يف أحكام الوالية واإلمامة ص .5٩
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الطريق الثاني من طرق تولية اإلمامة العامة:
العهد( )1له ممن قبله ،فإذا عهد الخليفة السابق ملن توفرت فيه رشوط اإلمامة ،ورضيت
به األمة؛ كما جرى يف استخالف أبي بكر عمر ،واجتماعها عليه؛ انتقلت بوفاته للمعهود
له ،إن بايعته األمة ،ورضيت به.

()2

ويشرتط لصحة العهد:

 -0أن تتوفر رشوط أهلية اإلمامة يف املعهود إليه ،فإن عهد إىل من لم يتأهل لها،
وإن بلغ وصار عدال عند وفاة السابق ،لم يرص إماما بذلك العهد حتى يعقدها له أهل
الحل والعقد.
 -2أن يجيب املعهود إليه ويوافق عىل العهد إليه.
 -3أن ال يكون املعهود إليه والدا وال ولدا وال قريبا ،فإن كان فاشرتط له موافقة
أهل الحل والعقد ،وظهور رضا األمة؛ (ألن اإلمامة حق لألمة ،فال تلزمهم إال برضا
أهل الحل والعقد منهم).

()3

 -4أن يكون املعهود إليه حارضا حال وفاة العاهد إليه ،فإن كان غائبا وطال غيابه
مع تحقق حياته وعودته (استناب أهل الحل والعقد عنه نائبا يبايعونه بالنيابة دون
الخالفة ،ويميض أمره فيما يميض به أمر الخليفة لو كان حارضا ،حتى يقدم الخليفة
فتبطل النيابة).

()4

) (0سيأتي التفصيل يف والية العهد.
( )2انظر األحكام للماوردي ص  ،00 – 5ومآثر اإلنافة  5٩ – 3٩ /0بترصف وما بني قوسني من النصوص فمنه.
( )3انظر األحكام للماوردي ص  ،00 – 5ومآثر اإلنافة  5٩ – 3٩ /0بترصف وما بني قوسني من النصوص فمنه.
( )4انظر األحكام للماوردي ص  ،00 – 5ومآثر اإلنافة  5٩ – 3٩ /0بترصف وما بني قوسني من النصوص فمنه.
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 -5أن يكون املعهود إليه واحدا فإن كانوا عددا (اختار أهل الحل والعقد بعد موت
العاهد واحدا من املعهود إليهم ،أو يخرج الجميع أنفسهم من العهد ويبقى واحدا).

()0

 -6وليس العهد بحد ذاته عقدا بل هو ترشيح ،قال ابن عبد الهادي الحنبيل يف
رشوط املعهود إليه( :أن يكون املستخلف صحيح الوالية ،وأن يستخلف من يصلح
لذلك ،فإن كان ال يصلح لعدم وجود الرشوط أو بعضها فاستخالفه له غري صحيح...
وال يحتاج إىل شهادة أهل الحل والعقد ..قال القايض :ألن عهده إىل غريه ليس بعقد
اإلمامة ،بدليل أنه لو كان عقدا لها ألفىض ذلك إىل اجتماع إمامني يف عرص واحد ،وهو
غري جائز ،وإذا لم يكن عقدا لم يعترب حضورهم ..ويجوز أن يعهد إىل من ينتسب إليه
بأبوة أو بنوة إذا كان املعهود له عىل صفات األئمة ،ألن اإلمامة ال تنعقد للمعهود إليه
بنفس العهد ،وإنما تنعقد بعهد املسلمني ،فالتهمة تنتفي عنه ...فإن اإلمام إنما هو
( )2

وكيل جميع الناس ،وليس له الترصف بعد موته).

وما ذكره ابن عبدالهادي الحنبيل هنا من أنه ال تنعقد اإلمامة بالعهد ،بل بعقد
املسلمني بعد وفاة الخليفة الذي عهد له ،هو محل اتفاق بني الفقهاء ،وقد سبقه إليه
املاوردي وأبو يعىل يف األحكام السلطانية ،وهو نظر سديد ،فهو ترشيح لإلمامة،
لألمة أن تمضيه أو ترده ،وإنما يمنع من اعتباره عقدا لإلمامة؛ ألنه ال يصح وجود
إمامني يف وقت واحد ،بالنص واإلجماع ،كما أن اإلمام وكيل عن األمة ال يفتئت عليها
يف حياته ،فضال عن الترصف يف شأنها بعد وفاته بعقد اإلمامة لغريه؛ ولهذا قال من
قال من الفقهاء بأنه ال يشرتط يف العهد لغريه رضا أهل الحل والعقد؛ ألنه أصال
ترشيح ال عقد!
( )0انظر األحكام للماوردي ص  ،00 – 5ومآثر اإلنافة  5٩ – 3٩ /0بترصف وما بني قوسني من النصوص فمنه.
( )2إيضاح طرق االستقامة يف أحكام الوالية واإلمامة ص .1٤
235

vvvvvvvvvvvvvvvv

والطريق الثالث من طرق تولية اإلمامة العامة:
أن يرشح الخليفة لها من بعده عددا محصورا ،فيختارون أحدهم بالشورى والرضا ،كما
جرى يف استخالف عمر عثمان وباقي الستة ،واجتماع األمة عىل عثمان .

والطريق الرابع من طرق تولية اإلمامة العامة:
أن تختار األمة باالجتهاد والشورى ،من توفرت فيه صفات اإلمامة ،بال إجماع منها ،وال
ترشيح ممن سبقه ،فإذا اتفق األكثر عليه ثبتت إمامته كاستخالف عيل  ،الذي بايعه
األكثر ،وخالفه بعضهم؛ فلم يدخل يف طاعته ،ولم ينازعه باسم الخالفة.

ثم الطريق األخري وهو ممنوع ابتداء ،وإنما جاز اضطرارا للحفاظ عىل وحدة األمة واجتماع
كلمتها :أن يتغلب عىل اإلمامة بأربعة رشوط:
 -0امتداد سلطانه عىل األمة كلها أو أكثرها.
 -2أن يكون من تصدى لها أهال لها بتوفر رشوط اإلمامة فيه دون عهد ممن قبله،
وال بيعة له من أهل الحل والعقد ،فإن فقد بعض رشوطها كأن كان فاسقا أو جاهال،
فقيل ال تصح واليته ،ألنه ال تصح بالبيعة إال ملن تأهل فكذا بالغلبة.
 -3أن يخلو منصب الخالفة ،فال يكون هناك إمام رشعي قائم فعال بالوالية.
 -4استقرار األمر له ،وعدم وجود من ينازعه الطاعة عىل أكثرها ،حتى دعاه املسلمون
جميعا أو أكثرهم بالخالفة وسموه أمري املؤمنني ،كما نص عىل ذلك اإلمام األشعري يف
اشرتاط امتداد الطاعة
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حيث قال( :وأجمعوا -أهل السنة والجماعة -عىل السمع والطاعة ألئمة املسلمني ،وعىل
أن كل من ويل شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة ،وامتدت طاعته ،من بر وفاجر ،ال
()0

يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل).

وكذا نص الفقهاء عىل هذا الرشط إذ هذه حقيقة السلطان ،كما قال ابن نجيم الحنفي
ت ٩٤1ه( :-قال علماؤنا :السلطان من يصري سلطانا بأمرين:األول :باملبايعة له ،ويعترب يف املبايعة أرشافهم وأعيانهم.
والثاني :أن ينفذ حكمه يف رعيته خوفا من قهره وجربوته ،فإن بايع الناس ولم ينفذ
حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم ال يصري سلطانا.)...

()2

والفرق بني من استوىل عليها بالقوة ومن توالها بالعقد ،هو أن األول ينعزل إذا خرج
عليه من يقهره ،بخالف من توالها بالعقد أو العهد ،قال قايض القضاة زكريا األنصاري:
(الطريق الثالث أن يغلب عليها ذو شوكة ولو كان غري أهل لها ،كأن كان فاسقا أو
جاهال فتنعقد للمصلحة ،وإن كان عاصيا بفعله ،وكذا تنعقد ملن قهره عليها ،فينعزل
هو ،بخالف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد ،فال تنعقد له ،وال ينعزل
املقهور).

()3

والعلة يف هذا التفريق بني الواليتني هي أنه ملا كانت واليته قهرية بال إرادة وعقد من
األمة ،صارت عرضة للفسخ عند وجود من يقهره بالقوة ويغلبه عليها ،بخالف من ثبتت
واليته بإرادة األمة ورضاها ،فال تنقض إال بإرادتها ،إال إذا فقدت األمة إرادتها ُ
وغلبت
عىل أمرها ،فتعود حال رضورة.

( )0رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب ص .2٩6
( )2البحر الرائق رشح كنز الدقائق للنسفي ()55 - 54/ 04
( )3أسنى املطالب يف رشح روض الطالب )001 / 4(-
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خامسا :واجبات اخلالفة وحقوقها (:)2
ويجب عليها:
 -0حفظ اإلسالم وإقامة الدين عىل أصوله كما تقررت يف الكتاب والسنة وما أجمع عليه
سلف األمة.
 -2حماية الدولة واألمة وحفظ األنفس واألموال وتحقيق األمن الداخيل والخارجي ،كما يف
الصحيحني( :إنما اإلمام جُ نَّة يُقاتل من ورائه) ،والجنة هنا :الدرع والوقاية والحماية.
 -3إقامة الجهاد لدفع العدو وإعالء كلمة الله يف األرض.
 -4تنفيذ األحكام وقطع الخصام حتى ال يتعدى ظالم وال يضعف مظلوم.
 -5إقامة الحدود لصيانة األموال واألعراض والدماء.
 -6اختيار األكفاء واألمناء والقضاة لتقليدهم الواليات والوزارات.
 -٤جباية األموال من أصحابها من غري حيف وال عسف.
 -1تقدير العطاء وما يستحقه كل واحد يف بيت املال من غري تقتري وال رسف.
 -٩اإلرشاف عىل إدارة شئون الدولة والرقابة عىل أداء الوالة والعمال.
ويجب عىل األمة أمران:

 -0السمع والطاعة لإلمام باملعروف وال طاعة ملخلوق يف معصية الله.
 -2النرصة واإلعانة لإلمام عىل أداء ما أوكل إليه.
( )2

قال ابن عبد الهادي الحنبيل( :ما لم يوجد من جهته ما يخرجه عن اإلمامة).

( )0انظر األحكام السلطانية  ،03 – 02مآثر اإلنافة .64 – 5٩/0
( )2إيضاح طرق االستقامة يف أحكام الوالية واإلمامة ص .٩1
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رعاية الخالفة شئون األمة وأمر العامة:

وهو األصل يف قيام الخالفة ،كما يف رسالة عيل  إىل األشرت النخعي حني واله مرص وفيها
(وليكن أحب األمور إليك أوسطها يف الحق ،وأعملها يف العدل ،وأجمعها لرضا الرعية ،فإن
سخط العامة يجحف برضا الخاصة ،وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة ،وإنما
ُ
العامة من األمة ،فليكن صفوك لهم ،وميلك
عمود الدين ،وجماع املسلمني ،والعدة لألعداء:
معهم).

()0

ويف هذه الرسالة يحدد الخليفة الراشد الرابع عيل  الركن األصيل لتحقق رشعية
السلطة ،وهو رضا العامة ،والقبول العام منهم للسلطة!

سادسا :أسباب عزل اخلليفة (:)1
وهي ثمانية أسباب:
 -0الخلع بأن يخلع الخليفة نفسه عند عجزه عن القيام بما أوكل إليه ملرض أو هرم،
فإذا خلع نفسه انخلع (ألن العجز إذا تحقق وجب زوال واليته لفوات املقصود منهما)(،)3
فإن عزل نفسه لغري عجز فال حرج إن لم يرتتب عليه رضر وإال فال (ألن الحق يف ذلك
للمسلمني ال له) ( ،)4وإن لم يعزل نفسه مع عجزه ولم يعهد لغريه (بايع أهل الحل والعقد
غريه ليقوم بأمور املسلمني).

()5

 -2العزل من قبل أهل الحل والعقد (إن كان قد حدث يف حاله خلل).
( )0مآثر .٩ /3
( )2األحكام السلطانية ص  ،0٤ -05مآثر اإلنافة .٤3 -64 /0
( )3مآثر اإلنافة .65/0
( )4مآثر اإلنافة .66/0
( )5مآثر اإلنافة .65/0
( )6مآثر اإلنافة .66/0
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 -3زوال العقل بالجنون (ألن املجنون يجب ثبوت الوالية عليه فكيف يكون وليا لكافة
األمة)( ،)0فإن انتقلت الوالية لويل عهده أو بايعت األمة غريه ثم أفاق من جنونه لم تعد له
الوالية بعد خروجه منها.
 -4فقد الحواس التي يعيق فقدها عن القيام بما أوكل إليه وهي العمى والصمم
والخرس ،وفقد األعضاء التي يخل فقدها بالقيام بالعمل كفقد اليدين أو الرجلني (لعجزه
عن كمال القيام بحقوق األمة).

()2

 -5أرسه من قبل العدو الكافر واليأس من استنقاذه منهم ،فيخرج عن اإلمامة وتبطل
واليته (ويستأنف أهل الحل والعقد ببيعة غريه ،فإن عهد باألمر إىل غريه حال أرسه بطل
عهده لبطالن واليته وإمامته)( ،)3وكذا إن أرسه أهل البغي وحازوه لدارهم ونفوذ حكمهم.
 -6قهره من قبل من يستويل عىل األمر دونه إن كان املقهور قد ثبتت واليته بالقهر
والغلبة ،فينعزل األول وتثبت إمامة الثاني اضطرارا (حفاظا لنظام الرشيعة وتنفيذا
ألحكامها).

()4

 -٤الحجر عليه من قبل أعوانه ووزرائه ،واالستبداد باألمر دونه دون خلع أو عزل ،ومع
تظاهر بالسمع والطاعة له (وتكون األحكام الرشعية نافذة من املستبد باألمر ،جمعا لشمل
األمة ،وتنفيذا ألحكام الرشع).

()5

( )0مآثر اإلنافة .66/0
( )2مآثر اإلنافة .6٩/0
( )3مآثر اإلنافة .٤1/0
( )4مآثر اإلنافة .٤0/0
( )5األحكام السلطانية ص  ،06ومآثر اإلنافة .٤2/0
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 -1الفسق فإذا خرج عن حد العدالة بالفسق أو الظلم والجور وجب عزله مع القدرة
(كما ال يصح عقد إمامته مع الفسق ابتداء حتى لو عادت عدالته لم يعد إىل اإلمامة إال بعقد
جديد).

()0

سابعا :صالحيات اخلليفة ووظائفه اليت يقلدها غريه (:)1
فيويل الخليفة كل من دونه الوالية السياسية والرشعية؛ وهي:
أوال :السلطة التنفيذية:
 -1الوزارة وهي عىل رضبني:
األول :وزارة تفويض (رئيس الوزراء) ،يستوزر الخليفة من يفوض إليه تدبري األمور برأيه
وإمضائه عىل اجتهاده ،فهو ينظر يف كل ما ينظر فيه الخليفة ،وهي أجل الواليات بعد
الخالفة ،ويشرتط لها ما يشرتط يف الخليفة إال رشط القرشية.
والرضب الثاني :وزارة التنفيذ ،والنظر فيها مقصور عىل رأي الخليفة وتدبريه ،والوزير
فيها واسطة بينه وبني الوالة واألمة ،يؤدي عنه ما أمر ،وينفذ ما ذكر ،ويميض ما حكم،
ويخرب بتقليد الوالة ،وأجاز املاوردي أن يكون ذميا ،ورده الجويني.
وقال ابن عبد الهادي الحنبيل( :وأما النواب والعمال عىل البالد فهم نواب اإلمام ،فيشرتط
لهم رشوط :األول اإلسالم :إن كان عىل مسلمني ،وعىل غري املسلمني يجوز أن يكون كافرا...
ويملك بالوالية ما يملكه اإلمام ،ألنه نائبه ،وقائم مقامه ،إال أن يمنعه من يشء ،أو يستعمله
عىل يشء دون يشء ...ويف زماننا هذا سلطان مرص [يعني النائب عن الخليفة].)..
( )0األحكام السلطانية ص  ،04ومآثر اإلنافة .٤2/0
( )2األحكام السلطانية ص  ،24 -01ومآثر اإلنافة .11- ٤4/0
( )3إيضاح طرق االستقامة يف أحكام الوالية واإلمامة ص .002
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الحاجب ومجلس الوزراء يف األندلس:
وكما عرف الفقه السلطاني يف العرص العبايس األول نظام الوزارة ،والوزير األول ،ثم
اإلمارة والسلطنة ،فقد كانت الحجابة (الوزارة) هي النظام األبرز يف ظل اإلمارة األموية يف
األندلس ،والتي كانت أول والية نزعت للحكم الذاتي ،مع اعرتافها بالخالفة العامة يف بغداد،
مدة قرن كامل.
قال ابن خلدون( :وأما دولة بني أمية باألندلس فأنفوا اسم الوزير يف مدلوله أول الدولة،
ثم قسموا خطته [يعني قسموا صالحياته عىل مجموعة من الوزراء] أصنافا وأفردوا لكل
صنف وزيرا ،فجعلوا لحسبان املال وزيرا [وزير املالية] ،وللرتسيل [الكتابة والخطابات
الرسمية] وزيرا [وزير الديوان] ،وللنظر يف حوائج املتظلمني وزيرا [وزير العدل] ،وللنظر
يف أحوال أهل الثغور وزيرا [وزير الدفاع] ،وجعل لهم بيت يجلسون فيه عىل فرش منضدة
لهم [مجلس وزراء] وينفذون أمر السلطان هناك ،كل فيما جعل له ،وأفرد للرتدد بينهم
وبني الخليفة واحد منهم [رئيس الوزراء] ارتفع عنهم بمبارشة السلطان يف كل وقت،
فارتفع مجلسه عن مجالسهم ،وخصوه باسم الحاجب ،ولم يزل الشأن هذا إىل آخر
دولتهم).

()0

وكل هذا التقسيم والتشكيل ملجلس الوزراء ،واختصاص كل وزير بمسئولياته ،واختيار
رئيس للوزراء ،وتخصيص مكان لالجتماع ،عرفه املسلمون نظريا وعمليا منذ القرن
الهجري الثاني حيث بدأ ظهور الوزارة ،ثم تطور يف القرن الثالث بظهور مجلس الوزراء،
وكل ذلك قبل أن تعرف أوربا أول مجلس وزراء يف إنجلرتا -بعد نحو ألف عام -حيث تشكل
أول مجلس وزراء فيها سنة 0٤20م!

( )0مقدمة تاريخ ابن خلدون 2٩2/0
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 -١اإلمارة وصالحيات األمري:
واألمراء هم من يقلدهم الخليفة واإلمام الوالية عىل بلد أو إقليم ،ولهم صالحيات محددة
مقيدة ،يف األحكام السلطانية وهي عىل رضبني:
األول إمارة استكفاء :وهي التي تنعقد عن اختيار اإلمام ،وتشمل عىل عمل محدود ،ونظر
معهود ،بأن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم ،ويوليه عىل جميع أهله ،ويجعل إليه
النظر يف املعهود من أعماله.
والثاني إمارة استيالء :وهي التي تنعقد عن اضطرار ،بأن يستويل األمري بالقوة عىل بلد
فيقلده الخليفة إمارتها ،ويفوض إليه تدبريها ،ليخرج ترصفه فيها من الفساد إىل الصحة.
قال ابن خلدون يف مقدمته( :الحجر باستيالء بعض أعوانه عليه من غري عصيان وال
مشاقة ،فينتقل النظر يف حال هذا املستويل ،فإن جرى عىل حكم الدين والعدل وحميد
السياسة جاز إقراره ،وإال استنرص املسلمون بمن يقبض يده عن ذلك ويدفع علته حتى
ينفذ فعل الخليفة).
فكانت رشعية األمري السياسية مرشوطة بإقامته العدل والدين وأحكامه وحسن السياسة
للرعية ،وإقرار الخليفة له بتقليده الوالية لتنفذ ترصفاته رشعا ،وإال وجب عىل األمة وعىل
املسلمني كف يده ونرصة الخليفة عليه ،فثبت أن الرشعية السياسية يف دار اإلسالم ودولته
تقوم عىل هذه األسس واألركان الثالثة وهي (إقامة الرشع وأحكامه) ،و (الخالفة) ،و(األمة)
التي هي املستخلفة يف األصل ،يف دار اإلسالم وأرضه ،والخليفة وكيل عنها يعرب عن
استخالف الله لها يف األرض ،بإقامة الدين والرشع الذي يتحقق ظهوره باستخالف الله
للمؤمنني!
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 -0قيادة الجيش وإمارة القتال:
وهو قتال العدو الخارجي لحماية األمة والدولة ،وقتال أهل الردة لحماية الدين ،وقتال
أهل البغي لحماية السلطة ممن خرج عليها بالباطل ،وقتال املحاربني وقطاع الطريق
لحماية املجتمع والحفاظ عىل األمن الداخيل.
ثانيا :السلطة القضائية والواليات الرشعية:

 -4فمن صالحيات الخليفة تولية القضاة ،للقيام باألحكام الرشعية وتنفيذها عىل وفق
الرشع لقطع النزاع والخصام ،فيقلد الخليفة قاض واحد من أي مذهب ،وهو يقلد من
يختاره من نوابه لكل بلد ،من مذهبه أو غري مذهبه ،كما للخليفة أن يقلد عددا من القضاة
لكل ناحية قاض مستقل.
 -0والية املظالم (النيابة العامة) ،وهي الواسطة بني سطوة الوالة وسلطة القضاة؛ لحمل
املتخاصمني عىل التناصف بالرهبة ،وزجر املتنازعني عن التجاحد بالهيبة.
 -6إمارة الحج وإقامة الصلوات والجمع والجماعات واألعياد وال يليها إال جليل القدر من
أهل الديانة.
 -7جباية الزكاة والصدقات والخراج وتحصيلها من أربابها وحملها إىل بيت املال.
 -٨والية الحسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والرقابة عىل األسواق واملكاييل
والطرقات ملنع الغش والرضر.
 -9والية نقابة ذوي األنساب واألرشاف لحفظ األنساب والحقوق.
 -12والية الرشطة :وهي النيابة الصغرى عن اإلمام ،لحماية األمن الداخيل للمدن ،وهي
تقابل النيابة الكربى ،وهي والية الحرب ،وإمارة الجيش ،لحماية األمن الخارجي.
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وقد كان الخليفة يكتب عهدا بكل والية من هذه الواليات ملن واله إياها ،إىل انقراض الخالفة
العباسية يف بغداد 656ه ،فلما انتقلت الخالفة العباسية ملرص ،اقترص األمر عىل تفويض
الخليفة للسلطان باألمور العامة.

()0

وكل هذه الواليات والوزارات -ابتداء من الخالفة واإلمامة العامة ،وانتهاء بوالية الحسبة-
الغاية منها :إقامة أحكام الرشع ،وتحقيق العدل واألمن ،وحفظ الدماء واألموال واألعراض،
كما قال ابن تيمية( :وجميع الواليات اإلسالمية إنما مقصودها األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،سواء يف ذلك والية الحرب الكربى :مثل نيابة السلطنة ،والصغرى مثل والية الرشطة:
ووالية الحكم؛ أو والية املال وهي والية الدواوين املالية؛ ووالية الحسبة .لكن من املتولني من
يكون بمنزلة الشاهد املؤتمن؛ واملطلوب منه الصدق؛ مثل الشهود عند الحاكم؛ ومثل صاحب
الديوان الذي وظيفته أن يكتب املستخرج واملرصوف؛ والنقيب والعريف الذي وظيفته
إخبار ذي األمر باألحوال .ومنهم من يكون بمنزلة األمني املطاع؛ واملطلوب منه العدل مثل
األمري والحاكم واملحتسب)(.)2

ثامنا :غايات اخلالفة والسلطة يف اإلسالم:
وقد تجىل بوضوح من تعريف الخالفة ورشوطها غايتها الرئيسة وهي تحقيق العدل وفق
حكم اإلسالم ومفهوم العدل فيه؛ ولهذا أجمع الفقهاء عىل:

( )0مآثر اإلنافة ص .11
) (2الحسبة ص  ،00ومجموع الفتاوى 66 /21
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أوال :اشرتاط العدالة للوالية:

فيشرتط يف كل من توىل والية من الخليفة فمن دونه أن يكون عدال يف نفسه ،وأن تتحقق
فيه صفة العدالة ابتداء ،وهي محل إجماع ،فال خالف بني األئمة وسلف األمة أنه يشرتط
فيمن يرتشح ملنصب الخليفة أن يكون مسلما عدال كفؤا ،والعدالة وصف قائم بمن اتصف
بها تتمثل يف أدائه للواجبات واجتنابه املحرمات واشتهاره بالصدق واألمانة وحسن السرية
والرسيرة يف الظاهر ،وكذلك هي رشط أثناء قيامه بأعباء اإلمامة ،وإنما اختلف الفقهاء
فيمن طرأ عليه الفسق وخرج عن حد العدالة بجور أو فجور ،هل يخرج بذلك عن كونه
إماما؟ أم ال بد لألمة من عزله؟ وإذا لم تفعل أو لم تستطع هل يظل إماما واجب الطاعة؟
وقد فصل أبو بكر الجصاص الفقيه واملفرس الحنفي يف هذه املسألة أحسن تفصيل وذكر
اس إِمَ اما َقا َل ِ
وَمن ذُ ِّريَّتِي
مذهب أبي حنيفة فقال يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِنِّي جَ اعِ لُ َك لِلن َّ ِ
َقا َل َال يَنَا ُل عَ هْ دِي ال َّ
ظال ِِم َ
ني﴾( :فال يجوز أن يكون الظالم نبيا ،وال خليفة لنبي ،وال قاضيا،
وال من يلزم الناس قبول قوله يف أمور الدين ،من مفت ،أو شاهد ،أو مخرب عن النبي ﷺ
خربا ،فقد أفادت اآلية أن رشط جميع من كان يف محل االئتمام به يف أمر الدين العدالة،
والصالح ،وهذا يدل أيضا عىل أن أئمة الصالة ينبغي أن يكونوا صالحني غري فساق وال
ظاملني لداللة اآلية عىل رشط العدالة ملن نصب منصب االئتمام به يف أمور الدين؛ ألن عهد
الله هو أوامره فلم يجعل قبوله عن الظاملني منهم وهو ما أودعهم من أمور دينه ،وأجاز
قولهم فيه ،وأمر الناس بقوله منهم ،واالقتداء بهم ...لم يخل قوله تعاىل﴿ :إِنِّي جَ اعِ لُ َك
اس إِمَ اما َقا َل وَ ِمن ذُ ِّريَّتِي َقا َل َال يَنَا ُل عَ هْ دِي ال َّ
ظال ِِم َ
ني﴾ من أن يريد أن الظاملني غري
لِلن َّ ِ
مأمورين ،أو أن الظاملني ال يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله تعاىل وأحكامه،
وال يؤمنون عليها ،فلما بطل الوجه األول التفاق املسلمني عىل أن أوامر الله تعاىل الزمة
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للظاملني كلزومها لغريهم ،وأنهم إنما استحقوا سمة الظلم لرتكهم أوامر الله ثبت الوجه
اآلخر ،وهو أنهم غري مؤتمنني عىل أوامر الله تعاىل ،وغري مقتدى بهم فيها ،فال يكونون أئمة
يف الدين ،فثبت بداللة هذه اآلية بطالن إمامة الفاسق ،وأنه ال يكون خليفة ،وأن من نصب
نفسه يف هذا املنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه وال طاعته ،وكذلك قال النبي ﷺ:
(ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق) ،ودل أيضا عىل أن الفاسق ال يكون حاكما -أي
قاضيا -وأن أحكامه ال تنفذ إذا ويل الحكم ،وكذلك ال تقبل شهادته ،وال خربه إذا أخرب عن
النبي ﷺ ،وال فتياه إذا كان مفتيا ،وأنه ال يقدم للصالة ،وإن كان لو قدم واقتدى به مقتد
كانت صالته ماضية ،فقد حوى قوله ﴿ال َ يَنَا ُل عَ هْ دِي ال َّ
ظال ِِمني﴾ هذه املعاني كلها ،ومن
الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخالفته! وأنه يفرق بينه وبني
الحاكم فال يجيز حكمه ،وذكر ذلك عن بعض املتكلمني وهو املسمى زرقان وقد كذب يف
ذلك وقال بالباطل! وليس هو أيضا ممن تقبل حكايته!
وال فرق عند أبي حنيفة بني القايض وبني الخليفة يف أن رشط كل واحد منهما العدالة،
وأن الفاسق ال يكون خليفة ،وال يكون حاكما ،كما ال تقبل شهادته ،وال خربه لو روى خربا
عن النبي ﷺ ،وكيف يكون خليفة وروايته غري مقبولة ،وأحكامه غري نافذة؟!
وكيف يجوز أن يدعى ذلك عىل أبي حنيفة وقد أكرهه ابن هبرية يف أيام بني أمية عىل
القضاء ورضبه فامتنع من ذلك وحبس؟! فلج ابن هبرية وجعل يرضبه كل يوم أسواطا
فلما خيف عليه قال له الفقهاء :فتول شيئا من أعماله أي يشء كان! حتى يزول عنك هذا
الرضب ،فتوىل له عد أحمال التبن الذي يدخل فخاله ،ثم دعاه املنصور إىل مثل ذلك فأبى
فحبسه حتى عد له اللبن الذي كان يرضب لسور مدينة بغداد).

( )0أحكام القرآن لإلمام أبي بكر الجصاص .16/0
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ثانيا :الخروج عىل اإلمام إذا كان جائرا:

وإذا كان رشط العدالة ال خالف فيه بني األئمة ملن توىل الخالفة واإلمامة العامة ،ليقوم
مقام النبي ﷺ يف سياسة أمته بالكتاب والسنة لتحقيق الغاية ﴿ ِلي َُقو َم الن َّ ُ
اس ِبا ْلقِ ْس ِط﴾،
فقد اختلف الفقهاء فيما يرتتب عىل تخلف هذا الرشط ،فذهب أئمة أهل السنة يف القرن
الثاني إىل القول بالخروج ،حتى كادوا يطبقون عليه ،وهو مذهب أبي حنيفة إمام أهل
العراق يف عرصه ،ومذهب مالك إمام أهل الحجاز!
قال أبو بكر الجصاص يف بيان مذهب أبي حنيفة( :وكان مذهبه مشهورا يف قتال الظلمة
وأئمة الجور ،ولذلك قال األوزاعي احتملنا أبا حنيفة عىل كل يشء حتى جاءنا بالسيف يعني
قتال الظلمة فلم نحتمله.
وكان من قوله وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض بالقول ،فإن لم يؤتمر له
فبالسيف عىل ما روي عن النبي ﷺ ،وسأله إبراهيم الصائغ وكان من فقهاء أهل خراسان
ورواة األخبار ونساكهم عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فقال هو فرض ،وحدثه
بحديث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال (أفضل الشهداء حمزة بن عبداملطلب
ورجل قام إىل إمام جائر فأمره باملعروف ونهاه عن املنكر فقتل) ،فرجع إبراهيم إىل مرو
وقام إىل أبي مسلم صاحب الدولة فأمره ونهاه وأنكر عليه ظلمه وسفكه الدماء بغري حق،
فاحتمله مرارا ثم قتله ،وقضيته يف أمر زيد بن عيل مشهورة ،ويف حمله املال إليه وفتياه
الناس رسا يف وجوب نرصته والقتال معه ،وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن
حسن ،وقال ألبي إسحق الفزاري حني قال له لم أرشت عىل أخي بالخروج مع إبراهيم حتى
قتل؟ قال مخرج أخيك أحب إيل من مخرجك ،وكان أبو إسحق قد خرج إىل البرصة ،وهذا
إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم ُفقد األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
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حتى تغلب الظاملون عىل أمور اإلسالم ،فمن كان هذا مذهبه يف األمر باملعروف والنهي عن
( )0

املنكر كيف يرى إمامة الفاسق!).

ثالثا :عدم رشعية سلطة اإلمام الجائر ومرشوعية التعامل بالواقعية:

كما استصحب الفقهاء حكم بطالن إمامة الجائر عىل ترصفاته ،ولم يعرتفوا له بمرشوعية
تويل السلطة بالتغلب ،إذ ال يتصور من غري العدل أن يحقق الغاية من الخالفة يف اإلسالم
وهي إقامة العدل! إال إن الجمهور تعاملوا معه بحكم األمر الواقع فقط؛ ولهذا لم يروا جواز
القتال معه إذا خرج عليه غريه ،كما قال اإلمام مالك ،فقد سئل عن اإلمام إذا قام عليه قائم
يريد إزالة ما بيده :هل يجب الدفع عنه؟ فقال( :أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم ،وأما
غريه فال ،ودعه وما يريد ،فينتقم الله من ظالم بظالم ،ثم ينتقم الله منهما جميعا).
وقال مالك أيضا (:إذا بايع الناس رجال باإلمارة ثم قام آخر فدعا إىل بيعته فبايعه بعضهم
أن املبايع الثاني يقتل إذا كان اإلمام عدال ،فإن كان مثل هؤالء فال بيعة له تلزم ،إذا كانت
بيعتهم عىل الخوف ،والبيعة للثاني إن كان عدال ،وإال فال بيعة له تلزم).

()2

قال أبو بكر الجصاص يف بيان مذهب أبي حنيفة وأن التعامل بالواقعية ال يقتيض
االعرتاف لإلمام الجائر بالرشعية ،وإنما صححوا الواليات والترصفات الصحيحة بحكم
والية األمة العامة عىل نفسها ،حيث يقول فيمن غلط عىل أبي حنيفة( :فإنما جاء غلط من
غلط يف ذلك من جهة قوله ،وقول سائر من يعرف قوله من العراقيني أن القايض إذا كان
عدال يف نفسه فويل القضاء من قبل إمام جائر أن أحكامه نافذة وقضاياه صحيحة ،وأن
الصالة خلفهم جائزة ،مع كونهم فساقا وظلمة ،وهذا مذهب صحيح ،وال داللة فيه عىل أن
( )0أحكام القرآن لإلمام أبي بكر الجصاص .16/0
( )2العقد املنظم بحاشية تبرصة الحكام . 0٩٤ – 0٩5/2
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من مذهبه – يعني أبا حنيفة  -تجويز إمامة الفاسق ،وذلك ألن القايض إذا كان عدال فإنما
يكون قاضيا بأن يمكنه تنفيذ األحكام ،وكانت له يد وقدرة عىل من امتنع من قبول أحكامه
حتى يجربه عليها ،وال اعتبار يف ذلك بمن واله ،ألن الذي واله إنما هو بمنزلة سائر أعوانه،
وليس رشط أعوان القايض أن يكونوا عدوال ،أال ترى أن أهل بلد ال سلطان عليهم لو اجتمعوا
عىل الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى يكونوا أعوانا له عىل من امتنع من قبول
أحكامه لكان قضاؤه نافذا ،وإن لم يكن له والية من جهة إمام وال سلطان( ،)0وعىل هذا
توىل رشيح وقضاة التابعني القضاء من قبل بني أمية...
وقد كان الحسن وسعيد بن جبري والشعبي وسائر التابعني يأخذون أرزاقهم من أيدي
هؤالء ا لظلمة ،ال عىل أنهم كانوا يتولونهم ،ويرون إمامتهم ،وإنما كانوا يأخذونها عىل أنها
حقوق لهم يف أيدي قوم فجرة.
وكيف يكون ذلك عىل وجه مواالتهم وقد رضبوا وجه الحجاج بالسيف وخرج عليه من
القراء أربعة آالف رجل هم خيار التابعني وفقهاؤهم فقاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن
األشعث باألهواز ثم بالبرصة ثم بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم
خالعون لعبد امللك بن مروان العنون لهم متربئون منهم ...فليس إذا يف والية القضاء من
قبلهم وال أخذ العطاء منهم داللة عىل توليتهم واعتقاد إمامتهم).

()2

وقال النفراوي املالكي عن عزل الجائر( :وما تقدم عن األكثر من عدم عزله بالفسق
والجور يعارضه قول القرطبي" :إذا نصب اإلمام عدال ثم فسق بعد إبرام العقد ،فقال

( )0وهذا حكم صحيح كما سيأتي بيانه يف رشح رسالة الخالفة لإلمام محمد رشيد رضا والتعليل الصحيح له هو
كون والية القايض مستمدة من الوالية العامة لألمة عىل نفسها ،والخليفة والسلطان وكيل عنها ،فتنفذ أحكام القايض
حتى لو بطلت والية الخليفة أو مات أو فقد ،ألن األمة وهي األصيل موجودة ال تبطل واليتها بحال من األحوال ،وهذا
السبب الذي يفرس تويل كثري من أئمة التابعني لبعض أئمة الجور؛ ألنهم يتولونه لصالح املسلمني ويف واليتهم وشوكتهم.

( )2أحكام القرآن لإلمام أبي بكر الجصاص .16/0
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الجمهور :وتنفسخ إمامته وينخلع بالفسق الظاهر املعلوم؛ ألنه قد ثبت أن اإلمام إنما يقام
إلقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال األيتام واملجانني والنظر يف أمورهم وغري
ذلك ،وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه األمور ،فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إىل
إبطال ما أقيم ألجله" ا ه.
وينبغي أن يكون محل الخالف ما لم يشتد الرضر ببقائه وإال اتفق عىل عزله).

()0

وقد رد ابن الوزير عىل من ادعى تجويز الفقهاء لوالية الجائز ،لتوليهم القضاء لهم ،فقال:
(وللفقهاء أن يجيبوا بأنهم لم يخالفوا يف عدم جواز اختياره ،فقد قدمنا نص القايض
عياض عىل أنه ال يصح نصب الفاسق ابتداء ،وال حرموا الخروج عليه إال إذا غلب عىل الظن
أن املفسدة يف الخروج عليه أعظم من مفسدة واليته ،وقد أجمع العقالء ،وأطبق أهل الرأي
عىل وجوب احتمال املرضة الخفيفة متى كانت دافعة ملا هو أعظم منها ،ولذلك وجب قطع
العضو املتآكل متى غلب عىل الظن أنه إن لم يقطع رسى إىل الجسد ،وكان سبب الهالك،
فبان بهذا أن الفقهاء -أيضا -قد تمسكوا يف هذا النص السمعي والرأي العقيل )..ثم قال
يف (الفصل الرابع :يف بيان أنهم وإن قالوا بصحة أخذ الوالية يف املصالح من أئمة الجور؛
فلم يجعلوهم مثل أئمة العدل مطلقا يف جميع األمور ،وذلك ظاهر يف كتبهم ،والذي يدل
عليه وجوه:
األول :أنهم نصوا عىل اشرتاط العدالة والعلم يف اإلمام.
الثاني :أنه يحرم نصب اإلمام الجائر عندهم والرضا باختياره.
الثالث :أنه يحرم عىل الجائر التغلب عىل اإلمامة ويأثم بها نص عليه النووي يف الروضة".

( )0الفواكه الدواني عىل رسالة ابن أبي زيد القريواني ()325 / 0
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الرابع :أن الخارج عىل الجائر ال يكون باغيا كما قدمنا نص النووي عىل ذلك يف
"الروضة".
الخامس :أنهم منعوا من جواز تسليم بيت املال إليه عىل سبيل االختيار؛ فإن اإلمام النووي
ملا ذكر يف "الروضة" عن اإلمام الشافعي -رحمه الله -أنه يقول بمرياث ذوي األرحام ،وال
يقول برد ما بقي من مال املرياث عىل ذوي السهام ،ذكر أن ذلك عىل الصحيح إنما يكون
مع استقامة بيت املال بوالية العادل ،وأنه متى ويل بيت املال جائر رد بقية املال عىل الورثة،
وورث ذووا األرحام ،ولم يعط اإلمام الجائر ،قال النووي :وبه أفتى أكثر املتأخرين ،وهو
الصحيح واألصح عند محققي أصحابنا ومتقدميهم ،قال ابن رساقة :وهو قول عامة
مشايخنا ،وعليه الفتوى اليوم يف األمصار ،ونقله صاحب "الحاوي" -املاوردي -عن مذهب
الشافعي .قال :وغلط الشيخ أبو حامد يف مخالفته.
هذا كله لفظ اإلمام النووي -رحمه الله -وهو دال عىل أنهم ال يعتقدون أن للجائر من
الحقوق مثل ما للعادل ،وكذا قال النووي يف "الروضة" عن املاوردي أنه قال :إذا كان
العامل جائرا يف أخذ الصدقة عادال يف قمستها جاز كتمها عنه ،ودفعها إليه ،وإذا كان عادال
يف األخذ جائرا يف القسمة وجب كتمها عنه.
وإنما اختص بهذا املاوردي؛ ألن املسألة مفروضة يف جور العامل ،ال يف جور اإلمام؛ وألن
االمتناع من تسليم الصدقات إليهم غري مقدور؛ ألن ذلك يكون سببا يف فساد عظيم كما
قدمنا).

()0

( )0الروض الباسم يف الذب عن سنة أبي القاسم 415 /2
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رابعا :املنع من تعدد الخلفاء:
وكما لم يعرتف األئمة الفقهاء برشعية اإلمام الجائر ،لفقده رشط العدالة؛ لم يعرتفوا
بتعدد األئمة وافرتاق األمة ،ملصادمة ذلك للنصوص القطعية ،إذ افرتاقها من الظلم
والجاهلية ،ونقيض اجتماعها الذي هو التوحيد واإلسالم والعدل ،واألدلة عىل بطالن تعدد
الخلفاء قطعية يف ثبوتها وداللتها ،وعليها إجماع سلف األمة وأقوال عامة األئمة ،لقوله
تعاىل﴿ :وَ اعْ تَ ِصمُوا ْ ِبحَ ب ِْل ال ّل ِه جَ ِميعا وَ ال َ تَ َف َّر ُقوا ْ﴾ ،وقوله جل جالله﴿ :وَ ال َ تَ ُكونُوا ْ َكا َّل ِذ َ
ين
تَ َف َّر ُقوا ْ وَ ْ
اختَ َل ُفوا ْ﴾ ،وقال سبحانه﴿ :وَ ال َ تَن َ َازعُ وا ْ َفتَ ْف َشلُوا ْ وَ تَذْ َهبَ ِريحُ ُك ْم﴾ ،ومن السنة ما
تواتر عنه ﷺ يف إيجاب قتال الخليفة الثاني إذا بويع لألول؛ كما يف الصحيح عن:
 0ـ عبدالله بن عمرو  قال النبي ﷺ( :من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه
فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فارضبوا عنق اآلخر).

()0

 2ـ وعن أبي سعيد الخدري ( :قال رسول الله ﷺ :إذا بويع لخليفتني فاقتلوا اآلخر
منهما).

()2

 3ـ وعن عرفجة  ،قال سمعت رسول الله ﷺ يقول( :من أتاكم وأمركم جميع عىل
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه).

()3

 4ـ ويف رواية عنه( :إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي
جميع فارضبوه بالسيف كائنا من كان).

()4

( )0صحيح مسلم 04٤2/3
( )2صحيح مسلم 0411/3
( )3صحيح مسلم 0411/3
( )4صحيح مسلم 04٤٩/3
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 -5وعن أبي هريرة  :عن النبي ﷺ قال( :كانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء كلما
هلك نبي خلفه نبي وإنه ال نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوا
ببيعة األول فاألول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما اسرتعاهم).

()0

وهذا محل إجماع بني الصدر األول ،ولو جاز التعدد ملا تنازل الحسن ملعاوية جمعا لكلمة
األمة ،وألن هذا ما يقيض به املعقول ،فإن جاز التعدد أفىض – كما يقول ابن حزم  -إىل
التسلسل حتى يجوز نصب إمام لكل بلدة وقرية ،وهذا معلوم البطالن ،فمن أجاز التعدد
لزمه تجويز هذا ،وإال وجب وضع حد لذلك وال دليل عليه ،فوجب القول باملنع من التعدد
مطلقا.
قال النووي( :واتفق العلماء عىل أنه ال يجوز أن يعقد لخليفتني يف عرص واحد ،سواء
اتسعت دار اإلسالم أم ال ،وقال إمام الحرمني يف كتابه اإلرشاد :قال أصحابنا :ال يجوز
عقدها شخصني ،قال :وعندي أنه ال يجوز عقدها الثنني يف صقع واحد وهذا مجمع عليه،
قال :فإن بعد ما بني اإلمامني ،وتخللت بينهما شسوع فلالحتمال فيه مجال ،قال :وهو
خارج من القواطع.
وحكى املازري هذا القول عن بعض املتأخرين من أهل األصول ،وأراد به إمام الحرمني،
وهو قول فاسد مخالف ملا عليه السلف والخلف ولظواهر إطالق األحاديث).

()2

وقال قايض القضاة املاوردي( :وإذا عقدت اإلمامة إلمامني يف بلدين لم تنعقد إمامتهما،
( )3

ألنه ال يجوز أن يكون لألمة إمامان يف وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه).

( )0صحيح البخاري  02٤3/3ومسلم .04٤0/2
( )2رشح النووي عىل صحيح مسلم 242/02
( )3األحكام السلطانية ص .٩
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وقال سلطان العلماء العز بن عبد السالم( :إذا شغر الزمان عن من له الوالية العظمى،
وحرض اثنان يصلحان للوالية ،لم يجز الجمع بينهما ،ملا يؤدي إليه من الفساد باختالف
اآلراء :فتتعطل املصالح بسبب ذلك ،ألن أحدهما يرى ما ال يرى اآلخر من جلب املصالح
ودرء املفاسد ،فيختل أمر األمة فيما يتعلق باملصالح واملفاسد ،وإنما تنصب الوالة يف كل
والية عامة أو خاصة للقيام بجلب مصالح املوىل عليهم ،وبدرء املفاسد عنه ،بدليل قول
موىس ألخيه هارون عليه السالمْ ﴿ :
اخلُ ْفنِي ِيف َق ِ
وْمي وَ أ َ ْ
صلِحْ وَ ال َ تَتَّ ِب ْع َس ِبي َل
ا ْلم ُْف ِسدِين﴾).

()0

وقال ابن نجيم الحنفي( :مما افرتق فيه اإلمامة العظمى والقضاء:
يشرتط يف اإلمام أن يكون قرشيا بخالف القايض.
وال يجوز تعدده يف عرص واحد وجاز تعدد القايض ،ولو يف مرص واحد.
( )2

وال ينعزل اإلمام بالفسق بخالف القايض عىل قول).

وقال الحموي يف رشحه له( :فإذا اجتمع عدد من املوصوفني فاإلمام من انعقد له البيعة
من أكثر الخلق ،واملخالف ألكثر الخلق باغ يجب رده إىل انقياد املحق) )3 (.وهذا محل اتفاق
بني الفقهاء بأن املعترب عند االختالف يف اختيار اإلمام هو رأي األكثرية واختيار الجمهور،
وأنه يرتتب عليه ما يرتتب عىل االتفاق واإلجماع عند تعذره ،كما كانت بيعة عيل ريض الله
عنه.
وقال الرشبيني الشافعي( :وال يجوز عقدها إلمامني فأكثر ،ولو بأقاليم ،ولو تباعدت ،ملا
( )4

يف ذلك من اختالل الرأي وتفرق الشمل).

( )0قواعد األحكام .٤4 /0
( )2األشباه والنظائر مع رشحه غمز عيون البصائر .000/4
( )3أحكام القرآن لإلمام أبي بكر الجصاص .1٤/0
( )4مغني املحتاج .425/5
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ويف مطالب أويل النهى يف فقه الحنابلة(..( :ويتجه) أنه (ال يجوز تعدد اإلمام) ملا قد يرتتب
عليه من التنافر املفيض إىل التنازع والشقاق ووقوع االختالف يف بعض األطراف ،وهو
مناف الستقامة الحال ،يؤيد هذا قولهم" :وإن تنازع يف اإلمامة كفؤان أقرع بينهما" ،إذ لو
جاز التعدد ملا احتيج إىل القرعة).

()0

ويف البحر الزخار يف فقه الزيدية( :مسألة :وال يصح إمامان لإلجماع يوم السقيفة حني
( )2

قال [عمر] " :سيفان يف غمد إذن ال يصلحان).

ويف التاج املذهب( :وال يصح) أن يقوم بها (إمامان) يف وقت واحد وإن تباعدت الديار بل
( )3

يجب عىل املتأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل مهما كان األول كامل الرشوط).

وهذا مذهب الظاهرية كما قال اإلمام ابن حزم( :مسألة :وال يجوز األمر لغري بالغ وال
( )4

ملجنون وال امرأة ،وال يجوز أن يكون يف الدنيا إال إمام واحد فقط).

( )5

وقال أيضا (مسألة :وال يحل أن يكون يف الدنيا إال إمام واحد ،واألمر لألول بيعة).
وشذ الكرامية وقالوا بجواز تعدد األئمة ،واحتجوا ببعض الشبه ،ومنها:

 -0أن اإلمام إنما ينصب للمصلحة واألصلح يف تلك الحالة هو التعدد ،ألن كل واحد أقوم
بما يف يديه ،وأضبط ملا يليه.
 -2أنه جاز أن يبعث الله نبيني أو أكثر يف وقت واحد ،ولم يؤد ذلك إىل إبطال النبوة،
فاإلمامة من باب أوىل.
 -3أن عليا ومعاوية كانا إمامني واجبي الطاعة كالهما عىل من معهم.

(.263/3 )0
(.314 /6 )2
(.400/4 )3
( )4املحىل .66/0
( )5املحىل .422/1
256

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

وأجيب عن ذلك بما قال الشيخ الشنقيطي( :وأبطلوا احتجاج الكرامية :بأن معاوية أيام
نزاعه مع عيل لم يدع اإلمامة لنفسه ،وإنما ادعى والية الشام بتولية من قبله من األئمة،
ويدل لذلك إجماع األمة يف عرصهما عىل أن اإلمام أحدهما فقط ال كل منهما ،وأن االستدالل
بكون كل منهما أقوم بما لديه وأضبط ملا يليه ،وبجواز بعث نبيني يف وقت واحد يرده قوله
ﷺ" :فاقتلوا اآلخر منهما" ،وألن نصب خليفتني يؤدي إىل الشقاق وحدوث الفتن).

()0

خامسا :حكم تعدد األئمة إذا وقع:
وقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل أقوال أشهرها مذهب األسبقية ،ومذهب األكثرية:
مذهب األسبقية وهو قول الجمهور:
قال املاوردي( :واختلف الفقهاء يف اإلمام منهما:
فقالت طائفة :هو الذي عقدت له اإلمامة يف البلد الذي مات فيه من تقدمه ،ألنهم بعقدها
أخص ،وبالقيام بها أحق ،وعىل كافة األمة يف األمصار كلها أن يفوضوا عقدها إليهم
ويسلموها ملن بايعوه ،لئال ينترش األمر باختالف اآلراء وتباين األهواء.
وقال آخرون :بل عىل كل واحد منهما أن يدفع اإلمامة عن نفسه ويسلمها إىل صاحبه
طلبا للسالمة وحسما للفتنة ،ليختار أهل العقد أحدهما أو غريهما.
وقال آخرون :بل يقرع بينهما دفعا للتنازع وقطعا للتخاصم فأيهما قرع كان باإلمامة
أحق.
والصحيح يف ذلك وما عليه الفقهاء املحققون :أن اإلمامة ألسبقهما بيعة وعقدا ،كالوليني
يف نكاح املرأة إذا زوجاها باثنني كان النكاح ألسبقهما عقدا...

( )0أضواء البيان 31/0
25٤
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فإذا تعني السابق منهما استقرت له اإلمامة وعىل املسبوق تسليم األمر إليه والدخول يف
بيعته ،وإن عقدت اإلمامة لهما يف حال واحد لم يسبق بها أحدهما فسد العقدان واستؤنف
العقد ألحدهما أو لغريهما
وإن تقدمت بيعة أحدهما وأشكل املتقدم منهما وقف أمرهما عىل الكشف ،فإن تنازعاها
وادعى كل واحد منهما أنه األسبق لم تسمع دعواه ولم يحلف عليها؛ ألنه ال يختص بالحق
فيها وإنما هو حق املسلمني جميعا فال حكم ليمينه فيه وال لنكوله عنه وهكذا لو قطع
التنازع فيها وسلمها أحدهما إىل اآلخر لم تستقر إمامته إال ببينة تشهد بتقدمه ،ولو أقر له
بالتقدم خرج منها املقر ولم تستقر لآلخر ألنه مقر يف حق املسلمني ،فإن شهد له املقر
بتقدمه فيها مع شاهد آخر سمعت شهادته إن ذكر اشتباه األمر عليه عند التنازع ،ولم
يسمع منه إن لم يذكر االشتباه ملا يف القولني من التكاذب.
وإذا دام االشتباه بينهما بعد الكشف ،ولم تقم بينة ألحدهما بالتقدم ،لم يقرع بينهما
ألمرين :أحدهما :أن اإلمامة عقد والقرعة ال مدخل لها يف العقود.
والثاني :أن اإلمامة ال يجوز االشرتاك فيها والقرعة ال مدخل لها فيما ال يصح االشرتاك
فيه كاملناكح ،وتدخل فيما يصح فيه االشرتاك كاألموال ،ويكون دوام هذا االشتباه مبطال
لعقدي اإلمامة فيهما.
ويستأنف أهل االختيار عقدها ألحدهما ،فلو أرادوا العدول بها عنهما إىل غريهما ،فقد
قيل بجوازه لخروجهما عنها ،وقيل ال يجوز ألن البيعة لهما قد رصفت اإلمامة عمن عداهما
وألن االشتباه ال يمنع ثبوتها يف أحدهما).

()0

وقال ابن حزم الظاهري( :مسألة :وال يحل أن يكون يف الدنيا إال إمام واحد ،واألمر لألول

( )0األحكام السلطانية ص٩
251

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

بيعة).

()0

قال النووي( :إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة األول صحيحة يجب الوفاء بها ،وبيعة
الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ،ويحرم عليه طلبها ،وسواء عقدوا للثاني عاملني بعقد األول،
أو جاهلني ،وسواء كانا يف بلدين أو بلد ،أو أحدهما يف بلد اإلمام املنفصل واآلخر يف غريه.
هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهري العلماء ،وقيل تكون ملن عقدت له يف بلد
اإلمام وقيل يقرع بينهم وهذان فاسدان).

()2

وقال القرطبي( :وإذا بويع لخليفتني فالخليفة األول وقتل اآلخر ،وأختلف يف قتله هل هو
محسوس أو معنى ،فيكون عزله قتله وموته ،واألول أظهر قال رسول الله ﷺ( :إذا بويع
لخليفتني فاقتلوا اآلخر منهما) رواه أبو سعيد الخدري أخرجه مسلم).

()3

وكذا تأوله الخطابي؛ فقال"( :فاقتلوه" يريد والله أعلم اجعلوه كمن قتل أو مات ،بأن ال
تقبلوا له قوال وال تقيموا له دعوة ،وعىل مثل ذلك يتأول حديثه املرفوع أنه قال "إذا بويع
لخليفتني فاقتلوا اآلخر منهما".)..

()4

وقال النفراوي املالكي( :فإن اجتمع عدد بهذه الصفة فاإلمام من انعقدت له البيعة بأهل
العقد والحل ،فإن انعقدت الثنني ببلدين يف وقت واحد فقيل هي للذي عقدت له ببلد اإلمام
امليت ،وقيل يقرع بينهما ،وال يجوز العدد يف العرص الواحد والبلد إجماعا إال أن تتباعد
األماكن بحيث ال يصل حكم اإلمام إىل محل آخر كاألندلس وخراسان فيجوز التعدد لئال
تتعطل حقوق الناس وأحكامهم).

()5

( )0املحىل 422/1
( )2رشح النووي عىل مسلم 242/02
( )3تفسريه 2٤2/0
( )4غريب الحديث للخطابي 02٩/2
( )5الفواكه الدواني عىل رسالة ابن أبي زيد القريواني )325 / 0( -
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وقال زكريا األنصاري الشافعي(...( :فإن عقدتا) أي اإلمامتان الثنني (معا بطلتا أو مرتبا
انعقدت للسابق) كما يف النكاح عىل امرأة (ويعزر اآلخرون) أي الثاني ومبايعوه (إن علموا)
بيعة السابق الرتكابهم محرما .وأما خرب مسلم "إذا بويع للخليفتني فاقتلوا اآلخر منهما"
فمعناه ال تطيعوه فيكون كمن قتل ،وقيل معناه أنه إن أرص فهو باغ يقاتل.
(فإن جهل سبق أو) علم لكن جهل (سابق فكما) مر (يف) نظريه من (الجمعة) والنكاح
فيبطل العقدان (وإن علم السابق ثم نيس وقف) األمر رجاء االنكشاف (فإن أرض الوقف)
باملسلمني (عقد ألحدهما ال غريهما) ،ألن عقدها لهما أوجب رصفها عن غريهما ،وإن بطل
عقداهما باإلرضار وهذا ما صححه يف الروضة ،وقال البلقيني بل األصح جواز عقدها
لغريهما إذ هو مقتىض بطالن عقدهما ،وما قاله حسن (والحق) يف اإلمامة (للمسلمني) ال
لهما (فال تسمع) (دعواهما) أي دعوى أحدهما (السبق ،وإن أقر به) أحدهما (لآلخر بطل
حقه ،وال يثبت) الحق (لآلخر إال ببينة) تشهد له بسبقه ،وقول البلقيني إن الصواب ثبوته
له باإلقرار النحصار الحق فيه حينئذ مردود بأن الحق إنما هو للمسلمني ال لهما كما عرف
(وتقبل شهادة املقر) بالسبق (له) أي لآلخر (مع آخر إن لم يسبق مناقض) لها بأن كان
يدعي اشتباه األمر قبل إقراره فإن سبق مناقض بأن كان يدعي السبق لم تقبل
شهادته).

()0

ويف حاشية الرميل عليه(..( :قوله :فإن عقدتا معا بطلتا) ألن أصلها النبوة ،فكما ال يجوز
التمسك برشيعتني ال يطاع إمامان ،ولئال تختلف الكلمة الختالف الرأيني ،ويخالف قاضيني
يف البلد عىل الشيوع فإنه يجوز يف األصح فإن اإلمام وراءهما يفصل ما تنازعا فيه).

( )0أسنى املطالب رشح روض الطالب للمقري اليماني 000 /4
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وقال الرشبيني الشافعي( :فإن عقدت الثنني معا بطلتا ،أو مرتبا انعقدت للسابق ،كما
يف النكاح عىل امرأة ،ويعزر الثاني ومبايعوه إن علموا ببيعة السابق الرتكابهم محرما.
ف إن قيل ورد :يف مسلم "إذا بويع لخليفتني فاقتلوا اآلخر منهما" فكيف يقال بالتعزير
فقط؟ أجيب بأن معنى الحديث ال تطيعوه فيكون كمن قتل ،وقيل :معناه أنه إن أرص فهو
باغ يقاتل.
فإن علم سبق وجهل بطل العقدان كما مر نظريه من الجمعة والنكاح ،وإن علم السابق
ثم نيس وقف األمر رجاء االنكشاف ،فإن أرض الوقف باملسلمني عقد ألحدهما ال لغريهما ؛
ألن عقدها لهما أوجب رصفها عن غريهما وإن بطل عقداهما باإلرضار وخالف البلقيني
الشيخني يف ذلك وقال بجواز عقدها لغريهما.
والحق يف اإلمامة للمسلمني ال لهما ،فال تسمع دعوى أحدهما السبق ،وإن أقر به أحدهما
لآلخر بطل حقه ،وال يثبت الحق لآلخر إال ببينة).

()0

وقال ابن رجب الحنبيل( ..( :ومنها) لو عقدت اإلمامة الثنني يف عقدين مرتتبني وجهل
السابق منهما فقال القايض :يخرج عىل روايتني.
إحداهما بطالن العقد فيهما.

والثانية :استعمال القرعة بناء عىل ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما ،فإنه عىل
روايتني كذلك هنا انتهى .ولكن املشهور يف حكاية الرواية األوىل يف كتاب القايض وأصحابه
أنه يفسخ النكاحان ،وقياس هذا أنه يفسخ العقدان ألنهما يبطالن من غري فسخ).

( )0مغني املحتاج 425/5
( )2قواعد ابن رجب 362
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مذهب األكثرية:

وقال به الحنفية ،فاإلمام من انعقدت له البيعة من أكثر املسلمني واآلخر باغ ،قال
الحموي( :فإذا اجتمع عدد من املوصوفني ،فاإلمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق،
واملخالف ألكثر الخلق باغ يجب رده إىل انقياد املحق).

()0

( )0رشح الحموي عيل األشباه والنظائر املسمى بغمز عيون البصائر 000 /4
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الفصل الرابع:

نظرية والية العهد بني التأصيل والتضليل
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 ما حقيقة نظرية والية العهد يف الفقه اإلسالمي؟ ومتى نشأت؟ وما ظروفها ورشوطها؟ وكيف حدث تأويها يف الفقه املؤول ثم املبدل؛ لتتوارى خلفها الشورى شيئا فشيئا،وليرشع باسمها االستبداد باألمس ،والطغيان اليوم؟
 وما الفرق بني والية العهد يف الخطاب الراشدي املنزل ،ووالية العهد يف الخطاباإلسالمي املؤول ،ووالية العهد يف النظام الوراثي يف الخطاب املبدل اليوم؟
 وكيف جرى التضليل اليوم باستصحاب نظرية والية العهد يف نظام الخالفة والفقهاإلسالمي ،التي أجمع املسلمون عىل أنه ال توارث فيه لإلمامة والسلطة -حتى يف الخطاب
املؤول -وأن العهد فيه هو من باب الرتشيح وحسن النظر يف االختيار لألمة ال من باب
التوريث ،ثم الخلط بينه وبني والية العهد يف النظم امللكية التي أقامتها بريطانيا بعد الحرب
العاملية األوىل سنة 0٩21م ،يف مرص وسوريا والعراق واألردن وجزيرة العرب بعد احتاللها،
حيث أسست أنظمة حكم ملكية ،ونص يف أنظمتها عىل التوريث رصاحة ،وهو ما يصطدم
مع أصول النظام السيايس اإلسالمي حتى يف خطابه املؤول؛ كما قال ابن حزم( :ال خالف
بني أحد من أهل اإلسالم يف أنه ال يجوز التوارث فيها)()0؟

( )0الفصل .06٤/ 4
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عدم استخالف النيب ﷺ أحدا بعده:
لقد ترك النبي ﷺ األمر بعده شورى ،ولم يستخلف أحدا ،تأكيدا ملا قرره القرآن يف قوله
ورى بَيْنَهُ م﴾ ،فحني حرضته الوفاة تحدث أصحابه يف شأن الخليفة
تعاىل﴿ :وَ أَمْ ُر ُه ْم ُش َ
بعده ،فأراد أن يحسم املوضوع بينهم بكتابة عهد يستخلف لهم واحدا منهم يرضاه لهم،
ثم ترك العهد عمال بما جاء يف القرآن ،وخطب فيهم وأوصاهم بالتمسك بكتاب الله ،كما
قال ابن أبي أوىف إن رسول الله ﷺ أوىص بكتاب الله.

()0

وقد بوب البخاري يف صحيحه باب (االستخالف) وأورد فيه األحاديث الصحيحة ومنها
قوله ﷺ وهو يف مرض وفاته( :لقد هممت أن أرسل إىل أبي بكر وابنه ،فأعهد ،أن يقول
القائلون ،أو يتمنى املتمنون ،ثم قلت :يأبى الله ويدفع املؤمنون ،أو يدفع الله ويأبى
املؤمنون).

()2

ويف رواية أن النبي ﷺ قال لعائشة( :ادعي يل أبا بكر أباك ،وأخاك ،حتى أكتب كتابا،
فإني أخاف أن يتمنى متمن ،ويقول قائل :أنا أوىل ،ويأبى الله واملؤمنون إال أبا بكر).

()3

وأخرج البخاري أيضا يف باب (االستخالف) حديث عبدالله بن عمر  ،قال( :قيل لعمر
أال تستخلف؟ قال :إن أستخلف فقد استخلف من هو خري مني أبو بكر ،وإن أترك فقد
ترك من هو خري مني رسول الله ﷺ ،فأثنوا عليه ،فقال :راغب راهب ،وددت أني نجوت
منها كفافا ال يل ،وال عيل ،ال أتحملها حيا وميتا).

( )0صحيح البخاري ح .4461
( )2صحيح البخاري ح  5666و.٤20٤
( )3رواه مسلم يف صحيحه ح .6010/ 231٤
( )4صحيح البخاري ح .٤201
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وأورد أيضا حديث أنس بن مالك( :أنه سمع خطبة عمر اآلخرة حني جلس عىل املنرب،
وذلك الغد من يوم تويف النبي ﷺ فتشهد ،وأبو بكر صامت ال يتكلم ،قال :كنت أرجو أن
يعيش رسول الله ﷺ حتى يدبرنا -يريد بذلك أن يكون آخرهم -فإن يك محمد ﷺ قد
مات فإن الله تعاىل قد جعل بني أظهركم نورا -القرآن -تهتدون به بما هدى الله محمدا
ﷺ ،وإن أبا بكر صاحب رسول الله ﷺ ثاني اثنني ،فإنه أوىل املسلمني بأموركم ،فقوموا
فبايعوه ،وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك يف سقيفة بني ساعدة ،وكانت بيعة العامة
عىل املنرب.
قال أنس بن مالك سمعت عمر يقول ألبي بكر يومئذ :اصعد املنرب ،فلم يزل به حتى صعد
املنرب ،فبايعه الناس عامة).

()0

فثبت أن النبي ﷺ ترك العهد واالستخالف ،وأثبت حق املؤمنني يف اختيار خليفتهم
بالشورى والرضا ،وأنهم سيأبون أن يختاروا أحدا إال أحقهم بالخالفة وهو الصديق .
ويف قوله( :يأبى الله واملؤمنون إال أبا بكر) أوضح دليل عىل أن األمر للمؤمنني ،والخيار
لهم يف اختيار خليفتهم ،ولفظ اإلباء رصيح يف إثبات حقهم يف االختيار ،فإن من له الحق يف
الرفض واإلباء له الحق يف البذل والعطاء ،فكأن النبي ﷺ علم فيما كشفه الله له من أمر
الغيب أن األمة بعده ستختار أبا بكر ،وأن هذا هو ما أراده الله قضاء وقدرا ،وما سيقرره
املؤمنون اختيارا ونظرا ،وهو ما تحقق فعال ،وقد توهم قوم أنه استخلف أبا بكر ،كما رواه
ابن إسحاق يف املغازي عن القاسم بن محمد بن بكر قال( :لوال مقالة قالها عمر عند وفاته
لم يشك املسلمون أن رسول الله ﷺ قد استخلف أبا بكر ،لكنه  -أي :عمر  -قال عند وفاته:

( )0صحيح البخاري ح .٤20٩
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إن أستخلف فقد استخلف من هو خري مني ،وإن أتركهم فقد تركهم من هو خري مني،
فعرف الناس أن رسول الله ﷺ لم يستخلف أحدا ،وكان عمر غري متهم عىل أبي بكر).

()0

قال ابن عباس( :وخرج عيل بن أبي طالب من عند رسول الله يف وجعه الذي تويف فيه،
فأخذ بيده عباس بن عبد املطلب فقال له :إني والله أرى رسول الله ﷺ سوف يتوىف من
وجعه هذا ،فاذهب بنا إليه ،فلنسأله فيمن هذا األمر ،إن كان فينا علمنا ذلك ،وإن كان يف
غرينا علمناه ،فأوىص بنا ،فقال عيل :إنا والله لنئ سألناها رسول الله ﷺ فمنعناها ،ال
يعطيناها الناس بعده ،إني والله ال أسألها رسول الله ﷺ).

()2

فتويف رسول الله ﷺ رسوال صفيا ،وعبدا نبيا ،فلم يورث آله وأزواجه شيئا ،وال ترك لهم
ماال ،وال ورثهم ملكا وال خالفة ،كما يف الحديث الصحيح( :إنا ال نورث ما تركناه صدقة).

()3

وعن عمرو بن الحارث( :ما ترك رسول الله ﷺ دينارا ،وال درهما ،وال عبدا ،وال أمة ،إال
بغلته البيضاء ،وسالحه ،وأرضا جعلها صدقة).

()4

فتويف ﷺ ولم يستخلف أحدا بعده ال من أهل بيته وال من غريهم ،وال عهد باألمر إىل أحد،
بل ترك األمر شورى بينهم ،كما أمره ربه.
وقد قالت عائشة -وقد تويف النبي ﷺ يف بيتها ورأسه عىل صدرهاُ :-
(قبض النبي ﷺ
ولم يستخلف أحدا ،ولو كان مستخلفا أحدا لكان مستخلفا أبا بكر أو عمر).

()5

( )0ابن إسحاق يف املغازي والسري كما يف مخترص ابن هشام .٤1/6
( )2صحيح البخاري ح  ،444٤وأحمد يف املسند  263/ 0بإسناد عىل رشط الصحيحني ،والبيهقي ترقيم عطا .04٩/ 1
( )3صحيح البخاري ح .4241
( )4صحيح البخاري ح .4460
( )5صحيح مسلم  ،0156 /4وأحمد يف املسند واللفظ له .63/ 6
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وقال عمر عىل املنرب( :ثالث ألن يكون رسول الله بينهن لنا ،أحب إيل من الدنيا وما فيها:
الكاللة والخالفة والربا).

()0

وقوله( :الخالفة) أي :لم يبني لهم ﷺ مَ ن الخليفة من بعده ،وإنما ترك األمر شورى
بينهم ،ال أنه ﷺ لم يبني لهم طبيعة نظام الخالفة ،الذي تواتر عن النبي ﷺ تحديد
طبيعته ،وأنه خالفة نبوة ،يف دولة النبوة يف املدينة النبوية وجزيرة العرب ،حيث أسس
النبي ﷺ الدولة ،ومارس السلطة بمعيّة أصحابه وخاصة وزرائه :أبي بكر وعمر وعثمان
وعيل وأبي عبيدة ،وعرفوا الواليات الرشعية كلها ،كما قال ابن تيمية( :والواليات كلها:
الدينية مثل إمرة املؤمنني ،وما دونها :من ملك ،ووزارة ،وديوانية ،سواء كانت كتابة خطاب،
أو كتابة حساب ملستخرج أو مرصوف يف أرزاق املقاتلة أو غريهم ،ومثل إمارة حرب،
وقضاء وحسبة ،وفروع هذه الواليات إنما رشعت لألمر باملعروف والنهي عن املنكر .وكان
رسول اللهﷺ يف مدينته النبوية يتوىل جميع ما يتعلق بوالة األمور ،ويويل يف األماكن البعيدة
عنه ،كما وىل عىل مكة عتاب بن أسيد ،وعىل الطائف عثمان بن أبي العاص ،وعىل قرى
عرينة خالد بن سعيد بن العاص ،وبعث عليا ومعاذا وأبا موىس إىل اليمن ،وكذلك كان يؤمر
عىل الرسايا ويبعث عىل األموال الزكوية السعاة ،فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إىل
مستحقيها الذين سماهم الله يف القرآن ،فريجع الساعي إىل املدينة وليس معه إال السوط،
ال يأتي إىل النبي ﷺ بيشء إذا وجد لها موضعا يضعها فيه ،وكان النبي ﷺ يستويف
الحساب عىل العمال ،يحاسبهم عىل املستخرج واملرصوف ،كما يف الصحيحني) (.)2

( )0ابن ماجه ح رقم  ،2٤2٤والخالل يف السنة رقم  ،330بإسناد رجاله ثقات وفيه انقطاع ،والروايات الصحيحة عن
عمر كما يف الصحيحني وغريهما قال( :ثالث وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ننتهي إليه :الجد
والكاللة وأبواب من أبواب الربا).
()2الحسبة ص .25
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وقد قيل لعيل  :أال تستخلف؟ فقال :ال ،بل أترككم إىل ما ترككم رسول الله ﷺ ،قالوا:
فما تقول لربك إذا لقيته؟! فقال :أقول( :اللهم تركتني فيهم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم،
فإن شئت أصلحتهم ،وإن شئت أفسدتهم).

()0

ويف رواية أخرى( :قيل لعيل  :استخلف علينا! فقال :ما استخلف رسول الله ﷺ
فأستخلف ،ولكن إن يرد الله بالناس خريا جمعهم عىل خريهم كما جمعهم بعد نبيهم ﷺ
عىل خريهم).

()2

وقد جاء قيس بن عباد وابن الكواء إىل عيل  فسأاله :هل عندك عهد؟ فقال( :معاذ الله،
والله لنئ كنت أول من صدقه ،ال أكون أول من كذب عليه ،والله ما عندي من رسول الله
ﷺ يف هذا األمر من عهد ،ولو كان عندي منه عهد لقاتلت عليه بيدي هاتني).

()3

وخطب عيل الناس بعد الجمل فقال( :إن رسول الله ﷺ لم يعهد إلينا يف اإلمارة شيئا،
ولكنه رأي رأيناه  -ويف رواية :حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر  -فاستخلف أبو
بكر فقام واستقام ،ثم استخلف عمر فقام واستقام ،ثم رضب الدين بجرانه ،وإن أقواما
طلبوا الدنيا فمن شاء الله منهم أن يعذب عذب ومن شاء أن يرحم رحم).

()4

فثبت يقينا أن رسول الله ﷺ لم يستخلف أحدا ال أبا بكر كما قالت طائفة ،وال عليا كما
قالت طائفة أخرى!
وعن جرير بن عبدالله البجيل  قال( :كنت بالبحر فلقيت رجلني من أهل اليمن ذا كالع
وذا عمرو ،فجعلت أحدثهم عن رسول الله ﷺ فقال له ذو عمرو :لنئ كان الذي تذكر من
( )0ابن سعد يف الطبقات  ،34/3والخالل يف السنة رقم  332وإسناده حسن.
( )2رواه الحاكم يف املستدرك  14/ 3وقال صحيح اإلسناد ،والبيهقي يف السنن .04٩/ 1
( )3السنة للخالل رقم .34٩
( )4رواه أحمد يف املسند رقم  ٩20مخترصا ،وابن أبي عاصم يف السنة رقم  ،0201ورواه والبيهقي يف دالئل النبوة ،وابن
عساكر يف تاريخ دمشق  2٩0/ 31ـ 2٩3و ،431/ 42كلهم من طرق كثرية عن سفيان الثوري عن األسود بن قيس
عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عيل ،ويف إسناده اضطراب ،وحسن املباركفوري إسناده يف تحفة األحوذي .3٩6/6
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أمر صاحبك لقد مر عىل أجله منذ ثالث ،وأقبال معي حتى إذا كنا يف بعض الطريق رفع لنا
ركب من قبل املدينة فسألناهم ،فقالوا :قبض رسول الله ﷺ ،واستُخلف أبو بكر والناس
صالحون ،فقال يل ذو عمرو :يا جرير إن بك عيل كرامة ،وإني مخربك خربا :إنكم معرش
العرب لن تزالوا بخري ما كنتم إذا هلك أمري تآمرتم  -أي تشاورتم  -يف آخر ،فإذا كانت
بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب امللوك ويرضون رضا امللوك).

()0

وعن القاسم بن محمد ،قال( :تويف رسول الله وعمرو بن العاص بعمان أو بالبحرين،
فبلغتهم وفاة رسول الله ﷺ واجتماع الناس عىل أبي بكر ،فقال له أهل األرض :من هذا
الذي اجتمع الناس عليه؟ ابن صاحبكم؟ قال :ال! قالوا :فأخوه؟ قال :ال! قالوا :فأقرب الناس
إليه؟ قال :ال! قالوا :فما شأنه؟ قلت :اختاروا خريهم فأمروه ،فقالوا :لن يزالوا بخري ما
فعلوا هذا).

()2

( )0صحيح البخاري ح .435٩
( )2تهذيب اآلثار للطربي ( )364 / 3رقم  00٩٩حدثنا محمد بن بشار ،حدثنا عبد الوهاب ،قال :سمعت يحيى بن
سعيد ،قال :سمعت القاسم بن محمد به وهذا إسناد صحيح إىل القاسم.
2٤1
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طبيعة االستخالف الراشدي:
لقد كان أبو بكر الصديق  هو أول من ّ
سن سنة االستخالف بالعهد ،حيث عهد
بالخالفة من بعده إىل عمر  ،وكان لهذا االستخالف الراشدي طبيعته وظروفه ورشوطه
التي طمسها باألمس الخطاب املؤول ،ومسخها اليوم الخطاب املبدل!
فقد توفر يف عهد أبي بكر لعمر من الرشوط والقيود والضمانات ما جعل الصحابة 
يجمعون عىل صحته ومن ذلك:
أوال :أنه عهد ترشيح ال عقد تعيني ،فلم يصبح عمر خليفة بمجرد العهد ،بل صار خليفة
ببيعة الصحابة له عن رضا بعد وفاة أبي بكر ،ولو لم يبايع الصحابة  عمر ملا صار
خليفة بمجرد عهد أبي بكر له ،وهذا ما أدركه الصحابة جميعا ،ولهذا قال شيخ اإلسالم
ابن تيمية عن خالفة أبي بكر ثم خالفة عمر وعثمان وأنهم لم يصبحوا خلفاء إال بعد البيعة:
(ولو ُقدِّر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع الصحابة عن البيعة لم يرص بذلك إماما،
وإنما صار أبو بكر إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة).

()0

ثم قال عن خالفة عمر( :وكذلك عمر ملا عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما ملا بايعوه
وأطاعوه ،ولو ُقدِّر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يرص إماما).

()2

وهذا يؤكد أن العهد مجرد ترشيح يحق لألمة قبوله وإقراره ،أو رده ورفضه ،وأن
الجمهور ،وهم األكثرية ،هم الذين يرجحون كفة االختيار عند اختالف األمة وعدم اتفاقها
عىل رأي يف موضوع اختيار اإلمام.

( )0منهاج السنة .531/ 0
( )2املصدر السابق
2٤0
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وكذلك عثمان لم يصبح إماما وخليفة بمجرد ترشيح عمر له يف الستة ،وال برضا الخمسة
اآلخرين به ،وإنما صار خليفة للمسلمني بعد أن عقدها الصحابة له يف املسجد بالبيعة
العامة ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :عثمان لم يرص إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة
الناس له ،وجميع املسلمني بايعوا عثمان لم يتخلف عن بيعته أحد ،قال اإلمام أحمد :ما
كان يف القوم أوكد من بيعة عثمان ،كانت بإجماعهم).

()0

وقد قال عبدالله بن عمر حني حرص عثمان( :إن رسول الله ﷺ قبض ،فنظر املسلمون
خريهم فاستخلفوه ،وهو أبو بكر ،فلما قبض أبو بكر ،نظر املسلمون خريهم فاستخلفوه
وهو عمر ،فلما قبض عمر ،نظر املسلمون خريهم فاستخلفوه وهو عثمان ،فإن قتلتموه
فهاتوا خريا منه).

()2

وهذا يؤكد أن األمة هي التي اختارت هؤالء الخلفاء الراشدين جميعا ،وإن اختلفت
الوسائل التي استخدمها الصحابة يف طريقة اختيارهم ،فقد استخلف الصحابة أبا بكر يف
السقيفة مبارشة ،واستخلفوا عمر بتشاورهم مع أبي بكر قبل وفاته ورضاهم برتشيحه
عمر ،وعقدهم البيعة له بعد وفاة أبي بكر بالشورى والرضا بال إكراه ،كما استخلفوا عثمان
عن طريق ترشيح ستة اقرتحوا هم أسماءهم عىل عمر ،فجعل األمر بينهم ،وتم االستفتاء
عليهم ،واختارت األمة عثمان ،فكانت األمة هي التي استخلفت الجميع ،كما يف هذه الرواية
عن ابن عمر.

( )0منهاج السنة .532/ 0
( )2رواه عبد الله بن أحمد يف زياداته عىل فضائل الصحابة رقم  3٩2بإسناد حسن ،فقد رواه عن أبي هاشم محمد بن
يزيد ،وهو من رجال مسلم ،عن عبد الرحمن بن مهدي عن قرة بن خالد ،وهما من األئمة الحفاظ ،عن أبي نهيك محمد
بن القاسم األسدي ،وقد وثقه يحيى بن معني وأبو زرعة وابن حبان ،عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن
الخطاب.
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فاملعهود إليه من طرف اإلمام -حتى يف الخطاب املؤول نفسه الذي ظهر بعد الخالفة
الراشدة واستمر إىل سقوط الخالفة العثمانية -ال يكون إماما بمجرد العهد إليه بعد وفاة
األول ،بل ال يكون إماما إال بعقد البيعة له من األمة بالرضا ،قال أبو يعىل الحنبيل( :اإلمامة
ال تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد ،وإنما تنعقد بعقد املسلمني).
وقال أيضا( :عهده إىل غريه ليس بعقد لإلمامة).

()0

()2

فهو ترشيح يتوقف عىل عقد األمة له بعد ذلك.
ثانيا :أن نظرية العهد يف ظل الخالفة تقوم عىل مبدأ حسن النظر من اإلمام لألمة ،ال من
باب حق التوريث لألبناء ،إذ ال توارث لإلمامة يف اإلسالم ،وليست اإلمارة من الحقوق
الخاصة يورثها اإلمام ألرسته ،بل هي حق لألمة بال خالف ،وإنما يرشح لهم الخليفة قبل
وفاته من يرضونه لقطع أسباب الرصاع عىل السلطة بعده ،كما قال ابن خلدون( :الفصل
الثالثون :يف والية العهد :اعلم أنا قدمنا الكالم يف اإلمامة ومرشوعيتها ملا فيها من املصلحة،
وأن حقيقتها النظر يف مصالح األمة لدينهم ودنياهم ،فهو وليهم واألمني عليهم ينظر لهم
ذلك يف حياته ،ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ،ويقيم لهم من يتوىل أمورهم ،كما كان
هو يتوالها ،ويثقون بنظره لهم يف ذلك كما وثقوا به فيما قبل ،وقد عرف ذلك من الرشع
بإجماع األمة عىل جوازه وانعقاده ،إذ وقع بعهد أبي بكر  لعمر بمحرض من الصحابة
وأجازوه وأوجبوا عىل أنفسهم به طاعة عمر ريض الله عنه وعنهم ...وأما أن يكون القصد
بالعهد حفظ الرتاث عىل األبناء ،فليس من املقاصد الدينية ،إذ هو أمر من الله يخص به من

( )0األحكام السلطانية ص .25
( )2املصدر السابق.
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يشاء من عباده ،ينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن خوفا من العبث باملناصب الدينية،
وامللك لله يؤتيه من يشاء).

()0

ثالثا :كما إن أبا بكر عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي لم يعهد إىل
ذي قرابة من أرسته أو عشريته بني تيم ،وقد كان ابن عمه طلحة بن عبيد الله بن عثمان
بن عمرو بن كعب التيمي أهال للخالفة ،فهو من العرشة املبرشين بالجنة ،ومن الخمسة
السابقني األولني إىل اإلسالم ،ومن الستة أهل الشورى الذين رشحهم عمر لها ،وكالهما
أبو بكر وطلحة -يجتمعان يف الجد الثالث عمرو بن كعب بن سعد ،فرتكه أبو بكر وعهدإىل عمر وهو من بني عدي ،من باب حسن النظر لألمة برتشيح من يراه األكفأ للقيام
باألمانة بعده ،وقد علل أبو بكر حسن اختياره لهم بذلك فقال لهم( :أترضون بمن أستخلف
عليكم؟ فوالله ما ألوت عن جهد الرأي ،وال وليت ذا قرابة) )2(.أي :ما قرصت يف االجتهاد
وحسن النظر لكم يف االختيار ،وال وليت ذا قرابة تتهمونني باملحاباة له.
رابعا :أن أبا بكر لم يكن يريد أن يعهد حتى استشار الصحابة ،كما جاء عن إمام التابعني
الحسن البرصي قال( :ملا ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه ،جمع الناس إليه فقال لهم:
إنه قد نزل بي ما قد ترون ،وال أظنني إال ملماتي ،وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي ،وحل
عنكم عقدي ،ورد عليكم أمركم ،فأمروا عليكم من أحببتم ،فإنكم إن أمّ رتم يف حياة مني
كان أجدر أن ال تختلفوا بعدي ،فقاموا يف ذلك وخلوه تخلية ،فلم يستقم لهم ،فرجعوا إليه،
فقالوا :رأينا لنا يا خليفة رسول الله رأيك ،قال :فلعلكم تختلفون؟ قالوا :ال! قال :فعليكم
عهد الله عىل الرضا؟ قالوا :نعم! قال :فأمهلوني أنظر لله ولدينه ولعباده ،فأرسل أبو بكر

( )0مقدمة ابن خلدون (.)011 / 0
( )2السنة للخالل رقم  ،331وطبقات ابن سعد  ،041/3وابن جرير الطربي  ،352/2بإسناد صحيح.
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إىل عثمان فقال :أرش عىل برجل فوالله إنك عندي لها ألهل وموضع ،فقال :عمر ،فقال :اكتب
فكتب حتى انتهى إىل االسم فغيش عليه ،فأفاق فقال :اكتب عمر).

()0

خامسا :ثم إن أبا بكر استشار الصحابة يف عمر فرضوا به ،فقد خرج عىل الناس يف
مرضه بعد أن استشارهم ،فقال لهم( :أترضون بمن أستخلف عليكم ،فوالله ما ألوت ،وال
تلوت ،وال ألوت عن جهد الرأي ،وال وليت ذا قرابة).

()2

ويف رواية أنه أطلع عىل أصحابه يف مرضه فقال( :أليس ترضون بما أصنع؟ قالوا :بىل يا
خليفة رسول الله).

()3

وقالوا( :سمعنا وأطعنا).

()4

ويف رواية أنه استشار املهاجرين واألنصار ثم قال( :أتبايعون ملن يف هذا الكتاب؟ فقالوا:
نعم .وقال بعضهم :قد علمنا به .فأقروا بذلك جميعا ،ورضوا به ،وبايعوا).

()5

وقد عاتبه بعض الصحابة ومنهم ابن عمه طلحة بن عبيد الله يف ترشيحه عمر ،كما جاء
عن أسماء بنت عميس (قالت :دخل رجل من املهاجرين عىل أبي بكر  وهو شاك ،فقال:
استخلفت عمر! وقد كان عتا علينا وال سلطان له ،فلو قد ملكنا لكان أعتى علينا وأعتى!
فكيف تقول لله إذا لقيته؟ فقال أبو بكر :أجلسوني فأجلسوه ،فقال :هل تفرقني إال بالله،
فإني أقول إذا لقيته :استخلفت عليهم خري أهلك) .قال معمر فقلت للزهري ما قوله( :خري
أهلك) قال( :خري أهل مكة).

()6

( )0رواه ابن شبه يف تاريخ املدينة  ،665 /2وابن عساكر يف تاريخ دمشق .241 /44
( )2السنة للخالل رقم  ،331وطبقات ابن سعد  ،041/3وابن جرير الطربي  ،352/2بإسناد صحيح.
( )3رواه الحاكم يف املستدرك عىل الصحيحني  15/3ح  ،446٩وقال صحيح عىل رشط مسلم ،ووافقه الذهبي.
( )4ابن جرير الطربي  352/2بإسناد رجاله ثقات.
( )5ابن سعد يف الطبقات  04٩/3من طرق عدة ،ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق .400/31
( )6مصنف عبد الرزاق ( )44٩ / 5رقم  ٩٤64عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسماء به ،وهو إسناد
صحيح .ابن جرير الطربي  355/2من طريق ابن إسحاق عن الزهري به ،وفيه أن الذي عاتبه طلحة بن عبيد الله.
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وقال أبو أحمد العسكري( :أول من استخلف من الخلفاء أبو بكر ،عن املدائني قال :ملا
استعز بأبي بكر الوجع أرسل إىل عيل وعثمان ورجال من املهاجرين واألنصار فقال :قد
حرض ما ترون وال بد من قائم بأمركم ،فإن شئتم اخرتتم ألنفسكم ،وإن شئتم اخرتت لكم.
قالوا :بل اخرت لنا ،فقال لعثمان :اكتب :هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة يف آخر عهده
بالدنيا خارجا منها ،وأول عهده باآلخرة داخال فيها حيث يتوب الفاجر ويؤمن الكافر
ويصدق الكاذب ،عهد وهو يشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا عبده ورسوله وقد
استخلفت ...عمر بن الخطاب بعدي ورضيته لكم ،فإن عدل فذلك ظني فيه ،وإن بدل فلكل
ظ َلمُوا أَيَّ م َ
ِين َ
﴿وَسيَعْ َل ُم ا َّلذ َ
َ
ُنق َل ٍب
نفس ما كسبت ،والخري أردت وال أعلم الغيب
ي َ
َنق ِلبُون﴾.)...

()0

وعن أبي الحكم سيار العنزي قال( :ملا ثقل أبو بكر أرشف عىل الناس فقال :يا أيها
الناس ،إني قد عهدت عهدا أفرتضون به؟ فقام الناس فقالوا :قد رضينا يا خليفة رسول
الله .فقال عيل :ال نرىض إال أن يكون عمر بن الخطاب ،فكان عمر).

()2

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبدالله بن البهي ومحمد بن إبراهيم التيمي وغريهم:
(دعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال :أخربني عن عمر بن الخطاب فقال :ما تسألني
عن أمر إال وأنت أعلم به مني ،ثم قال :هو والله أفضل من رأيك فيه ،ثم دعا عثمان فسأله
عن عمر فقال :اللهم إن علمي به أن رسيرته خري من عالنيته وإنه ليس فينا مثله ،فقال أبو
بكر :ولو تركته ما عدوتك ،وشاور معهما سعيد بن زيد بن عمرو وأسيد بن حضري وغريهما

( )0األوائل ( )41 / 0أخربنا أبو القاسم ،عن العقدي ،عن أبي جعفر ،عن املدائني به.
( )2مصنف ابن أبي شيبة ( ) 31 / 02حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ،قال :أخربنا الصلت بن بهرام ،عن سيار أبي
الحكم العنزي ،وهذا إسناد صحيح مرسل ،ورواه ابن األثري أسد الغابة ( )326 / 2أنبأنا أبو محمد بن أبي القاسم،
أنبأنا آبي ،أنبأنا أبو القاسم ب ن السمرقندي ،أنبأنا أبو الحسني بن النقور ،أنبأنا عيىس بن عيل ،أنبأنا أبو القاسم البغوي،
حدثنا داود بن عمرو ،حدثنا يحيى بن عبد امللك بن حميد بن أبي غنية عن الصلت بن بهرام ،به مثله.
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من املهاجرين واألنصار ،وقال أسيد :لن ييل هذا األمر أحد أقوى عليه منه ،وقال رجل :ما
أنت قائل لربك إن سألك عن استخالفك عمر وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر :أبالله
تخوفني؟ خاب من تزود من أمركم ظلما ،أقول :اللهم إني استخلفت عليهم خري أهلك ،أبلغ
عني هذا القول من وراءك ،ثم اضطجع ودعا عثمان فقال :اكتب :بسم الله الرحمن الرحيم:
هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة يف آخر عهده بالدنيا خارجا منها ،وعند أول عهده
باآلخرة داخال فيها ،حيث يؤمن الكافر ،ويوقن املرتاب الفاجر ،ويصدق الشاك املكذب ،إني
استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب ،فاسمعوا له وأطيعوا ،فإني لم آل الله ورسوله
ودينه ونفيس وإياكم خريا ،فإن عدل فذاك ظني به ،وعلمي فيه ،وإن بدل فلكل امرئ ما
ُنق َل ٍب ي َ
ظ َلمُوا أَيَّ م َ
ِين َ
﴿وَسيَعْ َل ُم ا َّلذ َ
َ
َنق ِلبُون﴾،
اكتسب ،والخري أردت ،وال يعلم الغيب إال الله
والسالم عليكم ورحمة الله.
ثم أمر بالكتاب فختم.
قال الواقدي :وقال بعضهم :ملا أمل صدر الكتاب غمر وذهب به [أي :ملا أمىل مقدمة كتاب
العهد أُغمي عليه وفقد وعيه] قبل أن يسمي أحدا ،فكتب عثمان :إني استخلفت عليكم
بعدي عمر بن الخطاب ،ثم أفاق فقال :اقرأ ما كتبت به فقرأ عليه ذكر عمر ،فكرب أبو بكر
وقال :أراك خفت إن انثلت نفيس يف غشيتي فيختلف الناس ،فجزاك الله عن اإلسالم وأهله
()0

خريا ،إن كنت لها أهال.

[واملقصود أن عثمان  كتب اسم عمر ملعرفته بأنه هو الذي يريد أبو بكر أن يعهد
باألمر إليه ويرشحه للخالفة ،بحسب ما وقع من التفاوض والتشاور بينه وبني الصحابة،

( )0وهذه الرواية  -التي قال الواقدي فيها( :وقال بعضهم )...وأن أبا بكر أغمي عليه وكتب عثمان اسم عمر  -ال تثبت
سندا وهي منكرة متنا.
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فلما أغمي عليه أكمل عثمان كتابة العهد بحسب االتفاق ،إىل حني استعادة أبي بكر لوعيه،
ليوقعه ويختمه].
قال الواقدي :ثم أمره فخرج بالكتاب مختوما ومعه عمر بن الخطاب وابن سعية
القرظي ،فقال عثمان :أتبايعون ملن يف هذا الكتاب؟ قالوا :نعم .فقال عيل :قد علمناه ،هو
عمر بن الخطاب ،فأقروا بذلك جميعا ورضوا به وبايعوا ،ثم دعا أبو بكر عمر خاليا
فأوصاه ،ثم خرج من عنده فرفع أبو بكر يديه مدا فقال :اللهم إني لم أرد إال صالحهم،
وخفت الفتنة عليهم فعملت فيهم بما أنت أعلم به وما رجوت أن يكون لك رضا ،وقد
اجتهدت رأيي بهم فوليت عليهم خريهم لهم ،وأقواهم عليهم ،وأحرصهم عىل ما يرشدهم،
وقد حرضني من أمرك ما حرض فاخلفني فيهم ،فهم عبادك ،ونواصيهم بيدك ،أصلح لهم
والتهم ،واجعل عمر من خلفائك الراشدين يتبع هدى نبيه ،نبي الرحمة ،وأصلح له أموره
ورعيته).

()0

سادسا :كما إن الظروف التي كانت تواجهها األمة آنذاك -حيث تواجه جيوش الفتح
اإلسالمي الفرس والروم -ال تدع مجاال للتأخري يف حسم موضوع الخليفة بعد أبي بكر،
فهو ظرف استثنائي ،ومع ذلك تحقق فيه الشورى والرضا ،وأرسل أبو بكر بالعهد إىل
أمراء األجناد يف الشام والعراق حتى ال يضطرب عليهم أمر الجهاد حني يتوىف أبو بكر ،قال
ابن حبان( :فلما أصبح أبو بكر دعا نفرا من املهاجرين وألنصار يستشريهم يف عمر منهم
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد.)...

()2

وقال أيضا( :فقال :اللهم وليته بغري أمر نبيك ،ولم أرد بذلك إال صالحهم ،وخفت عليهم
الفتنة فعملت فيهم بما أنت أعلم به ،وقد حرض من أمري ما قد حرض ،فاجتهدت لهم الرأي
( )0ابن سعد يف الطبقات 0٩٩/3عن الواقدي بأسانيده عنهم ،ويتقوى بشواهده وهي كثرية.
( )2الثقات البن حبان (.)0٩0 / 2
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فوليت عليهم خريهم لهم ،وأقواهم عليهم ،وأحرصهم عىل رشدهم ،ولم أرد محاباة عمر،
فاجعله من خلفائك الراشدين ،يتبع هدي نبي الرحمة وهدى الصالحني بعده ،وأصلح له
رعيته ،وكتب بهذا العهد إىل الشام إىل املسلمني وإىل أمراء األجناد :أن قد وليت عليكم خريكم
ولم آل لنفيس وال للمسلمني خريا).

()0

سابعا :أنه انتفى عن عهد أبي بكر لعمر كل صور اإلكراه املادي واملعنوي ،وتحقق فيها
الرضا من األمة حتى لم يختلف عليه اثنان حني البيعة ،كما قال ميمون بن مهران( :قبض
رسول الله ﷺ فبايع أصحاب رسول الله ﷺ كلهم أبا بكر ورضوا به من غري قهر ،وال
اضطهاد ،ثم إن أبا بكر استخلف عمر ،واستأمر املسلمني يف ذلك -أي :استشارهم -فبايعه
أصحاب رسول الله ﷺ أجمعون ورضوا به من غري قهر وال اضطهاد).

()2

وقد أجاب عيل  عن هذه القضية أوضح جواب وأرصحه ،كما أخرجه البيهقي يف
االعتقاد ...( :ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظيل يف مسنده ثنا عبدة بن سليمان ثنا سالم
املرادي أبو العالء قال سمعت الحسن يقول :ملا قدم عيل البرصة يف إثر طلحة وأصحابه قام
عبدالله بن الكوا وابن عباد فقاال له :يا أمري املؤمنني أخربنا عن مسريك هذا ،أوصية أوصاك
بها رسول الله ﷺ؟ أم عهد عَ ِهده إليك؟ أم رأي رأيته حني تفرقت األمة واختلفت كلمتها؟
فقال :ما أكون أول كاذب عليه ،والله ما مات رسول الله ﷺ موت فجأة ،وال قتل قتال،
ولقد مكث يف مرضه كل ذلك يأتيه املؤذن فيؤذن بالصالة فيقول :مروا أبا بكر ليصيل
بالناس ،ولقد تركني وهو يرى مكاني ،ولو عهد إيل شيئا لقمت به ،حتى عرضت يف ذلك
امرأة من نسائه فقالت :إن أبا بكر رجل رقيق إذ قام مقامك ال يسمع الناس فلو أمرت عمر
أن يصيل بالناس؟ قال لها :إنكن صواحب يوسف ،فلما قبض رسول الله ﷺ نظر املسلمون
( )0الثقات البن حبان (.)0٩3 / 2
( )2معجم ابن األعرابي ( )0٩٩ / 2بإسناد مقبول يف مثل هذه اآلثار ،وسبق الكالم عليه.
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يف أمرهم فإذا رسول الله ﷺ قد وىل أبا بكر أمر دينهم فولوه أمر دنياهم فبايعه املسلمون
وبايعته معهم ،فكنت أغزو إذا أغزاني ،وآخذ إذا أعطاني ،وكنت سوطا بني يديه يف إقامة
الحدود ،فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها لولده ،فأشار بعمر ولم يأل ،فبايعه
املسلمون وبايعته معهم ،فكنت أغزو إذا أغزاني ،وآخذ إذا أعطاني ،وكنت سوطا بني يديه
يف إقامة الحدود ،فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها لولده ،وكره أن ينتخب منا
معرش قريش رجال فيوليه أمر األمة فال يكون فيه إساءة ملن بعده إال لحقت عمر يف قربه،
فاختار منا ستة أنا فيهم لنختار لألمة رجال منا ،فلما اجتمعنا وثب عبد الرحمن بن عوف
فوهب لنا نصيبه منها عىل أن نعطيه مواثيقنا عىل أن يختار من الخمسة رجال فيوليه أمر
األمة ،فأعطيناه مواثيقنا فأخذ بيد عثمان فبايعه ،ولقد عرض يف نفيس عند ذلك فلما نظرت
يف أمري فإذا عهدي قد سبق بيعتي فبايعت وسلمت ،فكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا
أعطاني ،فلما قتل عثمان نظرت يف أمري فإذا الربقة التي كانت ألبي بكر وعمر يف عنقي
قد انحلت ،وإذا العهد لعثمان قد وفيت به ،وإذا أنا رجل من املسلمني ليس ألحد عندي
دعوى وال طلب ،فوثب فيها من ليس مثيل ،يعني معاوية ،ال قرابته كقرابتي ،وال علمه
كعلمي ،وال سابقته كسابقتي ،وكنت أحق بها منه.
قاال :صدقت! فأخربنا عن قتالك هذين الرجلني ،يعنيان طلحة والزبري ،صاحباك يف
الهجرة ،وصاحباك يف بيعة الرضوان ،وصاحباك يف املشورة؟
قال :بايعاني باملدينة وخالفاني بالبرصة ،ولو أن رجال ممن بايع أبا بكر خلعه لقاتلناه،
ولو أن رجال ممن بايع عمر خلعه لقاتلناه).

()0

( )0البيهقي يف االعتقاد ص  ،3٤0ط 0دار اآلفاق  ،من طريق مسند إسحاق بن راهويه بإسناد صحيح ،وكذا رواه ابن
عساكر يف تاريخ دمشق  442/42من طريق مسند إسحاق كما هنا ، ،وكذا أورده البوصريي يف إتحاف الخرية املهرة
رقم  344٩من مسند إسحاق بن راهويه ،وقال( :إسناده صحيح وروى أبو داود والنسائي طرفا منه) ،وكذا أورده
الحافظ ابن حجر من مسند إسحاق كما هنا برقم  ، 43٩4وعزاه يف كنز العمال رقم  30651ملسند إسحاق بن راهويه
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ويف هذا النص الصحيح عن عيل أوضح بيان أن استخالف أبي بكر كان شورى بعد وفاة
النبي ﷺ ،وأن استخالف عمر كان بعهد وترشيح من أبي بكر ،بال محاباة بل بالشورى
والرضا لكفاءته ،وتأكد واستقر ببيعة الصحابة له بعد وفاة أبي بكر ،فلم يصبح عمر
خليفة بمجرد ترشيح أبي بكر له ،أو كتابة العهد إليه.
وقد روي هذا األثر بإسناد آخر عن الحسن ولفظه( :ملا قدم عيل البرصة قام إليه ابن
الكواء وقيس بن عباد فقاال له :أال تخربنا عن مسريك هذا الذي رست فيه تتوىل عىل األمة
ترضب بعضهم ببعض ،أعهد من رسول الله ﷺ عهده إليك فحدثنا فأنت املوثوق املأمون
عىل ما سمعت؟
فقال :أما أن يكون عندي عهد من النبي ﷺ يف ذلك فال والله إن كنت أول من صدق به
فال أكون أول من كذب عليه ،ولو كان عندي من النبي ﷺ عهد يف ذلك ما تركت أخا بني
تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان عىل منربه ،ولقاتلتهما بيدي ولو لم أجد إال بردي
هذا ،ولكن رسول الله ﷺ لم يقتل قتال ،ولم يمت فجأة ،مكث يف مرضه أياما وليايل يأتيه
املؤذن فيؤذنه بالصالة فيأمر أبا بكر فيصيل بالناس وهو يرى مكاني ،ثم يأتيه املؤذن
فيؤذنه بالصالة فيأمر أبا بكر فيصيل بالناس ،وهو يرى مكاني ،ولقد أرادت امرأة من
نسائه أن ترصفه عن أبي بكر فأبى وغضب وقال( :أنتن صواحب يوسف ،مروا أبا بكر
يصيل بالناس) ،فلما قبض الله نبيه نظرنا يف أمورنا فاخرتنا لدنيانا من رضيه نبي الله
لديننا ،وكانت الصالة أصل اإلسالم وهي أعظم األمر وقوام الدين ،فبايعنا أبا بكر وكان
لذلك أهال لم يختلف عليه منا اثنان ،ولم يشهد بعضنا عىل بعض ،ولم نقطع منه الرباءة،

وساقه كما هنا وقال :صحيح ،وأبو العالء سالم بن عبد الواحد املرادي كويف شيعي وثقه ابن حبان والعجيل ،وله شواهد
كثرية تصل حد التواتر ،ورواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  441/42من طريق أخرى عن يعىل بن عبيد الطنافيس
الحافظ عن سالم بن عبد الواحد عن الحسن به نحوه.
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فأديت إىل أبي بكر حقه وعرفت له طاعته ،وغزوت معه يف جنوده ،وكنت آخذ إذا أعطاني،
وأغزو إذا أغزاني ،وأرضب بني يديه الحدود بسوطي ،فلما قبض والها عمر فأخذ بسنة
صاحبه وما يعرف من أمره ،فبايعنا عمر لم يختلف عليه منا اثنان ،ولم يشهد بعضنا عىل
بعض ،ولم نقطع الرباءة منه ،فأديت إىل عمر حقه وعرفت طاعته ،وغزوت معه يف جيوشه،
وكنت آخذ إذا أعطاني ،وأغزو إذا أغزاني ،وأرضب بني يديه الحدود بسوطي ،فلما قبض
تذكرت يف نفيس قرابتي وسابقتي وسالفتي وفضيل ،وأنا أظن أن ال يعدل بي ،ولكن خيش
أن ال يعمل الخليفة بعده ذنبا إال لحقه يف قربه فأخرج منها نفسه وولده ،ولو كانت محاباة
منه آلثر بها ولده ،فربئ منها إىل رهط من قريش ستة أنا أحدهم ،فلما اجتمع الرهط
تذكرت يف نفيس قرابتي وسابقتي وفضيل وأنا أظن أن ال يعدلوا بي ،فأخذ عبد الرحمن
مواثقنا عىل أن نسمع ونطيع ملن واله الله أمرنا ،ثم أخذ بيد ابن عفان فرضب بيده عىل يده،
فنظرت يف أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي ،وإذا ميثاقي قد أخذ لغريي ،فبايعنا عثمان
فأديت له حقه وعرفت له طاعته ،وغزوت معه يف جيوشه ،وكنت آخذ إذا أعطاني ،وأغزو
إذا أغزاني ،وأرضب بني يديه الحدود بسوطي ،فلما أصيب نظرت يف أمري فإذا الخليفتان
اللذان أخذاها بعهد رسول الله ﷺ إليهما بالصالة قد مضيا ،وهذا الذي قد أخذ له امليثاق
قد أصيب ،فبايعني أهل الحرمني وأهل هذين املرصين).

()0

وقال عيل  أيضا( :قبض النبي ﷺ وأنا أرى أني أحق بهذا األمر ،فاجتمع املسلمون
عىل أبي بكر فسمعت وأطعت ،ثم إن أبا بكر أصيب فظننت أنه ال يعدلها عني فجعلها يف
( )0رواه محمد بن عبد الواحد األصبهاني يف كتاب الرؤية ح رقم  ،504وابن عساكر يف تاريخ دمشق  ،442/ 42والذهبي
يف تاريخ اإلسالم ص  ،41٤كلهم من طريق شيبان عن أبي بكر الهذيل عن الحسن البرصي ،وأبو بكر هذا عالم باألخبار
وأيام الناس ،ضعيف يف الحديث ،وهو مقبول فيما توبع عليه كهذا األثر ،وقد روى هذا األثر عن الحسن عن قيس بن
عباد عن عيل  أبو داود يف السنن رقم  ،4666وعبد الله بن أحمد يف السنة رقم  ،0266وابن جرير الطربي يف تفسريه
 ،٤1/6وإسناد أبي داود وعبد الله صحيح عىل رشط الصحيحني ،وإسناد الطربي صحيح إال أنه من رواية ثابت البناني
وحميد الطويل أن قيس بن عباد فذكرا األثر ،وهذا إسناد صحيح وقد يكونا روياه عن الحسن عنه.
212

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

عمر ،فسمعت وأطعت ،ثم إن عمر أصيب فظننت أنه ال يعدلها عني فجعلها يف ستة أنا
أحدهم ،فولوها عثمان فسمعت وأطعت ،ثم إن عثمان قتل فجاءوا فبايعوني طائعني غري
مكرهني ،ثم خلعوا بيعتي فوالله ما وجدت إال السيف أو الكفر بما أنزل الله عز وجل عىل
محمد ﷺ).

()0

وقام رجل إىل عيل يوم صفني فقال( :يا أمري املؤمنني أخربني عن مخرجك هذا ،عهد عَ ِهده
إليك رسول الله ﷺ أو رأي رأيته؟
فقال :إن رسول الله ﷺ لم يمت فجأة ولم يقبض قبضا ،إن رسول الله ﷺ ملا حرضته
الوفاة رأيته يستخلفني لقرابتي منه ولبالئي الحسن ،فاستخلف أبا بكر فسمعت وأطعت،
فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأقيم الحدود بني يديه ،فلما حرضته الوفاة رأيته
يستخلفني لقرابتي من رسول الله ﷺ ولبالئي الحسن فوىل عمر فسمعت وأطعت ،وكنت
آخذ إذا أعطاني وأغزوا إذا أغزاني وأقيم الحدود بني يديه ،فلما حرضت عمر الوفاة رأى
عمر أنه إن استخلف خليفة وفعل ذلك الخليفة بعده بمعصية الله أنها ستلحقه ،فجعلها
شورى بني الستة الذين مات رسول الله ﷺ وهو عنهم راض عثمان وطلحة والزبري وعبد
الرحمن بن عوف وسعد ،فلما احتججنا أرادها كل رجل منا لنفسه ،فلما رأى ذلك عبد
الرحمن بن عوف قال :يا أيها الناس ولوني وأخرج منها نفيس ،ففعلنا فأخذ علينا عهودا

( )0رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  43٩/ 24من طريق أبي أحمد الحاكم الحافظ ،وابن األثري يف أسد الغابة ،1 /0
من طريق أبي نعيم الحافظ ،وكالهما يرويانه من طريق إبراهيم بن يوسف الصرييف وهو كويف ثقة ،عن أبيه ـ وال يعرف
بجرح ـ عن أمي بن ربيعة الصرييف املرادي ،وهو كويف ثقة ،عن يحيى بن عروة املرادي ،وهو كويف ثقة ،قال سمعت عيل
بن أبي طالب ،وهذا إسناد حسن صحيح وشاهد لألثر الذي قبله عن عيل .
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ومواثيق ،فوىل عثمان فسمعت وأطعت ،فلما قتل رحمة الله عليه لم أر أحدا أوىل بها مني
لقرابتي من رسول الله ﷺ).

()0

وسأله سويد بن غفلة الجعفي عن أبي بكر وعمر؛ فقال( :ملا حرضت رسول الله ﷺ
الوفاة قال :مروا أبا بكر أن يصيل بالناس وهو يرى مكاني ،فصىل بالناس سبعة أيام يف
حياة رسول الله ﷺ ،فلما قبض الله نبيه ارتد الناس عن اإلسالم ،فقالوا :نصيل وال نعطي
الزكاة فريض أصحاب رسول الله ﷺ ،وأبى أبو بكر منفردا برأيه فرجح برأيه رأيهم جميعا
وقال :والله لو منعوني عقاال مما فرض الله ورسوله لجاهدتهم عليه كما أجاهدهم عىل
الصالة ،فأعطى املسلمون البيعة طائعني ،فكان أول من سبق يف ذلك من ولد عبد املطلب
أنا ،فمىض رحمة الله عليه وترك الدنيا وهي مقبلة فخرج منها سليما فسار فينا بسرية
رسول الله ﷺ ال ننكر من أمره شيئا حتى حرضته الوفاة ،فرأى أن عمر أقوى عليها ولو
كانت محاباة آلثر بها ولده ،واستشار املسلمني يف ذلك فمنهم من ريض ومنهم من كره
وقالوا :أتؤمر علينا من كان عنانا وأنت حي فماذا تقول لربك إذا قدمت عليه قال :أقول
لربي إذا قدمت عليه :إلهي أمرت عليهم خري أهلك ،فأمر علينا عمر ،فقام فينا بأمر صاحبيه
ال ننكر منه شيئا نعرف فيه الزيادة كل يوم يف الدين والدنيا فتح الله به األرضني ،ومرص
به األمصار ،ال تأخذه يف الله لومة الئم ،البعيد والقريب سواء يف العدل والحق ،ورضب الله
بالحق عىل لسانه وقلبه حتى إن كنا لنظن أن السكينة تنطق عىل لسانه وأن ملكا بني عينيه
يسدده ويوفقه).

()2

( )0رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ، 431/ 42بإسناد صحيح إىل الحسن بن عمرو العبدي عن شعبة بن الحجاج
وأبي داود الحفري عن الجريري عن أبي نرضة العبدي به ،وهذا إسناد متصل رواته ثقات ،وقد اختلف يف الحسن بن
عمرو ووثقه يحيى بن معني وابن حبان وابن عدي ،ويتقوى بشواهده.
( )2رواه ابن األثري يف أسد الغابة  ،125 /0من طريق ابن مردويه الحافظ عن الطرباني الحافظ صاحب املعاجم عن
هاشم بن مرثد ،وهو ثقة حافظ ،عن محبوب بن موىس أبو صالح الفراء ،وهو ثقة ،عن أبي إسحاق الفزاري الحافظ
صاحب املغازي ،عن شعبة بن الحجاج عن سلمة بن كهيل عن خاله أبي الزعراء عبد الله بن هانئ الحرضمي ،وهو
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وجاء الناس إىل عيل وهو مطعون فقالوا( :أال تستخلف؟ فقال لهم :ال! ولكني أترككم كما
ترككم رسول الله ﷺ .قالوا :فماذا تقول لربك إذا لقيته؟ قال أقول :اللهم تركتني فيهم ثم
قبضتني إليك ،وأنت فيهم ،فإن شئت أصلحتهم ،وإن شئت أفسدتهم).

()0

ويف رواية( :جاءه الناس فقالوا :نبايع الحسن ابنك؟ فقال :ال آمركم وال أنهاكم أنتم
أبرص).

()2

ومما يؤكد طبيعة والية العهد يف الفقه العمري الراشدي ،وأنه مجرد ترشيح فقط لألكفأ
واألصلح ،وأنه من باب حسن النظر لألمة ،وأن الحق فيه لها هي ،إن شاءت قبلت أو ردت،
عهد عمر للستة ،فهو عهد وترشيح ملن اقرتح أسماءهم الصحابة اآلخرون ،ومن ريض بهم
املسلمون ،فصار الستة هم أهل الحل والعقد كوكالء عن الصحابة كلهم الذين رشحوهم
لعمر حني استشارهم فيمن يوليه عليهم ،كما علله ابن جرير الطربي( :فإن قال قائل:
وكيف يكون يف الخرب الذي ذكرت عن عمر داللة عىل ما وصفت ،من أن مذهبه كان أن أحق
الناس باإلمامة وأوالهم بعقد الخالفة أفضلهم ،وأن ال حق للمفضول فيها عىل الفاضل ،وقد
جعل األمر شورى بني ستة ،وال شك أنه لم يكن هو وال غريه يشكون أن ممن يف الستة
الذين جعلهم يف الشورى من هو أفضل من غريه منهم ،وقد أدخل املفضول فيهم ،ويف
إدخاله إياه معهم الداللة الواضحة عىل أنه قد كان من مذهبه أن املفضول قد يصلح
للخالفة ،ويجوز له عقد اإلمامة.
قيل :إن األمر يف ذلك بخالف ما إليه ذهبت ،وغري الذي توهمت ،وإنما أدخل رحمة الله
عليه الذين ذكرت يف الشورى للمشاورة واالجتهاد يف النظر لألمة ،إذ كان واثقا عند نفسه
مخرضم ثقة من أصحاب عيل ،أو عن زيد بن وهب وهو أيضا كويف مخرضم ثقة ،وهذا إسناد كويف صحيح رواته ثقات
أثبات.
( )0السنة للخالل رقم  332وإسناده حسن ،ورى نحوه البزار يف مسنده ح رقم .1٤0
( )2الطرباني يف املعجم الكبري  ،٩٤/ 0وقال الهيثمي يف مجمع الزوائد ( 0٩2/ ٩مرسل وإسناده حسن).
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منهم بأنهم ال يألون للمسلمني نصحا فيما اجتمعوا عليه ،وأن املفضول منهم ال يرتك
والتقدم عىل الفاضل ،وال يسلم له طلب منزلة غريه أحق بها منه ،وكان مع ذلك عاملا بريض
األمة بمن ريض به النفر الستة الذين جعل إليهم األمر ،وبقناعتها بمن اختاروه ألمرها
وقلدوه سياستها ،إذ كان الناس لهم تبعا ،وكانوا للناس أئمة وقادة ،ال أنه كان يرى أن
للمفضول منهم مع الفاضل حقا يف اإلمامة ،وأنه كان ال يعرف الفاضل منهم واملفضول،
واملستحق منهم األمر بعده ،وفيه أيضا الداللة عىل بطول ما قاله أهل اإلمامة [الشيعة
اإلمامية] من أنها يف أعيان وأشخاص قد بينت ،ووقف عليها رسول الله ﷺ أمته ،فال حاجة
بهم إىل التشاور فيمن تقلده أمرها وتوليه سياستها ،لبيان رسول الله صىل الله عليه وسلم
لهم أهلها املستحقني لها يف كل وقت وزمان بأعيانها ،وذلك أن عمر جعلها شورى بني النفر
الستة الذين ذكرنا ،ليجتهدوا يف أوالهم بها فيقلدوه القيام بها ،فلم ينكر ما فعل من ذلك
من أهل اإلسالم يومئذ أحد ،ال من النفر الستة الذين هم أهل الشورى ،وال من غريهم من
املهاجرين واألنصار ،ولو كان فيهم من قد كان رسول الله صىل الله عليه وسلم أوقف عليه
بعينه ونصه ألمته ،وجعل له األمر من بعده ،كان حريا أن يقول منهم قائل :وما وجه
التشاور يف أمر قد كفيناه ببيان الله لنا عىل لسان رسوله صىل الله عليه وسلم؟ ويف تسليم
جميعهم له ما فعل ،ورضاهم بما صنع وتركهم النكري عليه ،أبني البيان وأوضح الربهان
عىل أن القوم لم يكن عندهم من رسول الله صىل الله عليه وسلم يف شخص بعينه عهد يف
ذلك الوقت ،وأن الذي كان عندهم يف ذلك من العهد منه إليهم كان وقفا عىل موصوف
بصفات احتاجوا إىل إدراكها باالستنباط واالجتهاد ،فرضوا وسلموا له ما فعل من رده األمر
يف ذلك إىل النفر الذين رده إليهم ،إذ كانوا يومئذ هم أهل األمانة عىل الدين وأهله ،ومن ال
يشك يف نصحه لإلسالم وأسبابه ،وأن ما جعل إليهم من األمر إنما هو أمر يدرك باالجتهاد
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واالستنباط ،غري موقوف عليه إال بصفته ،ال باسم شخص بعينه ونسبه ،وفيه أيضا الداللة
عىل أن الجماعة املوثوق بأديانهم ونصيحتهم اإلسالم وأهله ،إذا عقدوا عقد الخالفة لبعض
من هو أهلها عن تشاور منهم واجتهاد ونظر ألهل اإلسالم ،فليس لغريهم من املسلمني حل
ذلك العقد ،ممن لم يحرض عقدهم وتشاورهم ،إذ كان العاقدون قد أصابوا الحق فيه ،وذلك
أن عمر أفرد بالنظر يف األمر النفر الستة ،ولم يجعل لغريهم فيما فعلوا وعقدوا من عقد
االعرتاض ،وسلم ذلك من فعله جميعهم ،فلم ينكره منهم منكر ،ولو كان العقد يف ذلك ال
يصح إال باجتماع األمة عليه ،لكان خليقا أن يقول له منهم قائل :إن الحق الواجب بالعقد
الذي خصصت بالقيام به هؤالء النفر الستة ،لم يخص به هؤالء دون سائر األمة؟ بل
الجميع منهم يف ذلك رشكاء ،إذ كان ذلك إلزامه جميعهم له حقا ،وإلزامه لجميعهم مثله
ولكن القوم ملا كان األمر يف ذلك عندهم عىل ما وصفت ،سلموا وانقادوا ،فلم يعرتض منهم
فيه متعرض ،ولم ينكره منهم منكر وفيه أيضا الداللة عىل أنه كان من مذهبه أن ما كان
من أمور الدين باالجتهاد مستنبطا وبالنظر مدركا فمرده إىل أهل العلم بأصوله ،ومصدور
يف الالزم فيه عما قالوا ،أو حكموا فيه ،وذلك أنه جعل لألمراء يف اختيار أوىل الستة بأمر
األمة إليهم ،وأفردهم بذلك دون سائر األمة غريهم ،وألزم عقدهم من عقدوا له من سواهم
من الرعية ،إذ كانوا يومئذ أعلم األمة بما جعل إليهم من ذلك وأنصحهم لهم ،وأعرفهم
باملعاني التي بها يستحق أن يعقد عقد الخالفة ملن تعقد له ،فكذلك الواجب يف كل ما كان
من أمر الدين باالجتهاد مدركا وبالنظر مستنبطا ،أن يكون إىل أهل العلم به مردودا ،وعما
قالوا فيه وحكموا مصدورا ،دون غريهم من سائر األمة ،وأن ال يكون لغريهم ،من أهل
الغباء ،وال ملن ال علم له به وال معرفة رأي ،بل الواجب عليهم التسليم ملا رأوا وقالوا ،واالنقياد
ملا حكموا وقضوا ،كما ألزم عمر عقد أهل الشورى ملن عقدوا سائر األمة ،ولم يجعل لغريهم
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معهم يف ما ألزموا وقضوا يف ذلك مقاال وال نظرا أو رأيا ،بل الواجب التسليم لهم واالنقياد
لحكمهم) (.)0

رفض الصحابة العهد لألبناء يف اخلطاب املؤول:
وقد بدأ التأويل يف هذه القضية باالحتجاج بعهد أبي بكر لعمر عىل جواز العهد لألبناء
واإلخوة من باب حسن النظر واالختيار لألمة ،ال عىل أنه من باب التوريث ،مع أنه قياس
مع الفارق ،بل قياس فاسد االعتبار ،معارض للنصوص وسنن الخلفاء الراشدين ،وهذا ما
أدركه أيضا الصحابة الذين رفضوا عهد معاوية  باألمر إىل ابنه يزيد ،وقد أمر معاوية
أمري املدينة مروان بن الحكم أن يذكر للناس بيعة يزيد ،فخطب مروان ودعا إىل بيعة يزيد،
وقال فيها( :إن الله أرى أمري املؤمنني يف يزيد رأيا حسنا ،وإن يستخلفه فقد استخلف أبو
بكر وعمر).

()2

ويف رواية( :سنة أبي بكر وعمر).

()3

فرد عليه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال( :بل سنة هرقل وقيرص)( ،)4وقال( :جئتم بها
()5

هرقلية تبايعون ألبنائكم).

ويف رواية( :فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال :كذبت والله يا مروان! ال يكون ذلك ،ال
تحدثوا علينا سنة الروم ،كلما مات هرقل قام مكانه هرقل).

()6

( )0تهذيب اآلثار مسند عمر ٩31 /2
( )2انظر فتح الباري  5٤6/ 1ح رقم (.)412٤
( )3انظر فتح الباري .5٤٤/ 1
( )4املصدر السابق وانظر الدر املنثور للسيوطي  ،00/ 6وقال( :أخرجه عبد بن حميد والنسائي وابن املنذر والحاكم
وصححه).
( )5فتح الباري .5٤٤/ 1
( )6رواه القايل يف األمايل  0٤5/2من طريق ابن شبة املؤرخ صاحب (تاريخ املدينة) بإسناد صحيح مرسال.
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وملا قال مروان بن الحكم يف خطبته يف شأن بيعة يزيد( :سنة أبي بكر الراشدة املهدية)،
رد عليه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال( :ليس بسنة أبي بكر ،وقد ترك أبو بكر األهل
والعشرية ،وعدل إىل رجل من بني عدي؛ أن رأى أنه لذلك أهل ،ولكنها هرقلية).
ويف رواية قال له( :جعلتموها والله هرقلية وكرسوية).

()0

()2

فلم يكن يخفى عىل هؤالء الصحابة الفرق بني الخالفة التي تقوم عىل شورى األمة
واختيارها لإلمام ،وامللك القيرصي والكرسوي الذي يقوم عىل التنازع والتغالب والتوريث،
كما كان حال فارس والروم!
وقد بني عبد الرحمن بن أبي بكر بطالن قياس عهد معاوية ليزيد عىل عهد أبي بكر لعمر،
وأوضح الفرق بني العهدين ،فقال (:يا معرش بني أمية ،اختاروا منها بني ثالث :بني سنة
رسول الله ﷺ ،أو سنة أبي بكر ،أو سنة عمر ،إن هذا األمر قد كان ،ويف أهل بيت رسول
الله ﷺ من لو واله ذلك لكان لذلك أهال ،ثم كان أبو بكر ،فكان يف أهل بيته من لو ّواله
لكان لذلك أهال ،فوالها عمر فكان بعده ،وقد كان يف أهل بيت عمر من لو واله لكان لذلك
أهال ،فجعلها يف نفر من املسلمني ،أال وإنما أردتم أن تجعلوها قيرصية ،كلما مات قيرص
كان قيرص ،فغضب مروان بن الحكم).

()3

( )0تاريخ اإلسالم للذهبي سنة 50هـ ص .041
( )2ابن كثري  ٩2/ 1يف حوادث سنة 51هـ وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن املسيب عن عبد
الرحمن بن أبي بكر ،وهذا إسناد صحيح.
( )3أورده الذهبي يف تاريخ اإلسالم ص -041عن ابن أبي خيثمة املؤرخ بإسناد صحيح.
وقصة مروان وعبد الرحمن بن أبي بكر وما جرى بينهما يف شأن بيعة يزيد رواها البخاري يف صحيحه مخترصة يف
التفسري باب (والذي قال لوالديه) ح  4002من حديث يوسف بن ماهك ،ورواها النسائي يف السنن الكربى ح ،11491
واإلسماعييل يف مستخرجه عىل صحيح البخاري ـ كما يف الفتح ـ من حديث شعبة عن محمد بن زياد مطولة ،وهذا
إسناد عىل رشط الصحيحني ،ويف روايته( :فقال مروان :سنة أبي بكر وعمر  !فقال عبد الرحمن بن أبي بكر :
سنة هرقل وقيرص) ،ورواها الحاكم يف املستدرك رقم  ٨4٨0من حديث شعبة ،وقال صحيح عىل رشط الشيخني ،ورواه
الخطابي يف غريب الحديث  ،017/ ١وابن األثري يف أسد الغابة  ،720/ 1وابن عساكر يف تاريخ دمشق  00/00كلهم من
طرق صحيحة من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن زياد به ،وهذا إسناد صحيح عىل رشط مسلم ،ويف روايته:
(جئتم بها هرقلية تبايعون ألبنائكم) ،ورواه موىس بن إسماعيل الحافظ التبوذكي -كما يف تاريخ الذهبي ص =-01٨
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ثم ملا حج معاوية قدم إىل املدينة وخطب بالناس وذكر ابنه يزيد ،فاعرتضه عبد الرحمن
بن أبي بكر ،وقطع عىل معاوية خطبته وقال له( :إنك والله لوددت أنا وكلناك يف أمر ابنك
ّ
لرتدن هذا األمر شورى بني املسلمني ،أو لنعيدنّها عليك
إىل الله ،وإنا والله ال نفعل ،والله
جذعة [أي الحرب] ثم خرج).

()0

فكان أمر الخالفة وأنه حق لألمة وشورى بني املسلمني جميعا من الوضوح باملكان الذي
يستحق يف نظر هؤالء الصحابة القتال دونه ،وال يقبلون االستبداد به دونهم ،أو االفتئات
عليهم فيه!
ثم اجتمع معاوية مع ابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر والحسني بن عيل
وعبدالله بن الزبري ،وعلل اختياره ليزيد بأنه يخىش الفتنة وأن يدع األمة بال إمام بعده.

()2

فقال عبدالله بن عمر( :إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء ،ليس ابنك بخري من أبنائهم،
فلم يروا يف أبنائهم ما رأيت أنت يف ابنك ،ولكنهم اختاروا للمسلمني حيث علموا الخيار،

= عن الفضل بن القاسم عن محمد بن زياد مطوال القصة بأكملها من خطبة مروان وذكره بيعة يزيد إىل أن عقدت له
البيعة ،وهذا إسناد صحيح عىل رشط مسلم ،وفيها( :أال وإنما أردتم أن تجعلوها قيرصية كلما مات قيرص كان قيرص)،
ورواها عبد الرزاق ـ كما يف تاريخ ابن كثري  ٨9/ ٨ـ عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عبد الرحمن بن
أبي بكر ،وهذا إسناد عىل رشط الصحيحني ،ويف روايته( :جعلتموها والله هرقلية وكرسوية يعنى جعلتم ملك امللك ملن
بعده من ولده) ،وابن أبي حاتم يف التفسري ـ كم عند ابن كثري  ١2١/ 4ـ من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله
قال :إني لفي املسجد حني خطب مروان ...إلخ ،وعبد الله هنا هو ابن يسار البهي موىل ابن الزبري ،وكذا رواه البزار يف
مسنده رقم  ،١١70وهذا إسناد صحيح ،ولفظه( :أهرقلية؟ إن أبا بكر  والله ما جعلها يف أحد من ولده وال أحد من
أهل بيته وال جعلها معاوية يف ولده إال رحمة وكرامة لولده) ،ورواه ابن أبي الدنيا أثر رقم  ١02عن محمد بن نجيح عن
أبيه عن أبي كثري موىل آل الزبري ،ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ،00/00وهذا إسناد حسن،
ولفظه( :يا مروان إنما هي هرقلية كلما مات هرقل كان هرقل مكانه ما ألبي بكر لم يستخلفني وما لعمر لم يستخلف
عبد الله) ،ورواها الزبري بن بكار عن عبد الله بن نافع الزبريي ـ كما عند ابن عبد الرب يف االستيعاب  ١49/ 1وابن
عساكر يف تاريخ دمشق  00/00ـ وروايته مرسلة ،وفيها (أهرقلية إذا مات كرسى كان كرسى مكانه ال نفعل والله
أبدا) ،فالقصة متواترة تواترا قطعيا ال ريب فيه.

( )0تاريخ خليفة بن خياط ص 204بإسناد صحيح لغريه؛ إذ فيه النعمان بن راشد وهو صدوق فيه ضعف ،والقصة
صحيحة من طرق كثرية كما سيأتي.
( )2انظر ابن جرير  241/ 3سنة 56هـ بإسناد صحيح إىل عبد الله بن عون.
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وأنت تحذرني أن أشق عصا املسلمني ،وأن أسعى يف فساد ذات بينهم ،ولم أكن ألفعل ،إنما
أنا رجل من املسلمني فإذا اجتمعوا عىل أمر فإنما أنا رجل منهم).

()0

ويف رواية قال عبدالله بن عمر( :إني أدخل بعدك فيما تجتمع عليه األمة ،فوالله ،لو أن
األمة اجتمعت بعدك عىل عبد حبيش لدخلت فيما تدخل فيه األمة).

()2

فاحتج ابن عمر برد األمر إىل األمة ،واجتماعها عىل من تختاره بالشورى والرضا ،إذ
الخالفة خالفتها ،واألمر أمرها ،ال تنازع فيه وال تغالب ،ال كما هي سنة الفرس والروم،
وهي حجته أيضا عىل من أرادوا الخروج عىل عثمان  ،وأنهم بخروجهم عىل اإلمام الذي
اختارته األمة بالشورى والرضا إنما يسنون سنة فارس والروم يف قتلهم مللوكهم إذا سخطوا
عليهم ،فقال ملن تكلم يف عثمان( :إنا كنا نقول ورسول الله حي أفضل أمة رسول الله ﷺ
بعده أبو بكر وعمر وعثمان ،وما نعلم أنه قتل نفسا بغري حق ،وال جاء من الكبائر شيئا،
ولكن هو هذا املال إن أعطاكموه رضيتم ،وإن أعطاه أويل قرابته سخطتم ،إنما تريدون أن
تكونوا كفارس والروم ال يرتكون لهم أمريا إال قتلوه).

()3

فكما أن االستبداد باألمر وتوريث الحكم سنة فارس والروم التي أبطلها اإلسالم بالخالفة
وأحكامها ،كذلك الخروج عىل السلطة التي اختارتها األمة ،واالقتتال عليها ،والتغالب
والتنازع فيها ،سنة فارس والروم ،ال سنة اإلسالم الذي جاء بالشورى والرضا ﴿وَ أَمْ ُر ُه ْم
ورى بَيْنَهُ م﴾ ،وقال ﷺ يف بيعته لألنصار يوم العقبة( :وأال ننازع األمر أهله).
ُش َ

( )0تاريخ خليفة ص 204 – 203بإسناد صحيح لغريه ،وتاريخ الذهبي ص .04٩
( )2ابن جرير الطربي  241/ 3وإسناده صحيح لغريه.
( )3أحمد يف الفضائل  ،٩4/ 0والسنة للخالل رقم  54٩-546بأسانيد صحيحة.
( )4صحيح البخاري ح ،٤156ومسلم يف صحيحه ح .0٤1٩
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وقال( :من بايع إماما ،فأعطاه صفقة يده ،وثمرة قلبه ،فليطعه إن استطاع ،فإن جاء
آخر ينازعه ،فارضبوا عنق اآلخر).

()0

وقد دخل خيار الصحابة وفقهاؤهم عىل معاوية حني حج وتحدث يف شأن يزيد وبيعته،
وهم الحسني بن عيل وعبدالله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبدالله بن عمر
وعبدالله بن الزبري ،وجعلوا عبدالله بن الزبري هو املتحدث باسمهم ،فقال ملعاوية:
(يا أمري املؤمننيِّ ،
نخريك من ثالث خصال ،أيها ما أخذت فهو لك رغبة.
قال معاوية :لله أبوك اعرضهن!
قال ابن الزبري :إن شئت صنعت ما صنع رسول الله ﷺ ،وإن شئت صنعت ما صنع أبو
بكر ،فهو خري هذه األمة بعد رسول الله ﷺ ،وإن شئت صنعت ما صنع عمر فهو خري
هذه األمة بعد أبي بكر.
قال معاوية :لله أبوك وما صنعوا؟
قال ابن الزبري :قبُض رسول الله ﷺ فلم يعهد عهدا ،ولم يستخلف أحدا؛ فارتىض
املسلمون أبا بكر ،فإن شئت أن تدع هذا األمر حتى يقيض الله فيه قضاءه فيختار املسلمون
ألنفسهم؟
فقال معاوية :إنه ليس فيكم اليوم مثل أبي بكر ،إن أبا بكر كان رجال تقطع دونه األعناق،
وإني لست آمن عليكم االختالف.
قال ابن الزبري :صدقت ،والله ما تحب أن تدعنا عىل هذه األمة.
قال :فاصنع ما صنع أبو بكر.
قال معاوية :لله أبوك وما صنع أبو بكر؟

( )0مسلم يف صحيحه ح .0144
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قال ابن الزبري :عمد إىل رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه وال من رهطه األدنني
فاستخلفه،
فإن شئت أن تنظر أي رجل من قريش شئت ليس من بني عبد شمس فرتىض به؟
قال معاوية :لله أبوك الثالثة ما هي؟
قال ابن الزبري :تصنع ما صنع عمر؟
قال معاوية :وما صنع عمر؟
قال ابن الزبري :جعل هذا األمر شورى يف ستة نفر من قريش ،ليس فيهم أحد من ولده
وال من بني أبيه وال من رهطه.
قال معاوية :فهل عندك غري هذا؟
قال ابن الزبري :ال.
قال معاوية ملن كانوا مع ابن الزبري :فأنتم؟
قالوا :ونحن أيضا).

()0

وقال له عبدالله بن الزبري أيضا( :إن كنت قد مللت اإلمارة فاعتزلها ،وهلم ابنك فلنبايعه،
()2

أرأيت إذا بايعنا ابنك معك ،أليكما نسمع؟! أليكما نطيع؟! ال نجمع البيعة لكما والله أبدا).

ثم صعد معاوية املنرب وخطب يف الناس وقال( :إن هؤالء الرهط هم سادة املسلمني
وخيارهم ،ال نستبد بأمر دونهم ،وال نقيض أمرا إال عن مشورتهم).

()3

فقد كان معاوية  نفسه يدرك طبيعة الخالفة وأنها شورى بال استبداد وال توريث،
وأن الخالفة هي لألمة ،وهي التي تختار الخليفة بحكم استخالف الله لها ،وبحكم واليتها
( )0تاريخ خليفة ص  206بإسناد صحيح بشواهده ،وانظر تاريخ الذهبي ص  ،052 – 050ورواه أبو عيل القايل يف
األمايل 0٤6 – 0٤5/ 2من طريق ابن شبة املؤرخ بإسناد صحيح.
( )2تاريخ خليفة ص 204بإسناد صحيح يف الشواهد.
( )3تاريخ خليفة ص  20٤بإسناد صحيح يف الشواهد.
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العامة التي جعلها الله لها بقوله﴿ :إِنَّمَ ا وَ ِليُّ ُك ُم الل ُه وَ َر ُسولُ ُه وَ ا َّلذ َ
ِين آمَ نُوا﴾ ،وقال يف رقابة
األمةُ :
وَر ُسولُ ُه وَ ا ْلم ُْؤ ِمنُون﴾ ،ولهذا قال معاوية لهم( :إنما
﴿وَق ِل اعْ مَ لُوا ْ َف َس َريَى الل ُه عَ مَ َل ُك ْم َ
أردت أن تقدموه باسم الخالفة ،وتكونوا أنتم الذين تنـزعون وتؤمِّ رون ،وتجبون
وتقسمون ،وال يدخل عليكم يف يشء من ذلكم).

()0

قال ابن كثري( :ملا أخذت البيعة ليزيد يف حياة أبيه كان الحسني ممن امتنع من مبايعته
هو وابن الزبري وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن عباس).

()2

وكذا رواه أحمد بن حنبل عن أبي بكر بن عياش قال( :لم يبايع ابن الزبري ،وال حسني،
وال ابن عمر ،ليزيد بن معاوية ،يف حياة معاوية ،فرتكهم معاوية).

()3

ولقد أدرك عمر بن عبد العزيز الفرق بني عهد أبي بكر لعمر ،وعهد سليمان له ،وعدم
صحة العهد لألقارب ،فرد األمر لألمة واشرتط رضاها ،فبعد أن ُقرئ كتاب سليمان بن عبد
امللك بعد وفاته سنة٩٩ه ،وفيه العهد باألمر إىل عمر بن عبد العزيز ابن عمه ،قام عمر
وخطب الناس فقال( :أيها الناس ،إني والله ما سألتها الله يف رس وال عالنية قط ،فمن كره
()4

منكم فأمره إليه).

وقال أيضا( :أيها الناس إن من حولكم من األمصار واملدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا
بوال).
واليكم ،وإن أبوا فلست لكم ٍ

()5

ولهذا كان فقهاء البرصة يرون (أن رضا أهل االختيار لبيعة ويل العهد رشط يف لزومها
لألمة؛ ألنها حق يتعلق بهم ،فلم تلزمهم إال برضا أهل االختيار منهم).
( )0تاريخ خليفة بن خياط ص  206وهو صحيح بشواهده ،وانظر تاريخ الذهبي ص.050
( )2ابن كثري  053/ 1يف قصة الحسني بن عيل وسبب خروجه.
( )3السنة للخالل رقم .144
( )4املعرفة والتاريخ  ،60٤/ 0وحلية األولياء  2٩٩/5بإسناد صحيح عىل رشط مسلم.
( )5تاريخ الذهبي  ،0٩3/ 5وابن كثري .0٩0/ ٩
( )6األحكام السلطانية للماوردي ص .00
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قال ابن رجب الحنبيل يف رشح حديث العرافة -وهي السيادة عىل القبيلة -عىل القوم
وبطالن البيعة لألبناء عىل أساس النسب( :ولم يذكر أنه جعل العرافة له بمجرد كون أبيه
عريفا ،واإلمامة العظمى ال تستحق بالنسب ،ولهذا أنكر الصحابة عىل من بايع لولده ،وقال
عبد الرحمن بن أبي بكر( :جئتم بها هرقلية ،تبايعون ألبنائكم) ،وسمع ذلك عائشة
والصحابة ،ولم ينكروه عليه ،فدل عىل أن البيعة لألبناء سنة الروم وفارس ،وأما سنة
املسلمني فهي البيعة ملن هو أفضل وأصلح لألمة ،وما تزعمه الرافضة يف ذلك فهو نزعة من
نزعات املرشكني يف تقديم األوالد والعصبات ،وسائر الواليات الدينية سبيلها سبيل اإلمامة
العظمى يف ذلك).

()0

رفض أئمة التابعني العهد لألبناء ولو بدعوى الصالح والكفاءة:
وكما اعرتض الصحابة عىل مبدأ العهد لألبناء ولو بدعوى أنهم أصلح وأكفأ ،كذلك
اعرتض أئمة التابعني كما فعل سعيد بن املسيب ،فقد أخذ عبد امللك بن مروان سنة  15ه
البيعة لولديه الوليد ثم لسليمان من بعده ،فبايع الناس لهما ،فلما وصل الخرب املدينة وبايع
بعض أهلها رفض سعيد بن املسيب إمام التابعني يف عرصه أن يبايع وقال( :ال أبايع اثنني
ما اختلف الليل والنهار) ،واحتج بحديث( :نهى عن بيعتني يف بيعة) ،وقد عرضوا عليه أن
يخرج من املدينة إىل العمرة حتى يبايع أهل املدينة.
فقال :ال أجهد بدني وأنفق مايل يف يشء ليس يل فيه نية.
فقالوا له :الزم دارك حتى ينقيض األمر.
فقال :وأنا أسمع األذان (حي عىل الصالة ،حي عىل الفالح)؟! ما أنا بفاعل.
( )0فتح الباري ـ البن رجب ()4٤4 / 3
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فقالوا :فإذا قرأ الوايل عليك الكتاب فال تقل ال وال نعم.
فقال :فيقول الناس :بايع سعيد بن املسيب ،ما أنا بفاعل.
فقيل له :ادخل من الباب واخرج من الباب اآلخر.
فقال :والله ال يقتدي بي أحد من الناس.
فأُمر برضبه والطواف به وسجنه وعرضه عىل السيف ،فلم يرجع عن رأيه.

()0

وقد دخل عليه رجالن وهو يف السجن فقالوا :اتق الله! فإنا نخاف عىل دمك.
فقال لهم :اخرجا عني ،أتراني ألعب بديني كما لعبتما بدينكما.
وقال أيضا :إن أراد عبد امللك أن أبايع الوليد فليخلع نفسه.

()2

()3

ولوضوح هذا األصل أفتى مالك  فتواه ببطالن مثل هذه البيعات التي تؤخذ من الناس
لألبناء عىل سبيل اإلكراه املعنوي ،وبأنه ال بيعة ملكره ،وذلك عندما خرج محمد بن عبدالله
بن الحسن ذو النفس الزكية سنة 045ه ،عىل أبي جعفر املنصور العبايس ،وكان قد خرج
يف املدينة ،فاستفتى أهلها مالك بن أنس يف الخروج معه ،مع أنهم سبق لهم أن بايعوا أبا
جعفر املنصور ،فقال مالك( :إنما بايعتم مكرهني ،وليس عىل مكره يمني ،فأرسع الناس
إىل محمد ،ولزم مالك بيته).

()4

( )0تاريخ خليفة ص  ،21٩واملعرفة والتاريخ للبسوي  ،4٤4 – 4٤2/ 0والجامع البن أبي زيد القريواني ص ،014
وحلية األولياء  ،0٤12 – 0٤11/ 2وتاريخ ابن كثري .64/ ٩
( )2الجامع ص .014
( )3تاريخ خليفة بن خياط ص .21٩
( )4ابن جرير الطربي  ،42٤/ 4حوادث سنة 045هـ ،وسري أعالم النبالء .11/1
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الفرق بني العهد بوالية األمر يف اخلطاب الراشدي املنزل ويف اخلطاب املؤول:
فبان بذلك الفرق بني العهد بوالية األمر يف الخطاب الراشدي املنزل ،والعهد باألمر يف
الخطاب املؤول ،والذي ظل مع كونه مؤوال يربر ذلك بحسن النظر لألمة ،ال عىل أساس حق
التوريث والذي لم يعرف إال يف العرص الحديث ،ليس فقط كانحراف عىل مستوى املمارسة
بل كانحراف عىل مستوى النظرية حيث صار ينص رصاحة يف األنظمة عىل امللك والتوريث
للذرية بما لم يكن مقبوال حتى يف الخطاب املؤول  -وصار الفقه السلطاني املعارص يسوغ
ذلك باسم اإلسالم والسنة  -الذي قال ابن خلدون عن أساس مرشوعيته( :وال يتهم اإلمام
يف هذا األمر وإن عهد إىل أبيه أو ابنه ،ألنه مأمون عىل النظر لهم يف حياته ،فأوىل أن ال
يحتمل فيها تبعة بعد مماته ،خالفا ملن قال باتهامه يف الولد والوالد ،أو ملن خصص التهمة
بالولد دون الوالد ،فإنه بعيد عن الظنة يف ذلك كله ،ال سيما إذا كانت هناك داعية تدعو
إليه ،من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة ،فتنتفي الظنة عند ذلك رأسا ،كما وقع يف عهد
معاوية البنه يزيد ،وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة يف الباب ،والذي دعا
معاوية إليثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة املصلحة يف اجتماع الناس،
واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه ...ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من
الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد امللك وسليمان من بني أمية،
والسفاح واملنصور واملهدي والرشيد من بني العباس ،وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم،
وحسن رأيهم للمسلمني ،والنظر لهم ،وال يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم ،وخروجهم
عن سنن الخلفاء األربعة يف ذلك ...وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ الرتاث عىل األبناء
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فليس من املقاصد الدينية ،إذ هو أمر من الله يخص به من يشاء من عباده ،ينبغي أن
تحسن فيه النية ما أمكن خوفا من العبث باملناصب الدينية).

()0

فاألساس املقاصدي الذي برر به من جوزوا والية العهد لألبناء  -مع بطالنه  -هو
املحافظة عىل مصالح األمة ،واملحافظة عىل وحدتها وقوتها ،والقيام بالجهاد ،وليس مصالح
األرسة باملحافظة عىل امللك فيها ،كما رصح بذلك ابن خلدون حني علل سبب ترك النبي ﷺ
للعهد ،ورضورته بعد ذلك ،حيث يقول( :فانظر كيف كانت الخالفة لعهد النبي ﷺ غري
مهمة ،فلم يعهد فيها ،ثم تدرجت األهمية زمان الخالفة بعض اليشء بما دعت الرضورة
إليه يف الحماية والجهاد وشأن الردة والفتوحات ،فكانوا بالخيار يف الفعل والرتك ،كما ذكرنا
عن عمر  ،ثم صارت اليوم من أهم األمور لأللفة عىل الحماية ،والقيام باملصالح).

()2

وقال ابن رزق األندليس( :املسألة الرابعة :من توابع نظر الخالفة يف مصالح الدين والدنيا
ولوازم الطاعة له يف ذلك ،تولية العهد ،ملن يويف له بعد مماته ،مبالغة يف النظر للخلق،
وخروجا عن عهدة ما يخىش من التقصري يف ذلك ،وقد عهد أبو بكر إىل عمر بمحرض
الصحابة  ،وعهد عمر يف الشورى إىل الستة املعروفني  جميعهم ،وعند ما أوجبوا
عىل أنفسهم طاعة العهد بذلك ،دل عىل أنهم أجمعوا عىل جواز النظر به أوال ،وعىل انعقاده
بعد الوقوع ثانيا).

()3

وهو بال شك تعليل عليل إال إنه يؤكد بأنه لم يجرؤ أحد عىل االدعاء بأن والية العهد هي
بسبب الحق بامللك والتوريث له ،كما هو يف األنظمة الوراثية وامللكية املعارصة التي غابت
فيها تماما الخالفة أصال كنظام سيايس إسالمي ،كما غابت املقاصد الرشعية التي برر بها

( )0مقدمة ابن خلدون )01٩ / 0( -
( )2مقدمة ابن خلدون )001 / 0( -
( )3بدائع السلك يف طبائع امللك )2 / 0( -
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الخطاب املؤول نظريته لوالية العهد ،حيث باتت الدول الغربية الصليبية نفسها التي
فرضت هذا الواقع السيايس هي املؤثر الرئيس يف اختيار السلطة ،وترشيح من يتم اختياره
لوالية العهد فيها ،ليحقق لها مصالحها ونفوذها ،عىل حساب مصالح األمة وحماية أمنها،
بما لم يبق معه أي وجه من وجوه التأويل ،بل محض التبديل ،واإلحداث والتضليل ،الذي
حذر منه النبي ﷺ بقوله( :عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ
وإياكم ومحدثات األمور)( ،)0وقوله( :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(.)2
فلم يتول خليفة قط الخالفة منذ عهد يزيد إىل عهد السلطان عبد الحميد باستحقاق
التوريث ،فوالية العهد يف الفقه اإلسالمي حتى الخطاب املؤول -فضال عن الراشدي
واملنزل -يرى والية العهد من باب حسن النظر والرتشيح من اإلمام ملن يراه أهال للوالية
بعده ،فإن شاء املسلمون بايعوه ،و إن شاءوا اختاروا أفضل منه ،وال توريث بإجماع األمة
يف شأن اإلمامة ،وهي من قطعيات الرشع ،بينما صارت والية العهد بعد إلغاء الخالفة
العثمانية -وإقامة بريطانيا الدول واملمالك الجديدة عىل أنقاضها -من باب التوريث وينص
ذلك يف الدساتري ،كما هو النظام امللكي الربيطاني وال عالقة ذلك باإلسالم ونظرية والية
العهد يف الفقه اإلسالمي ،وال تجري البيعة يف هذه الدول عند عقدها عىل وفق اإلمامة
الرشعية كما تقررت يف الكتاب والسنة وحكم الرشع ،بل عىل أساس االستحقاق املزعوم
للسلطة بالوراثة األرسية!

( )0رواه أبو داود ح رقم ( ،)461٤والرتمذي ح رقم ( ،)26٤1وابن ماجه ح رقم ( ،)42وقال الرتمذي( :حسن صحيح).
( )2رواه البخاري ح رقم  26٩٤ومسلم ح رقم .0٤01
2٩٩
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الفصل اخلامس:

نظام اخلالفة بني النظم الدستورية واألنظمة الدكتاتورية
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 ما طبيعة نظام الخالفة السيايس؟ هل هو نظام دستوري أم نظام دكتاتوري؟ هل من يحكمه ويتحكم فيه سلطة الفرد أم مؤسسات الدولة واملجتمع؟ ما حدود صالحيات السلطة يف نظام الخالفة هل هي مطلقة أم مقيدة؟ هل عرف نظام الخالفة الفصل بني السلطات؟ وما حدود كل سلطة؟إنه ال يمكن فهم اإلجابة عن هذه األسئلة قبل معرفة التاريخ السيايس لنظام الخالفة الذي
توارى -بسبب طبيعة كتابة التاريخ اإلسالمي آنذاك -خلف األحداث (الفتوحات الخارجية
والرصاع السيايس الداخيل) ،وخلف األشخاص (الخلفاء واألمراء) ،حتى كادت تطمس
معالم النظام السيايس الذي كانت كل تلك األحداث تقع يف إطاره ،وضمن دائرة تأثريه
املبارش فيها ،فما كان لتلك الفتوحات لتحدث لوال الرسالة والوعد (باالستخالف) ،وما كان
لتلك الرصاعات عىل السلطة لتكون لوال (نظام الخالفة) نفسه ،الذي كان منظومة فكرية
وعقائدية سياسية من جهة ،ونظما دستورية وترشيعية ،من جهة أخرى ،ومؤسسات وقوى
مجتمعية تمارس دورها بني هذه وتلك من جهة ثالثة!
فإذا كانت النظم الدستورية اليوم يف الدول املعارصة هي أرقى ما أنتجه الفكر اإلنساني
السيايس ملعالجة إشكالية السلطة وإدارة ملجتمع ،حيث أصبحت السلطة فيها تخضع
إلرادة أقوى ،وقانون أعىل ،يحدان من طغيانها ،ويمنعان من استبدادها ،ويحددان
صالحياتها ،وهو ما لم يعرفه العالم إال بعد الثورة الفرنسية ،ثم الثورة األمريكية ،قبل
قرنني ،حني برزت فكرة (إرادة الشعب) كإرادة أعىل ،لتواجه استبداد (إرادة الفرد) ،وصار
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(الدستور) هو القانون األعىل -وليس رغبات امللك -الذي ينظم عالقة السلطة باملجتمع،
بعد أن كانت النظم الدكتاتورية واالستبداد املطلق هو السائد قبل ذلك ،فكانت إرادة امللك
أو اإلمرباطور هي القانون األعىل ،وهو الدولة بكل مؤسساتها الترشيعية والتنفيذية
والقضائية ،وحني كان ذلك هو واقع األنظمة التي كانت تسود العالم كله عىل اختالف
أشكالها ،فإن نظام الخالفة الذي ظل يحكم العالم اإلسالمي كان خارجا عن سياق تلك
األنظمة ،وخارج نسقها ،إذ تمثل الخالفة نظاما سياسيا فريدا من نوعه -يف منظومته
العقائدية والدستورية والترشيعية -استطاع أن يحكم تقريبا نصف العالم املأهول آنذاك،
يف فرتات طويلة من التاريخ اإلنساني ،ويف دولة قارية امتدت يف ثالث قارات (آسيا  -أفريقيا
 أوربا) ،وهو ما لم يتهيأ لغريه من األنظمة السياسية ،دون أن يعيش تلك اإلشكالية التيواجهتها تلك األنظمة وانتهت بسقوطها.
وال يمكن قياس (نظام الخالفة) عىل أي نظام إمرباطوري آخر عرفه العالم ،ال يف طبيعة
ظهوره ونشأته حيث كانت رسالة النبي محمد ﷺ حجر األساس الذي بني عليها نظام
الخالفة والوعد باالستخالف يف األرض ،حتى يف ظل الخطاب السيايس املؤول ،وال يف طبيعة
ممارسته السياسية ،حيث ظلت الرشيعة والسلطة الترشيعية والقضائية خارج دائرة
اختصاص السلطة السياسية التنفيذية ،حتى يكاد دور السلطة ينحرص يف التنفيذ ألحكام
الله ﴿إ ِ ِن ا ْلحُ ْك ُم إِال َّ لله﴾﴿ ،وَ أ َ ِن احْ ُكم بَيْنَهُ م ِبمَ آ أ َ َ
نز َل الله﴾ ،واالجتهاد فيما ال حكم لله فيه
وْيل َ
األمْ ر﴾؛ الستنباط الحكم فيه سواء كان الحكم رشعيا يرد األمر فيه إىل
بالرد إىل ﴿أ ُ ِ
(الفقهاء) ،أو كان الحكم سياسيا شوريا يرد األمر فيه إىل الساسة (أهل الحل والعقد)
ورى بَيْنَهُ م﴾ ،وهو ما لم تعرفه النظم السياسية إال حديثا!
﴿وَ أَمْ ُر ُه ْم ُش َ
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لقد قامت الدولة يف اإلسالم بعد عقد البيعة الثانية ثم بعد صحيفة املدينة عىل أساس:

 -1األمة الواحدة :وهي أسبق وجودا من الدولة والسلطة ،حيث قام املجتمع اإليماني،
ووجدت األمة الواحدة باملفهوم العقائدي ،يف مكة ،ثم األمة باملفهوم السيايس بعد الهجرة
يف املدينة ،حيث تزامن وارتبط قيام الدولة النبوية بمفهوم األمة السيايس الذي تشكل من
كل مكونات املجتمع ،كما جاء يف صحيفة املدينة التي تُعد أول دستور عرفه العالم ،حيث
حدد فيها النبي ﷺ الحقوق والواجبات التي عىل املسلمني ومن معهم من أهل الكتاب ،كما
يف املغازي والسري( :وكتب رسول الله ﷺ كتابا بني املهاجرين واألنصار ،وادع فيه يهود
وعاهدهم ،وأقرهم عىل دينهم وأموالهم ،ورشط لهم واشرتط عليهم :بسم الله الرحمن
الرحيم ،هذا كتاب من محمد النبي بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب ومن تبعهم
فلحق بهم وجاهد معهم :إنهم أمة واحدة من دون الناس ...وأن يهود بني عوف أمة من
املؤمنني ،لليهود دينهم ،وللمسلمني دينهم.)...

()0

 -١املرجعية الترشيعية :كما جاء يف الصحيفة( :وأنكم مهما اختلفتم فيه من يشء فإن
مرده إىل الله عز وجل وإىل محمد ﷺ.)...

( )0رواه محمد ابن إسحاق يف السرية مرسال  -كما عند ابن هشام  - 30/ 3ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى
 016/1عن محمد بن عثمان بن خنيس أخذه من الصحيفة التي عند آل عمر بن الخطاب مطوال ،وهذا إسناد
كاملتصل ،ورواه أبو عبيد القاسم بن سالم يف األموال ص 205بإسناد صحيح إىل الزهري ،وشهرة هذه الصحيفة
تغنيها عن اإلسناد ،وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن صحيفة املدينة يف الصارم املسلول ص ( 64هذه الصحيفة
معروفة عند أهل العلم) واحتج بها ،وقد رواها عبد الرزاق يف املصنف ح رقم  011٤٩يف كتاب العقول عن معمر
عن الزهري قال :وبلغنا أن رسول الله ﷺ قال يف الكتاب الذي كتبه بني قريش واألنصار( :ال يرتكون مفرحا أن
يعينوه يف فكاك أو عقل) وهذا إسناد مسلسل باألئمة الحفاظ إىل إمام أهل املغازي والسري ابن شهاب الزهري وهو
شيخ ابن إسحاق ،وهذا اللفظ جزء من سياق خرب الصحيفة املطول ويف قول الزهري( :يف الكتاب الذي كتبه بني
قريش واألنصار) دليل عىل شهرة الكتاب ،كما روى خرب الصحيفة أيضا أحمد يف املسند من حديث عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده (أن النبي ﷺ كتب كتابا بني املهاجرين واألنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم باملعروف)
وهو جزء من خرب الصحيفة الطويل ،وقد عقد ابن كثري يف تاريخه فصال بعنوان (عقده عليه السالم بني املهاجرين
واألنصار يف الكتاب الذي أمر به فكتب بينهم وموادعته اليهود الذين كانوا باملدينة) ،وساق خرب الصحيفة مطوال،
ولالستزادة يمكن الرجوع لبحثي املحكم (صحيفة املدينة بني االتصال واإلرسال) منشور يف موقعي.
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 -0املرجعية السياسية :كما يف الصحيفة( :وأنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث
أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إىل الله ورسوله ﷺ)
 -4مسئولية املجتمع :كما ورد يف الصحيفة( :وإن املؤمنني عىل من بغى منهم أو ابتغى
دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بني املؤمنني ،وإن أيديهم عليه جميعا ،ولو كان ولد
أحدهم ،وإن ذمة الله واحدة يجري عليهم أدناهم).
ولوضوح هذه األصول منذ تأسيس الدولة يف اإلسالم؛ تحددت طبيعة النظام السيايس
اإلسالمي ،ووظائف السلطة وحدود صالحياتها فيه.

طبيعة السلطة يف نظام اخلالفة:
فالسلطة يف اإلسالم -عىل خالف كل األنظمة السياسية األخرى التي عرفها العالم -هي يف
األصل سلطة تنفيذية ،وقد أكد النبي ﷺ هذا املفهوم السيايس للسلطة التي يمارسها فقال:
(ما أعطيكم وال أمنعكم ،إنما أنا قاسم أضع حيث أُمرت) ،ويف رواية( :إنما أنا قاسم وخازن،
والله املعطي).

()0

ويف حديث آخر( :بُعثت قاسما أقسم بينكم).

()2

وهو ما تتابع الخلفاء الراشدون عىل تأكيده ،فالجميع يخضع لحكم الله وكتابه ورشعه
وقانونه ،الحاكم واملحكوم عىل حد سواء ،كما قال أبو بكر يف أول خطبة له بعد توليه
الخالفة ،فحمد الله وأثنى عليه ،ثم قال( :أما بعد ،أيها الناس ،قد وليت أمركم ،ولست
بخريكم ،ولكن نزل القرآن ،وسن النبي ﷺ السنن ،فعلمنا ،فعلمنا ،اعلموا أن أكيس الكيس

( )0صحيح البخاري ح رقم ( ،)300٤ومسلم ح (.)013٤
( )2صحيح البخاري ح  ،3004ومسلم ح  ،2033وانظر فتح الباري .201/ 6
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التقوى ،وأن أحمق الحمق الفجور ،وأن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه ،وأن
أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق ،أيها الناس ،إنما أنا متبع ،ولست بمبتدع ،فإن
أحسنت فأعينوني ،وإن زغت فقوموني)(( ،)0أطيعوني ما أطعت الله فيكم ،فإن عصيته
فال طاعة يل عليكم).

()2

( ...أال وإني قد وليت عليكم ولست بأخريكم ،ولوددت أنه كفاني هذا األمر أحدكم ،وإن
أنتم أردتموني عىل ما كان الله يقيم نبيه من الوحي ما ذلك عندي ،إنما أنا برش فراعوني).

()3

فقرر أبو بكر  يف أول خطبة له أصول الحكم والسياسة يف نظام الخالفة ،وأن سلطته
برشية تنفيذية ،فال عصمة له ،وال خريية ،وال سلطة له مطلقة ،وأنه خاضع لحكم الله
ورسوله ،ومتبع له ،وأن األمة تعينه إن أحسن ،وتقومه إن زاغ أو أساء ،وأنه ال سلطة له إال
يف حدود املرشوعية التي هي طاعة الله ورسوله ،وأنه ال طاعة له حني يخرج عنها.
فقد عرب أول خليفة عن طبيعة الخالفة والسلطة يف اإلسالم بعد النبوة ،وأنها سلطة مقيدة
بالكتاب والسنة ،وتحت رقابة األمة وقوامتها ،كما بايع النبي ﷺ األنصار يف البيعة الثانية
(وأن نقوم بالحق ال نخاف يف الله لومة الئم).

( )0رواه ابن سعد يف الطبقات  012/ 3من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبري ،وأبو عبيد القاسم بن سالم
يف األموال ص  02رقم  1و  ٩من طريق هشام بن عروة عن أبيه ،ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن
أبي حازم كالهما عن أبي بكر ،وقد سمع قيس من أبي بكر ،ورواه أبو بكر الدينوري يف املجالسة رقم  02٩1بإسناد
صحيح من طريق هالل الوزان عن عبد الله بن عكيم وقد أدرك عهد النبوة ،ورقم  021٩من طريق مجالد عن
الشعبي ،ورواه أبو القاسم األصبهاني يف الرتغيب والرتهيب رقم  ٤06من طريق محمد بن املنكدر عن محمد بن
عبد الرحمن بن عوف به ،فهذه الخطبة مشهورة صحيحة.
( )2رواه محمد بن إسحاق يف السرية كما عند ابن هشام يف  12/ 6عن الزهري عن أنس  ،وعبد الرزاق يف املصنف
 336/ 06عن معمر ،وقال ابن كثري يف البداية والنهاية  316/ 6عن إسناد محمد بن إسحاق (وهذا إسناد صحيح)،
وهو كما قال.
( )3البيهقي يف السنن الكربى  353/ 6من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البرصي مرسال.
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وكذا أكد هذا األصل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان يف أول خطبة له بعد البيعة
حيث يقول( :أما بعد فإني قد حُ مِّ لت وقد قبلت ،أال وإني متبع ،ولست بمبتدع ،وإن لكم
عيل بعد كتاب الله وسنة نبيه ثالثا:
 -0اتباع من كان قبيل فيما اجتمعتم عليه وسننتم.
ُّ
وسن سنة أهل الخري فيما لم تسنوا عن مأل منكم.
-2
 -3والكف عنكم إال فيما استوجبتم).

()0

فالسلطة كما يف هذه الخطبة سلطة تنفيذية ،تلتزم باملرشوعية واملرجعية التي اجتمعت
عليها األمة فيما سبق من أحكام سياسية ،وما يتفق عليها املأل منهم وهم األكثرية فيما
يستأنف ويستجد من نوازل.
وهذا ما قرره الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حني قال يف أول خطبة له بعد تويل
الخالفة( :أيها الناس ،إني لست بقاض ولكني منفذ ،ولست بمبتدع ،ولكني متبع ،وإن من
بوال).
حولكم من األمصار واملدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم ،وإن أبوا فلست لكم ٍ

()2

وفيه تأكيد عىل طبيعة دور السلطة التنفيذي ،وحق األمة يف كافة األمصار ،يف اختيار
تجل ملبدأ الفصل بني السلطتني التنفيذية والقضائية
اإلمام بال إكراه وال إجبار ،كما فيه ٍ
(إني لست بقاض وإنما منفذ) ،فمهمة الخليفة إدارة السلطة التنفيذية ،وللقضاة
استقاللهم ال سلطان ألحد عليهم.
( )0رواه ابن جرير  6٩3/ 2من رواية سيف بن عمر التميمي املؤرخ عن القاسم بن محمد -كذا -عن عون بن عبد الله
بن عتبة ،والظاهر أن يف اإلسناد سقطا وخلال؛ فإن سيفا إنما يروي عن القاسم بن محمد بواسطة سهل بن يوسف
بن سهل ،ويحتمل أن يكون هو القاسم بن محمد بن عبد الرحمن املخزومي وهو ثقة ومن هذه الطبقة ،أو يكون
هو تصحيف والصواب الغصن بن القاسم من شيوخ سيف بن عمر ،كما يف التهذيب ،ويروي عن عون بن عبد الله
كثريا ،كما يف تاريخ ابن جرير ،ذكره السمعاني يف األنساب  462/ 3وأنه من األتباع ويروي عن نافع وطبقته ،وقد
ذكره أبو بكر املالقي يف كتابه (التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمان) ص ( 42عن الفيض بن محمد عن عون)،
فلعله الغصن!
( )2تاريخ الذهبي  ،0٩3/5وابن كثري .0٩0/٩
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ويف رواية قال( :أيها الناس ،إن الله لم يرسل رسوال بعد رسولكم ،ولم ينـزل كتابا بعد
الكتاب الذي أنزله عليكم ،فما أحل الله عىل لسان رسوله فهذا الحالل إىل يوم القيامة ،وما
حرم الله عىل لسان رسول فهو حرام إىل يوم القيامة ،أال وإني لست بمبتدع ،ولكني متبع،
ولست بقاض ،ولكن منفذ ،ولست بخري من واحد منكم ،ولكني أثقلكم حمال ،أال وإنه ليس
ألحد أن يطاع يف معصية الله).

()0

وهنا تأكيد من عمر بن عبد العزيز عىل أن السلطة ال دخل لها يف الترشيع لألحكام ،وإنما
مسئوليتها تنفيذها ،وكذا ال دخل لها يف سلطة القضاء ،وال سلطان لها عىل القضاة.
وهذا األصل السيايس العظيم هو ما ميز نظام الخالفة يف اإلسالم ،حيث ال خالف يف كون
السلطة ليس لها يد يف الترشيع ،كما ال سلطة لها عىل القضاء ،وإنما تكاد مسئوليتها
تنحرص يف التنفيذ.
وهذه الخاصية التي تميزت فيها حاكمية الرشيعة يف نظام الخالفة ،هي التي حالت دون
حدوث االستبداد يف العالم اإلسالمي عىل النحو الذي عرفته األمم األخرى ،حتى يف ظل
األنظمة الديمقراطية املعارصة ،كما الحظ ذلك وائل حالق يف أطروحته "الدولة املستحيلة"
حيث يقرر سمو النظام الترشيعي اإلسالمي عىل نظريه األوربي ،فيقول( :فقد كان القانون
لسان ح ال الضعفاء واملحرومني ،حتى حني لم يكن لهم تمثيل قانوني أو سيايس ،وهذا
يعني أنه كان لهم مثل هذا التمثيل.

( )0رواه الدارمي يف السنن رقم  433حدثنا موىس بن خالد ثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد
العزيز ،وهو إسناد صحيح وفيه إرسال ،فقد رواه البسوي يف املعرفة والتاريخ  )30٩ / 0( -حدثنا ابن بكري قال:
حدثني الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن رجل من أهل واسط يقال له شيبة
بن مساور أنه قال :سمعت عمر بن عبد العزيز يحدثنا ،ملا استخلف ،وجلس عىل املنرب فحمد الله وأثنى عليه وذكره،
وشيبة بن مساور واسطي ثقة كما يف تعجيل املنفعة رقم  ،460فاإلسناد صحيح ،ومن طريق البسوي البيهقي يف
املدخل ص  ، 21ورواه ابن سعد يف الطبقات  262/ 5و  ،216من طريق سيار أبي الحكم ،ومن طريق مالك بن
أنس أن عمر بن عبد العزيز ،وسيار أدرك عهد عمر وعارصه كبريا.
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هكذا ضمن إضافة تمثيل الفقهاء -إىل الوضع املميز للطبقات االجتماعية العامة يف
القانون -التمثيل بطرق عميقة وشاملة وثابتة.
هذا القانون النموذجي هو الذي كان يطبق يف محاكم العالم اإلسالمي ،وكان يطبقه،
كقاعدة عامة وبصورة صادقة :نظام قضائي ملتزم بالتكوين األخالقي والعادل للقانون،
نصا وروحا.
وإذا صحت حجة كلسن بأن الديمقراطية تتطلب أن يكون للسلطة الترشيعية سلطة عىل
الجهازين :اإلداري والقضائي ،فإن الشكل اإلسالمي للحكم يوفر مثل هذا النظام
الديمقراطي ،إذ تبقى السلطتان القضائية والتنفيذية اإلسالميتان تحت السلطة الترشيعية،
بقدر ما يتعلق األمر باملجتمع .لكننا رأينا أيضا أن هناك أكثر من سبب العتبار هذا النظام
تمثيليا إىل أبعد حد ،بيد أن النقطة هنا مؤكدة عىل نحو أقوى ،فقد فصل الحكم اإلسالمي
بني السلطتني التنفيذية والترشيعية بدرجات ،إذ أخضعت األوىل تماما إلرادة الثانية التي
كانت القانون األخالقي األعىل .وكان قانون املحاكم مستقال أيضا ،عىل الرغم من احتكار
السلطة التنفيذية حق تعيني القضاة وإعفائهم .وكانت هذه الصالحية اسمية أكثر منها
جوهرية ،فبرصف النظر عن التعيينات واإلعفاءات القضائية ،ظل القانون النموذجي الذي
يطبقه القضاة عىل الدوام هو الرشيعة.
مجمل القول إن سيادة الرشيعة كانت حكما للقانون أكثر تفوقا من نظريه الحديث ،وهو
الشكل الحارض للدولة الغربية الذي التحم يف أغلب األمثلة مع ادعاء الرشعية الديمقراطية
أو السيادة الشعبية التي تجمعها عالقة مربكة بواقعها العميل .وليس سعي املسلمني اليوم
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إىل تبني نظام للفصل بني السلطات الخاصة بالدولة الحديثة سوى رهان عىل صفقة أقل
شأنا مما ضمنوه ألنفسهم عرب قرون كثرية من تاريخهم.)0( )..

شروط اإلمام مالك ملشروعية السلطة:
ولوضوح هذا األصل السيايس يف نظام الخالفة اإلسالمي قال اإلمام مالك -إمام أهل السنة
يف عرصه (٩5ه 0٤٩ -ه)( :-إن اإلمام ال يكون إماما أبدا إال عىل رشط أبي بكر الصديق
ريض الله تعاىل عنه ،فإنه قال :وليتكم ولست بخريكم ،أال وإن أقواكم عندي الضعيف حتى
آخذ له بحقه ،أال وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق ،إنما أنا متبع ولست
بمبتدع ،فإن أحسنت فأعينوني ،وإن زغت فقوموني).

()2

فاإلمامة والرئاسة العامة عىل األمة يف نظام الخالفة ال تكون كذلك إال عىل وفق رشوط
أول خليفة وسننه ،وهو أبو بكر الصديق ،كما قررها يف هذه الخطبة ،وأدركت األمة
مضامينها السياسية التي تحدد طبيعة السلطة وصالحيتها ومسئوليتها وخضوعها ألحكام
الرشع من جهة ،ورقابة األمة عليها من جهة أخرى؛ لضمان التزام السلطة بتنفيذ أحكام
الكتاب والسنة.
وقول اإلمام مالك هنا يفرس مذهبه املشهور عنه يف عدم اعرتافه ببيعة أئمة الجور ،كأبي
جعفر املنصور ،وبيعة كل من أخذها بالقوة ،وما أفتى به أنه ال بيعة لهم مع اإلكراه ،وما
دعا الناس إليه للخروج مع محمد بن الحسن ذو النفس الزكية وأخيه إبراهيم ،سنة 045ه،
عىل أبي جعفر املنصور العبايس ،وكان قد خرج يف املدينة ،فاستفتى أهلها مالك بن أنس

( )0الدولة املستحيلة ص .044
( )2رواه الدارقطني يف املؤتلف واملختلف  ،01٩1/ 4وأورده القايض عياض يف ترتيب املدارك  ،066/ 0والذهبي يف
تاريخ اإلسالم .2٩2 / 04
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يف الخروج معه ،مع أنهم سبق لهم أن بايعوا أبا جعفر املنصور ،فقال مالك( :إنما بايعتم
مكرهني ،وليس عىل مكره يمني ،فأرسع الناس إىل محمد ،ولزم مالك بيته).

()0

وكان إذا ُسئل عن القتال مع الخلفاء ضد من خرج عليهم يقول( :إن كان الخليفة كعمر
بن عبد العزيز فقاتل معه ،وإن كان كمثل هؤالء الظلمة ،فال تقاتل معهم).

()2

وما قاله مالك يف أئمة الجور وأنه ال يقاتل معهم إذا خرج عليهم خارج ،وأنه ال يقاتل إال
مع أئمة العدل كعمر بن عبد العزيز يؤكد أن مذهبه هو عدم االعرتاف لهم بالوالية الرشعية
أصال ،ومما يؤكد ذلك أن ابن القاسم سئل عن دفع الزكاة للوالة (أرأيت مصدقا يعدل عىل
الناس فأتى املصدق إىل رجل له ماشية تجب يف مثلها الزكاة ،فقال له الرجل :قد أديت
صدقتها إىل املساكني؟ قال :ال يقبل قوله هذا ألن اإلمام عدل ،فال ينبغي ألحد أن يمنعه
صدقتها ،قلت :وهذا قول مالك؟ قال :نعم إذا كان الوايل مثل عمر بن عبد العزيز).

()3

ففرق اإلمام مالك بني اإلمام العدل الذي يجب دفع الزكاة له ،وال تربأ الذمة إال بالدفع له،
وغري العدل الذي ال يجب دفع الزكاة إليه!
وقال سحنون( :قلت :أرأيت زكاة الفطر هل يبعث فيها الوايل من يقبضها؟ فقال ابن
القاسم :قال مالك وسألناه عنها رسا ،فقال لنا :أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر يف
مواضعهم ،أهل القرى حيث هم يف قراهم ،وأهل العمود حيث هم ،وأهل املدائن يف مدائنهم،
قال :ويفرقونها هم ،وال يدفعونها إىل السلطان إذا كان ال يعدل فيها ،قال :وقد أخربتك يف
قول مالك :إذا كان اإلمام يعدل لم يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة ،ولكن يدفع ذلك إىل
اإلمام).

()4

( )0ابن جرير الطربي  ،42٤/ 4حوادث سنة 045هـ ،وسري أعالم النبالء .11/ 1
( )2انظر تبرصة الحكام .٩6/ 2
( )3املدونة لإلمام مالك .361/ 0
( )4املدونة لإلمام مالك .3٩2/ 0
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وكل هذا التفريع الفقهي عن مالك موافق لألصل السيايس الذي قرره يف رشعية السلطة
وأنه ال رشعية لها إال عىل الرشط الذي رشطه أبو بكر ،وعىل وفق سنن الرشد يف اختيار
األمة له بالشورى والرضا بال إكراه وال تغلب ،وال جور وال ظلم( :إن اإلمام ال يكون إماما
أبدا إال عىل رشط أبي بكر الصديق ريض الله تعاىل عنه).
وقد عرب عن هذه الحقيقة لطبيعة النظام السيايس يف اإلسالم الشيخ محمد رشيد رضا
بقوله يف كتابه (الخالفة)( :وأما السياسة االجتماعية املدنية فقد وضع اإلسالم أساسها
وقواعدها ،ورشع لألمة الرأي واالجتهاد فيها ،ألنها تختلف باختالف الزمان واملكان
وترتقي بارتقاء العمران وفنون العرفان ،ومن قواعده فيها أن سلطة األمة لها ،وأمرها
شورى بينها ،وأن حكومتها رضب من الجمهورية ،وخليفة الرسول فيها ال يمتاز يف
أحكامها عىل أضعف أفراد الرعية ،وإنما هو منفذ لحكم الرشع ورأي األمة).

()0

وقال أيضا( :رئيس الحكومة املقيدة ،ال سيطرة وال رقابة له عىل أرواح الناس وقلوبهم،
وإنما هو منفذ للرشع وطاعته محصورة يف ذلك ،فهي طاعة للرشع ال له نفسه).

( )0الخالفة ص .٩
( )2الخالفة ص .035
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الفصل بني السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية:
لقد أدرك أول خليفة يف اإلسالم طبيعة نظام الخالفة السيايس ،ومسئوليته كأول خليفة،
وأنه ليس كالنبي ﷺ معصوم بالوحي ،وإنما هو برش يعرتيه ما يعرتي غريه ،ولهذا بادر
إىل بيان أسس نظام الخالفة البرشي ،عىل ما تقتضيه الفروق بينه وبني الحكم النبوي ،كما
قال( :وإن أنتم أردتموني عىل ما كان الله يقيم نبيه من الوحي ما ذلك عندي ،إنما أنا برش
فراعوني).

()0

وقد سب رجل أبا بكر الصديق وأغلظ له القول ،فغضب منه أبو بكر غضبا شديدا ،فقال
له أبو برزة األسلمي :أأقتله يا خليفة رسول الله؟
فكأنما -لعظم الكلمة التي سمعها من أبي برزة -صب عليه ماء بارد أذهب غضبه!
فانتهر أبو بكر الصديق أبا برزة وقال له( :ثكلتك أمك ،والله ما كانت ألحد بعد رسول
الله ﷺ).

()2

أي ليس ألحد طاعة مطلقة إال رسول الله الذي يوحى إليه ،وليس كذلك حال من بعده
من الخلفاء فطاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله ،أو ال يحل قتل أحد سب خليفة ،إذ هذا
الحكم خاص بالنبي ﷺ.
قال أبو جعفر الطحاوي يف بيان معنى هذا الحديث( :فاحتمل أن يكون أراد أبو بكر 

بقوله( :إنها لم تكن ألحد بعد رسول الله ﷺ) أن يقتل أحدا لغضبه عليه ،واحتمل أن يكون
ال يقتل أحد بأمر من يأمر بقتله ،حتى يعلم املأمور استحقاقه لذلك ،ويكون من بعد النبي
ﷺ غري مطاع يف ذلك ،كما كان يطاع هو ﷺ فيه؛ ألنه املأمون عىل أفعاله وعىل أقواله ،وألن

( )0البيهقي يف السنن الكربى  353/ 6من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البرصي مرسال.
( )2رواه النسائي ح رقم  41٤٤ - 41٤0بإسناد صحيح عىل رشط الصحيحني.
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أقواله وأفعاله إنما هي مردودة إىل الله عز وجل ،واجب التصديق بها ،وإجراء األمور عليها،
وغريه يف ذلك بخالفه).

()0

وقال أيضا( :يف هذا الحديث سب ذلك الرجل أبا بكر ،وقول أبي بكر ألبي برزة حني
استأذنه يف قتله إياه لذلك( :ليست هذه ألحد بعد رسول الله ﷺ) ،وكان معقوال :أن من
سب رسول الله ﷺ كان كافرا حالل الدم ،وليس من سب غريه كذلك ،فاضطرب علينا
معنى ما أريد به يف حديث أبي برزة هذا من خصوصية رسول الله ﷺ ما خص به دون
ا لناس الذين يتولون األمور بعده ،ثم وجدنا أهل العلم قد اختلفوا يف هذا وأمثاله مما يأمر
به الوالة غريهم من الناس ،هل يسع املأمورين امتثال ذلك ،أو ال يسعهم ،فكان بعضهم
يقول :ذلك واسع للمأمورين أن يفعلوه بأمور حكامهم -أي :قضاتهم ،-وبأمور من سواهم
ممن والية ذلك لهم ،ومن القائلني بذلك :أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ،غري أن محمد بن
الحسن ،قد كان قال بعد ذلك :ال يسع املأمور أن يفعل ذلك حتى يكون الذي يأمره به عنده
عدال ،وحتى يشهد عنده بذلك عدل سواه عىل املأمور فيه بذلك ...وال نعلم ألهل العلم يف هذا
الباب قوال غري هذين القولني ،وكان الذي ذكرناه عن أهل القول األول منها ،إنما أرادوا به
العدل من اآلمرين ،ال من سواهم؛ ألن من خرج عن العدل الذي به استحق الوالية عىل ما
يتوىل إىل ضده( ،خرج) بذاك عن الوالية عىل ذلك ،وانعزل عنها ،فلم يكن واليا عليها.)...

()2

قال أبو جعفر( :فكان معقوال أن رسول الله ﷺ ملا وىل عبدالله بن حذافة عىل ما واله
عليه كان ذلك ليطيعوه فيما يأمرهم به مما إليه أن يأمرهم به ،ولذلك أراد من أراد منهم
أن يلقي نفسه يف النار ملا أمرهم بذلك ،فقال لهم رسول الله ﷺ" :فال تطيعوهم يف معصية

( )0رشح مشكل اآلثار ()416 / 02
( )2رشح مشكل اآلثار ( ،) 400 / 02وما بني القوسني (خرج) سقط من املطبوع وال يستقيم النص إال به ،والسياق
يؤكده.
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الله" فأخرج بذلك أمرهم إياهم بمعصية الله مما كان جعله عليهم من طاعتهم من واله
عليهم ،ويف ذلك ما قد دل عىل القول األول من القولني الذين ذكرناهما يف هذا الباب ،وبان
بذلك :أن معنى قول أبي بكر " :أنها لم تكن ألحد بعد رسول الله ﷺ" ،أنه أراد بذلك:
أنه لم يكن ألحد أن يأمر بقتل أحد لسب سبه من سواه مما ينطلق به له مثل ذلك فيمن
سب رسول الله ﷺ ومن سواه يف ذلك؛ ألن من سب رسول الله ﷺ كان كافرا واجبا عىل
أمته قتله أمروا بذلك أو لم يؤمروا بذلك ،ومن سب من سواه من والة األمور بعده ،فالذي
يستحقه عىل ذلك األدب عليه أدب مثله ،فأما ما سوى ذلك مما يوجبه عليه خروجه عن
اإلسالم إىل الكفر فال).

()0

وعىل هذا األصل استقر األمر يف نظام الخالفة ،وأن من بعد النبي ﷺ من الخلفاء واألمراء
والقضاة والوالة ،ليس لهم من الطاعة ما للنبي ﷺ ،وأن ال طاعة لهم يف معصية الله ،كما
جاء يف الصحيح( :ال طاعة ملخلوق يف معصية الله) ،وحرص الطاعة باملعروف فقط (إنما
الطاعة باملعروف) ،وال طاعة فيما عداه من األمر والنهي -مما لم يثبت كونه معروفا ،مما
هو يف دائرة االجتهاد والرأي -إال للعدول من الخلفاء واألمراء والقضاة ،ال لألئمة والوالة
والقضاة من أهل الجور والفجور.
ولهذا السبب ذاته وهو إدراك أبي بكر للفرق بني واليته املقيدة ،ووالية النبي ﷺ املطلقة،
بادر إىل الفصل بني السلطات بشكل جيل ،فوىل عمر الفاروق والية القضاء يف املدينة نفسها،
فكان أول من فصل السلطة القضائية ،عن التنفيذية ،ووىل أبا عبيدة بن الجراح أمني األمة
عىل بيت املال.

()2

( )0رشح مشكل اآلثار ()403 / 02
( )2طبقات ابن سعد  03٤/ 3بإسناد صحيح عن عطاء بن السائب مرسال ،ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق
 ،320/ 31ورواه البيهقي يف السنن الكربى  1٤/ 01من حديث محارب بن دثار ،وقال الحافظ ابن حجر يف الفتح
( 020 / 03أخرجه البيهقي بسند قوي).
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قال خليفة بن خياط عن خالفة أبي بكر وفصله للسلطات( :وعىل أمره كله والقضاء:
عمر بن الخطاب ،وقد وىل أبا عبيدة بن الجراح بيت املال).

()0

وقال ابن شبة يف تاريخ املدينة( :عن إبراهيم النخعي قال :أول من وىل أبو بكر شيئا من
أمور املسلمني عمر بن الخطاب ،واله القضاء ،وكان أول قاض يف اإلسالم)( .)2وذكره ابن
عبد الرب يف االستيعاب ،قال( :وذكر سيف بن عمر ،عن عبيدة بن معتب ،عن إبراهيم
النخعي ،قال :أول من وىل شيئا من أمور املسلمني عمر بن الخطاب ،واله أبو بكر القضاء،
فكان أول قاض يف اإلسالم .وقال :اقض بني الناس ،فإني يف شغل ،وأمر ابن مسعود بعس
املدينة)(.)3
فقد أدرك أبو بكر الصديق منذ توليه الخالفة حاجة الدولة إىل توزيع السلطات ،وتحديد
االختصاصات لكل سلطة ،واختيار الوزراء األكفاء لتوليها ،فوىل عمر عىل القضاء والسلطة
القضائية؛ لحزمه وقوته بالحق وتحريه للعدل ،حتى وصفه النبي ﷺ بالفاروق ،وقال
عنه( :إن الله جعل الحق عىل لسانه وقلبه).
ووىل أبا عبيدة عىل بيت املال والسلطة املالية؛ ملا اشتهر به من األمانة ،كما وصفه النبي
ﷺ بقوله( :أبو عبيدة أمني هذه األمة).
ووىل ابن مسعود للرشطة واألمن الداخيل؛ ملا اشتهر به من الصدق ،حتى قال عنه النبي
ﷺ( :وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه) ،وهو ما يحتاجه من يتوىل مراقبة األمن الداخيل،
فيتحرى الصدق يف عمله ،فال يتهم بريئا ،وال يحابي قريبا.

( )0تاريخ خليفة بن خياط ص .22
( )2تاريخ املدينة 665 /2
( )3االستيعاب 0051 /3
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ومن هنا قامت الدولة يف اإلسالم -ومنذ نشأتها يف املدينة النبوية ثم امتدادها يف عهد
الخلفاء الراشدين حتى صارت دولة قارية تمتد بني قارتي آسيا وأفريقيا -عىل أساس أن
السلطة السياسية سلطة تنفيذية يف األصل ،ليس من حقها الترشيع املطلق أصال ،الذي هو
حق لله وحده ،وإنما يقترص دور األمة والسلطة يف االجتهاد بتحقيق مناط أحكام الكتاب،
وسياسة األمة وفق هداياته ،وهو الترشيع املقيد وفق األصول الفقهية املعروفة.
وهذا هو السبب العقائدي والفقهي األول الذي منع من ظهور الطغيان املطلق يف تاريخ
الخالفة ،كما عرفته النظم السياسية األخرى ،حيث تكون السلطة هي املرشع لألحكام
واملنفذ لها ،وقد نص الفقهاء عىل هذا األصل السيايس ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف
بيان الفصل بني السلطتني التنفيذية والقضائية( :فوالية الحرب يف عرف هذا الزمان يف هذه
البالد الشامية واملرصية تختص بإقامة الحدود التي فيها إتالف ،مثل قطع يد السارق
وعقوبة املحارب ونحو ذلك ،وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتالف ،كجلد
السارق ،ويدخل فيها الحكم يف املخاصمات واملضاربات ،ودواعي التهم التي ليس فيها
كتاب وشهود ،كما تختص والية القضاء بما فيه كتاب وشهود ،وكما تختص بإثبات
الحقوق والحكم يف مثل ذلك ،والنظر يف حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى ،وغري ذلك
مما هو معروف .
ويف بالد أخرى كبالد املغرب :ليس لوايل الحرب حكم يف يشء ،وإنما هو منفذ ملا يأمر به
متويل القضاء ،وهذا أتبع للسنة القديمة ،ولهذا أسباب من املذاهب والعادات مذكورة يف غري
هذا املوضع).

()0

( )0الحسبة ص 04
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وكما جاء يف نظم الفقيه املالكي القايض الوزير أبي بكر محمد ابن عاصم الغرناطي
ت  12٩ه -يف (تحفة الحكام) حيث قال عن طبيعة عمل القايض يف اإلسالم وأنه:(منفذ بالرشع لألحكام *** له نيابة عن اإلمام)
قال شارحه( :يعني أن القايض هو املنفذ لألحكام بمقتىض الرشع وموافقته ،وأن له نيابة
عن اإلمام يف ذلك).

()0

فاإلمام وكيل عن األمة ونائب عنها ،والقايض نائب عن اإلمام ،وكالهما منفذ لألحكام ،ال
مرشع لها.
وهو ما يؤكد مبدأ الفصل بني السلطات يف أصل اإلسالم العقائدي والترشيعي ،فالسلطة
الترشيعية املطلقة هي للكتاب والسنة ،والفقهاء يرشعون باالجتهاد املقيد وفق النصوص
واألصول ،فلهم سلطة ترشيعية مقيدة ال مطلقة ،كما للسلطة السياسية التنفيذية سلطة
مقيدة يف الترصفات السياسية من خالل الشورى املقيدة.
قال القايض ابن فرحون -ت  ٤٩٩ه -يف بيان استقالل القضاء عن السلطة التنفيذية
والترشيعية املتمثلة يف الفقهاء املشاورين:
كي عىل القايض يف
(فصل :يف جمع الفقهاء للنظر يف حكم القايض :قال مطرف :وإذا اشتُ َ
قضية حكم بها ،ورفع ذلك إىل األمري ،فإن كان القايض مأمونا يف أحكامه ،عدال يف أحواله،
بصريا بقضائه ،أرى أن ال يعرض له األمري يف ذلك ،وال يقبل شكوى من شكاه ،وال يجلس
الفقهاء للنظر يف قضائه فإن ذلك من الخطأ إن فعله ،ومن الفقهاء إن تابعوه عىل ذلك،
وإن كان عنده متهما يف أحكامه ،أو غري عدل يف حاله ،أو جاهال بقضائه فليعزله ويول
غريه.

( )0رشح ميارة ()22 / 0
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قال مطرف :ولو جهل األمري فأجلس فقهاء بلده وأمرهم بالنظر يف تلك الحكومة ،وجهلوا
هم أيضا أو أكرهوا عىل النظر ،فنظروا فرأوا فسخ ذلك الحكم ،ففسخه األمري ،أو رد قضيته
إىل ما رأى الفقهاء فأرى ملن نظر يف هذا بعد ذلك أن ينظر يف الحكم األول ،فإن كان صوابا
باالختالف فيه ،أو كان مما اختلف فيه أهل العلم ،أو مما اختلف فيه األئمة املاضون فأخذ
ببعض ذلك فحكمه ماض ،والفسخ الذي تكلفه األمري والفقهاء باطل ،وإن كان الحكم األول
خطأ بينا أمىض فسخه ،وأجاز ما فعله األمري والفقهاء ،ولو كان الحكم األول خطأ بينا أو
لعله قد عرف من القايض بعض ما ال ينبغي من القضاة ،ولكن األمري لم يعزله وأراد النظر
يف تصحيح ذلك الحكم بعينه ،فحينئذ يجوز للفقهاء فيه ،فإذا تبني لهم أن حكمه خطأ بني
فلريده .
قال :وإن اختلفوا عىل األمري فرأى بعضهم رأيا ،ورأى بعضهم رأيا غريه ،لم يمل مع
أكثرهم ،ولكن ينظر فيما اختلفوا فيه ،فما رآه صوابا قىض به وأنفذه ،وكذلك ينبغي
للقايض أن يفعل إذا اختلف عليه املشريون من الفقهاء).

()0

فهنا فرق ابن فرحون بني ثالث جهات اختصاص:
األوىل :األمري الذي يمثل السلطة التنفيذية ،التي تنفذ أحكام القضاء.
الثانية :القايض الذي يمثل السلطة القضائية ،التي تصدر األحكام يف املنازعات.
الثالثة :الفقهاء املشاورون الذين يمثلون السلطة الترشيعية املقيدة ،ودورهم هو بيان
حكم الرشع.

( )0تبرصة الحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ()212 - 211 / 0
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وقد نص ابن فرحون نقال عن أئمة مذهب مالك أنه ليس لألمري وال للفقهاء أن ينقضوا
حكم القايض ،إذا كان عدال عاملا بصريا بالقضاء ،وال يلتفت إىل من اشتكى عليه ،فإن فسخ
األمري حكمه فالفسخ باطل ،حتى وإن وافقه عليه الفقهاء املشريون.
وهذا كله بال خالف بني الفقهاء ،حماية لسلطة القضاء ،حتى ال تتدخل فيها السلطة
التنفيذية ،وال السلطة الترشيعية التي يمثلها الفقهاء ،إال يف الخطأ البني ،الذي يخالف النص
واإلجماع ،فهنا ينتقض حكم القايض ويبطل ملخالفته حكم الرشع ،بخالف الحكم
االجتهادي للقايض فليس لهم نقضه ورده ،وال حق التدخل يف النظر فيه ،واالستدراك عليه.
وقد بلغ من استقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية يف صدر الخالفة العباسية
أن استحدث هارون الرشيد والية قايض القضاة ،وكان أول من توالها أبو يوسف القايض
فاختص باختيار القضاة وعزلهم يف كل أنحاء الخالفة رشقا وغربا.
وال خالف بني الفقهاء يف أن والية القضاء يخضع لها الجميع ممن هو تحت واليتها
الخاصة ،بما يف ذلك رجال السلطة التنفيذية ،فالخلفاء واألمراء يخضعون فيما يقاضيهم
الناس فيه لوالية القضاء ،كما قال السبكي الشافعي( :واحرتزنا برتبة القضاء عن األمراء
وامللوك ،فقضاء قايض القضاة يشملهم ألنهم مؤتمنون بالرشع ،والقضاة نصبوا ليحكموا
عليهم).

()0

فالخلفاء وإن كانت لهم والية عامة يختصون بموجبها باختيار القضاة ،فإنهم يخضعون
يف الوقت ذاته لوالية القضاء الخاصة يف النظر بالخصومات واملنازعات ،فيشملهم حكم
القضاء كغريهم من هذه الحيثية.

( )0فتاوى السبكي ()20٤ / 0
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وهذا تماما كوالية األمة العامة التي تختار بموجبها اإلمام العام ،ثم تصبح األمة بعد
توليته تحت واليته بما يوجب له السمع والطاعة ،كما قال ابن نجيم الحنفي( :ولو اجتمع
أهل بلدة عىل تولية واحد القضاء لم يصح ،بخالف ما إذا ولوا سلطانا بعد موت سلطانهم
فإنه يجوز).

()0

فاألمة التي تختار السلطان ،ليس لها اختيار القايض إذ هذا من اختصاص السلطان
نفسه ،ومع ذلك فليس للسلطان بعد اختيار القايض عزله إذا كان عدال كفؤا ،كما قال
املاوردي:
(الفصل الثاني يف العزل للقايض فهو :عىل ثالثة أرضب :أحدها :أن يعزله اإلمام املويل.
فإن كان عزله عن اجتهاد أدى إليه ،إما لظهور ضعفه وإما لوجود من هو أكفأ منه ،جاز
أن يعزله.
وإن لم يؤده االجتهاد إىل عزله الستقالله بالنظر يف عمله عىل الصحة واالستقامة ،لم يكن
له أن يعزله؛ ألنه ال مصلحة يف عزل مثله).

()2

وقال أيضا عن أسباب عزل القايض( :أسباب العزل للقايض وهي عىل ثالثة أرضب :موت
وعجز وجرح.
فأما املوت من أسباب عزل القايض :فهو موت املويل فال يخلو املويل من ثالثة أحوال:
أحدها :أن يكون إماما عام الوالية عىل القضاء وغريه ،فال تبطل بموته واليات القضاة ،وإن
بطل بموت املوكل وكالة الوكيل؛ ألن تولية اإلمام للقايض استنابة يف حقوق املسلمني ال يف
حق نفسه ،بخالف الوكيل املستناب يف حق موكله.

( )0البحر الرائق رشح كنز الدقائق ()361 / 0٤
( )2الحاوي الكبري للماوردي ()665 / 06
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قد قلد رسول الله ﷺ عتاب بن أسيد قضاء مكة وصدقات أهلها ،فلما مات اختبأ عتاب
وامتنع من القضاء ،فأظهره سهيل بن عمرو وقال :إن يكن رسول الله ﷺ قد مات فإن
املسلمني باقون ،فعاد عتاب إىل نظره ،ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة فصار
إجماعا).

()0

فالقايض ال ينعزل بموت اإلمام ألنه نائب عنه يف حقوق املسلمني ،وهم أحياء.
وقال الجمل الشافعي شارحا متن القايض زكريا األنصاري عن عزل لإلمام للقايض...( :
(ولإلمام عزله بخلل) ظهر منه ...إن وجد ث َ ّم صالح غريه للقضاء (وبأفضل) منه،
(وبمصلحة) كتسكني فتنة سواء أعزله بمثله أم بدونه( ،وإال) بأن لم يكن يشء من ذلك
(حرم) عزله (و) لكنه (ينفذ) طاعة لإلمام (إن وجد) ثم (صالح) غريه للقضاء وإال فال
ينفذ).
(قوله ولإلمام عزله) أي القايض بخلل ،وخرج بالقايض اإلمام ،واملؤذن ،واملدرس،
والصويف ،والناظر ،فال ينفذ عزلهم إال بسبب يقتضيه.
تنبيه :هذا يف األمور العامة أما التدريس والتصوف والنظر واإلمامة واألذان ونحو ذلك
فال يجوز العزل بغري سبب ،ولو عهد بالخالفة ،وقوله بغري سبب فلو عزله حينئذ هل ينفذ
طاعة لإلمام برشط وجود صالح نظري ما يأتي يف القايض إذا عزله بغري سبب ،قال شيخنا
الطبالوي  من هو مقرر يف وظيفة ال يجوز عزله بغري سبب يجوّز عزله ،فإن عزله بغري
سبب لم ينعزل ،ويستحق املعلوم إذا بارش الوظيفة).

()2

وقال الخطيب الرشبيني الشافعي ...( :نعم إن كان متعينا للقضاء لم يجز عزله ،ولو
عزله لم ينعزل( ...وإال) بأن لم يكن يف عزله مصلحة (فال) يجوز عزله؛ ألنه عبث وترصف
( )0الحاوي الكبري للماوردي ()66٤ / 06
( )2حاشية الجمل عىل رشح املنهج لزكريا األنصاري ()٩6 - ٩5 / 23
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اإلمام يصان عنه ،وهذا قيد يف املثل ال يف األفضل ،وقيده يف املحرر أيضا بعدم الفتنة يف
عزله ،فقال :أو مثله ،ويف عزله به للمسلمني مصلحة ،وليس يف عزله فتنة ،وال يستغنى عنه
بقوله ،ويف عزله به مصلحة فقد يكون اليشء مصلحة من وجه آخر ،و(لكن ينفذ العزل يف
األصح) مراعاة لطاعة اإلمام.
والثاني :ال ألنه ال خلل يف األول وال مصلحة يف عزله.
أما إذا لم يوجد هناك من يصلح للقضاء غريه فإنه ال ينعزل ،ومتى كان العزل يف محل
النظر ،واحتمل أن يكون فيه مصلحة ،فال اعرتاض عىل اإلمام فيه ويحكم بنفوذه).

()0

فليس للسلطة التنفيذية عزل القضاة بغري سبب مرشوع للعزل ،فإن فعلت فال ينفذ
العزل ،وهذا ال يقترص عىل القضاة فقط ،بل وكل موظفي الدولة وجهازها اإلداري ،ليس
للسلطة عزل أحد من وظيفته بال سبب يسوغ عزله ،ملا تقرر بالنص واإلجماع أن كل ذي
والية رشعية فترصفه عىل من تحت واليته إنما هو مقيد يف تحقيق املصلحة لهم ،وبالتي
هي أحسن؛ ولهذا تقرر بإجماع األصوليني والفقهاء أن:

تصرفات السلطة منوطة مبصلحة األمة:
فال يحق للسلطة وال لإلمام الترصف يف مصالح األمة العامة إال بما يحقق املصلحة لهم
جميعا ،كما قال أبو يوسف قايض قضاة هارون الرشيد -ت  012ه( :-ال ينبغي ألحد أن
يحدث شيئا يف طريق املسلمني مما يرضهم ،وال يجوز لإلمام أن يقطع شيئا من طريق
املسلمني مما فيه رضر عليهم ،وال يسعه ذلك ،وإن أراد اإلمام أن يقطع طريقا من طرق

( )0مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ()1٤ / 0٩
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املسلمني الجادة رجال يبني عليه ،وللعامة طريق غري ذلك بعيد أو قريب منه ،لم يسعه
إقطاع ذلك ،وال يحل له ،وهو آثم إن فعل ذلك).

()0

وهذا يؤكد طبيعة النظام العام للدولة يف اإلسالم ،وأنه نظام دستوري تخضع السلطة
فيه ملنظومة من األحكام والترشيعات والقواعد املنصوصة -املعلومة لألمة -التي تنظم
مسئوليتها وصالحياتها ،كما قال القايض أبو بكر الباقالني املالكي  331-ه  413 -ه-
(اإلمام إنما ينصب إلقامة األحكام وحدود وأمور قد رشعها الرسول ﷺ ،وقد تقدم علم
األمة بها ،وهو يف جميع ما يتواله وكيل لألمة ،ونائب عنها ،وهي من ورائه يف تسديده
وتقويمه ،وإذكاره وتنبيهه ،وأخذ الحق منه إذا وجب عليه ،وخلعه واالستبدال به متى
اقرتف ما يوجب خلعه).

()2

فقوله( :تقدم علم األمة بها) يؤكد ثبوت األحكام وأصول النظام التي تحكم ترصفات
اإلمام ،فالسلطة يف اإلسالم ليست مطلقة ،وال تتوىل ترشيع األحكام والقوانني ،كما كان عليه
حال اإلمرباطوريات والدول قبل ظهور اإلسالم وبعده ،فاألمة تعلم أحكام الرشع التي يجب
عىل السلطة الخضوع لها ،كما إن اإلمام وكيل عنها فيما يتواله من مسئولية ،وهي الرقيب
عليه عند االنحراف ،كما للسلطة القضائية استقاللها ودورها الرقابي ،يف الحد من تجاوز
السلطة لصالحياتها ،وإبطال ترصفاتها التي تتعارض مع أحكام الرشيعة ،أو تتعارض
مع املصلحة العامة ،إذ ترصف السلطة عىل األمة منوط باملصلحة.
وهي قاعدة فقهية أجمع عليها األصوليون والفقهاء ،كما قال ابن نجيم الحنفي( :القاعدة
الخامسة :ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة :وقد رصحوا به يف مواضع ،منها يف

( )0الخراج ص .65
( )2تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل ()4٤6 / 0
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كتاب الصلح يف مسألة صلح اإلمام عن الظلة املبنية يف طريق العامة ،ورصح به اإلمام أبو
يوسف  يف كتاب الخراج يف مواضع.
تنبيه :إذا كان فعل اإلمام مبنيا عىل املصلحة فيما يتعلق باألمور العامة لم ينفذ أمره رشعا
إال إذا وافقه ،فإن خالفه لم ينفذ ،ولهذا قال اإلمام أبو يوسف  يف كتاب الخراج من باب
إحياء املوات :وليس لإلمام أن يخرج شيئا من يد أحد إال بحق ثابت معروف...
ترصف القايض فيما له فعله يف أموال اليتامى ،والرتكات ،واألوقاف مقيد باملصلحة ،فإن
لم يكن مبنيا عليها لم يصح ،وبهذا علم أن أمر القايض ال ينفذ إال إذا وافق الرشع).

()0

وهنا يقرر الفقهاء هذه القاعدة العظيمة من قواعد الحكم وسياسة األمة التي لم تعرفها
األمم إال يف عرصها الحديث ،وهو اشرتاط مرشوعية الفعل السيايس الصادر عن السلطة
التنفيذية ،ومرشوعية الحكم القضائي الصادر عن السلطة القضائية ،وبطالن ترصف كال
السلطتني وعدم نفوذه بعد صدوره عنهما إذا لم يحقق املصلحة العامة ،كما قال ابن نجيم:
(إذا كان فعل اإلمام مبنيا عىل املصلحة فيما يتعلق باألمور العامة لم ينفذ أمره رشعا إال إذا
وافقه ،فإن خالفه لم ينفذ).
وقال شارحه الحموي (قوله :إن السلطان ال يصح عفوه وال يسقط القصاص :ألن الحق
للعامة ،واإلمام نائب عنهم فيما هو أنظر لهم ،وليس من النظر إسقاط حقهم مجانا.
قوله :وعلله يف اإليضاح بأنه نصب ناظرا.
أي :نصب ناظرا يف أمور العامة يف املصلحة ،ولهذا قالوا :ال يصح وقف أرايض بيت املال
إال ملصلحة عامة كما يف منظومة ابن وهبان).

()2

( )0األشباه والنظائر عىل مذهب أبي حنيفة النعمان )025 -023 / 0( -
( )2غمز عيون البصائر للحموي الحنفي عىل األشباه والنظائر البن نجيم)2٩2 / 2( -
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وكذا نص عىل هذه القاعدة فقهاء الشافعية ،كما قال الزركيش( :ترصف اإلمام عىل الرعية
منوط باملصلحة نص عليه :قال (الفاريس) يف عيون املسائل :قال الشافعي  :منزلة الوايل
من الرعية :منزلة الويل من اليتيم .انتهى.
وهو نص يف كل وال ،ومن ثم إذا قسم عىل األصناف حرم عليه التفضيل مع تساوي
الحاجات؛ ألن عليه التعميم وكذا التسوية).

()0

وقال السيوطي( :القاعدة الخامسة ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة :هذه
القاعدة نص عليها الشافعي ،وقال منزلة اإلمام من الرعية منزلة الويل من اليتيم ،وويل
األمر مأمور بمراعاة املصلحة ،وال مصلحة يف حمل الناس عىل فعل املكروه ،قال السبكي يف
فتاويه... :واستنبطت ذلك من حديث إنما أنا قاسم والله املعطي ،قال ووجه الداللة أن
التمليك واإلعطاء إنما هو من الله تعاىل ،ال من اإلمام ،فليس لإلمام أن يملك أحدا إال ما ملكه
الله ،وإنما وظيفة اإلمام القسمة ،والقسمة ال بد أن تكون بالعدل ،ومن العدل تقديم
األحوج ،والتسوية بني متساوي الحاجات).

()2

وقد نص عىل هذه القاعدة يف مجلة األحكام العدلية يف الخالفة العثمانية حيث ورد فيها:
(( ...املادة  :)51الترصف عىل الرعية منوط باملصلحة.
هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة "ترصف القايض فيما له فعله من أموال الناس واألوقاف
مقيد باملصلحة" أي أن ترصف الراعي يف أمور الرعية يجب أن يكون مبنيا عىل املصلحة،
وما لم يكن كذلك ال يكون صحيحا.

( )0املنثور يف القواعد للزركيش الشافعي ()31٤ / 0
( )2األشباه والنظائر )020 / 0( -
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والرعية هنا :هي عموم الناس الذين هم تحت والية الويل ...والحاصل يجب أن يكون
ترصف السلطان والقايض والوايل والويص واملتويل والويل مقرونا باملصلحة ،وإال فهو غري
صحيح ،وال جائز .)...

()0

فمبدأ اشرتاط مرشوعية ترصف السلطة وكل صاحب والية ،وكونه يحقق املصلحة ،لم
يعرف إال يف النظم السياسية املعارصة ،بينما هي قضية إجماعية يف الفقه اإلسالمي ،وهي
مما تقدم علم األمة به!
وجاء يف مجلة األحكام العدلية أيضا( ...( :املادة  :)5٩الوالية الخاصة أقوى من الوالية
العامة:
لو أجر القايض عقارا للوقف بما له من الوالية العامة عىل الوقف ،وأجر متويل الوقف ذلك
العقار نفسه ،يكون إيجار املتويل صحيحا ،وال يعترب إيجار القايض؛ ألن الوالية الخاصة
أقوى من الوالية العامة ،وال يحق لصاحب الوالية العامة أن يترصف بمال الوقف مع وجود
صاحب الوالية الخاصة ،وإن كان القايض هو الذي عني ذلك املتويل ،كذلك ال يحق للقايض
عزل املتويل املنصوب من قبل الواقف ما لم تظهر عليه خيانة؛ ألن والية الواقف عىل الوقف
والية خاصة ،وهي أقوى من والية القايض ،كذلك ال يحق للقايض أن يترصف بمال اليتيم
الذي نصب عليه ويص ،وال أن يزوج اليتيم أو اليتيمة عند وجود الويل ،والحاصل أنه إذا
وجدت الوالية الخاصة يف يشء ال تأثري للوالية العامة وال عمل لصاحبها ،وأن ترصف الويل
العام عند وجود الويل الخاص غري نافذ).

()2

وقاعدة أن الوالية الخاصة أقوى من الوالية العامة مجمع عليها بني الفقهاء؛ لثبوت
النصوص القطعية التي تقررها يف الرشيعة ،فوالية اإلنسان الخاصة عىل نفسه وعىل ماله
( )0درر الحكام يف رشح مجلة األحكام )٩٤ / 0( -
( )2درر الحكام يف رشح مجلة األحكام )٩٩ / 0( -
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وأهله ،أقوى من السلطة العامة ،فليس لها الترصف يف يشء منها دون إذنه ،وكذلك كل
والية خاصة هي أقوى من الوالية العامة؛ كوالية القايض يف النظر يف الخصومات والفصل
فيها ،أقوى من والية اإلمام العامة ،فليس له التدخل يف ما هو خاص بالقضاء والقضاة من
أعمالهم املنوطة بهم ،وكذا والية ناظر الوقف ،ونحوه من الواليات الخاصة.
وكل هذه املنظومة من األحكام والقواعد الترشيعية التي كانت تنظم شئون الدولة
واملجتمع اإلسالمي هي محل إجماع أو اتفاق بني علماء األمة وفقهائها وقضاتها ،وهي التي
كانت تحد من تجاوزات السلطة ،التي كانت تعلم بأنها منفذ ألحكام الرشع ،وقد فصل
القرايف املالكي يف كتابه (الفروق) يف بيان أنواع ترصفات اإلمام ،وما ينفذ منها ،وما ال ينفذ
فقال( :القسم األول :ما تتناوله الوالية باألصالة :اعلم أن كل من ويل والية الخالفة فما دونها
إىل والية وصية ،ال يحل له أن يترصف إال بجلب مصلحة ،أو دفع مفسدة ،لقوله تعاىل﴿ :وَ ال َ
تَ ْق َربُوا ْ مَ ا َل ا ْليَتِي ِم إِال َّ ِبا َّلتِي هِ َي أَحْ َسن﴾ ،ولقوله ﷺ( :من ويل من أمور أمتي شيئا ثم لم
يجتهد لهم ،ولم ينصح ،فالجنة عليه حرام) ،فيكون األئمة والوالة معزولني عما ليس فيه
بذل الجهد ،واملرجوح ليس باألحسن ،بل األحسن ضده ،وليس األخذ به بذال لالجتهاد بل
األخذ بضده ،فقد حجر الله عىل األوصياء الترصف فيما ليس بأحسن ،مع قلة الفائت من
املصلحة يف واليتهم لخستها بالنسبة إىل الوالة والقضاة ،فأوىل أن يحجر عىل الوالة والقضاة
يف ذلك ،ومقتىض هذه النصوص أن يكون الجميع معزولني عن املفسدة الراجحة ،واملصلحة
املرجوحة ،واملساوية ،وما ال مفسدة فيه وال مصلحة ،ألن هذه األقسام األربعة ليست من
باب ما هو أحسن ،وتكون الوالية إنما تتناول جلب املصلحة الخالصة أو الراجحة ،ودرء
املفسدة الخالصة أو الراجحة ،فأربعة معتربة ،وأربعة ساقطة ،ولهذا قال الشافعي ال يبيع
الويص صاعا بصاع ،ألنه ال فائدة يف ذلك ،وال يفعل الخليفة ذلك يف أموال املسلمني ،ويجب
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عليه عزل الحاكم إذا ارتاب فيه ،دفعا ملفسدة الريبة عىل املسلمني ،ويعزل املرجوح عند
وجود الراجح ،تحصيال ملزيد املصلحة للمسلمني ،واختلف يف عزل أحد املتساويني).

()0

كما ليس للسلطة عزل األصلح من القضاة والعمال األكفاء وتولية من هو دونهم بال سبب
راجح ،إذ عزل األصلح عىل خالف املصلحة ،فال ينفذ عزلهم ،خاصة القضاة ،إال من كثرت
منهم شكاية الناس لجورهم فإنه يسوغ عزلهم.

()2

وكذلك ليس للسلطان أن يويل الوظائف من ليس أهال لها ،كما قال ابن نجيم الحنفي:
(إذا وىل السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته ملا قدمناه من أن فعله مقيد باملصلحة،
وال مصلحة يف تولية غري األهل ...فإذا لم تكن موجودة –أي :األهلية -لم يصح تقريره،
خصوصا إن كان املقرر عن مدرس أهل فإن األهل لم ينعزل ،ورصح البزازي يف الصلح أن
السلطان إذا أعطى غري املستحق فقد ظلم مرتني :بمنع املستحق ،وإعطاء غري املستحق،
وقد قدمنا عن رسالة أبي يوسف  إىل هارون الرشيد :أن اإلمام ليس له أن يخرج شيئا
من يد أحد إال بحق ثابت معروف ،وعن فتاوى قايض خان :أن أمر السلطان إنما ينفذ إذا
وافق الرشع وإال فال ينفذ).

()3

فال طغاة يف اإلسالم وال طغيان ،وال سلطة مطلقة لبرش عىل برش ،بل األمة فوق اإلمام،
تراقبه وتقومه ،وال ينفذ من ترصفاته إال ما وافق حكم الله ورسوله ،وإال ما حقق
املصلحة العامة لألمة ،فإن تعدى اإلمام واعتدى عىل أحد وجب إقامة القصاص والحد

عليه ،فإن أذعن لحكم الله ولحكم القضاء ،وإال وجب خلعه ،وفقد رشعية واليته ،كما
قال ابن حزم( :والواجب إن وقع يشء من الجور وإن قل أن يُكلم اإلمام يف ذلك ،ويُمنع منه،

( )0الفروق للقرايف  ،٤1 / 4وانظر قواعد األحكام للعز بن عبد السالم .6٩/ 0
( )2انظر مغني املحتاج .311/ 4
( )3األشباه والنظائر البن نجيم الحنفي ص .42٤
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فان امتنع ،وراجع الحق ،وأذعن للقود من البرشة ،أو من األعضاء ،وإلقامة حد الزنا والقذف
والخمر عليه ،فال سبيل إىل خلعه ،وهو إمام كما كان ال يحل خلعه ،فان امتنع من إنفاذ
يشء من هذه الواجبات عليه ،ولم يراجع وجب خلعه ،وإقامة غريه ممن يقوم بالحق لقوله
اإلث ْ ِم وَ ا ْلعُ دْوَ ان﴾ ،وال يجوز تضييع يشء
تعاىل﴿ :وَ تَعَ اوَ نُوا ْ عَ َىل ا ْل ِّ
رب وَ التَّ ْقوَى وَ ال َ تَعَ اوَ نُوا ْ عَ َىل ِ
من واجبات الرشائع).

()0

وهذا الفصل االستثنائي بني السلطات التنفيذية والقضائية ،مع خضوعها جميعا لحكم
الرشيعة -التي هي القانون األعىل ،والدستور األسمى للدولة وحيث السيادة هي لله وحده-
الذي يخضع له الحاكم واملحكوم عىل حد سواء ،ومن ثم استقالل السلطة الترشيعية نفسها
التي تتمثل يف الفقهاء ،وهو ما أدركه املسترشقون املنصفون كما ذكر د .وائل حالق يف
"الدولة املستحيلة" ،حيث قال عن سيادة الرشيعة الفريدة يف الحكم اإلسالمي عىل السلطة
التنفيذية والقضائية( :يتعلق أحد تلك املضامني بالقدرات الدستورية للرشيعة ،فباعتبارها
ممثلة اإلرادة الله السيادية ،تنظم الرشيعة مجال النظام اإلنساني بأكمله ،إما بصورة
مبارشة أو من خالل تفويض محدد جيدا ومحدود ،ويف حني تتحكم الدولة الحديثة
بمؤسساتها الدينية وتنظمها ،مخضعة إياها إلرادتها القانونية ،فإن الرشيعة تتحكم
باملنظومة الكاملة من املؤسسات العلمانية للدولة وتنظمها ،وإذا كانت هذه املؤسسات
علمانية أو تتعامل مع ما هو علماني ،فهي تقوم بذلك يف إطار اإلرادة األخالقية الرقابية
الشاملة التي هي الرشيعة؛ ولذلك فإن أي شکل سیايس أو مؤسسة سياسية أو اجتماعية
أو اقتصادية ،بما فيها السلطات التنفيذية والقضائية ،هي يف النهاية خاضعة للرشيعة،
ومن جهة أخرى ،فإن الرشيعة نفسها هي السلطة الترشيعية بامتياز.

( )0الفصل يف امللل والنحل .035 - 032/ 4
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وخالقا للدولة الحديثة ،ليس ثمة يف الحكم اإلسالمي ما يضاهي الرشيعة يف هذا املجال،
وما من سلطة غريها تستطيع الترشيع حقا ،وال توجد مراجع قضائية يف اإلسالم ،ولذلك ال
يستطيع القضاء املشاركة يف الترشيع بصورة مبارشة..
كانت أشكال الحكم اإلسالمي لرتيض من حيث املبدأ نقد "کلسن" الفصل بني السلطات
يف الدولة الحديثة ..لو أن "كلسن" فهم الرشيعة كنظام حكم من أسفل إىل أعىل ،ولو
استطاع أن يحرر نفسه من االفرتاض املسبق بأن الشكل الديمقراطي الوحيد هو الشكل
الغربي ،كان سيعترب النظام اإلسالمي ديمقراطيا من الطراز األول ،أو متفوقا عىل نظريه
الحديث عىل األقل!
لننظر يف هذه القضية عن كثب ،عىل األقل يف ما يخص الفصل بني السلطات ،وبالتايل
حكم القانون ،لتحقيق ذلك ،ال بد من أن نفهم شيئا حول طريقة أداء الرشيعة وظيفتها،
وكيف عاشت بالفعل ،يجب أن نبدأ من العالم االجتماعي العام [املجتمع] أو املشرتك،
ونطرح السؤال :إذا لم تكن الرشيعة من عمل الحاكم اإلسالمي أو الدولة اإلسالمية ،وهو ما
استبعدناه سابقا ،فما الذي صنعها ومن؟ اإلجابة هي أن األمة ،أي العالم االجتماعي
املشرتك ،أنتجت عضويا خرباءها القانونيني ،وهم أفراد مؤهلون إلنجاز وظائف قانونية
متعددة أسست يف مجملها النظام اإلسالمي القانوني ،لقد عاش فقهاء اإلسالم قيم العالم
االجتماعي [املجتمع] العام وقواعده ،وتحدروا يف العادة من الطبقات االجتماعية الدنيا
واملتوسطة ،وقد تحددت مهمتهم بتلك القواعد والقيم املستوحاة بقوة من النزعة املساواتية
الشائعة يف القرآن ،بمعنى أنهم رأوا أنفسهم ونُظر إليهم باعتبارهم مدافعني عن املجتمع،
مع إعطاء األولوية للضعفاء واملحرومني ،وقد عربوا عن إرادة الطبقات غري النخبوية
ومطامحها ،وتوسطوا لها لدى أعىل السلطات ،هنا برز الفقهاء والقضاة كقادة مدنيني
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وجدوا أنفسهم بحكم طبيعة مهنتهم ،مشاركني يف اإلدارة اليومية للشؤون املدنية ،وقد
شعروا باملسؤولية تجاه الناس العاديني ،وكثريا ما بادروا بالتحرك نيابة عن املقهورين من
دون التماس رسمي من هذه املجموعات االجتماعية أو أفرادها ،وبحكم بيئتهم االجتماعية،
تقاطع مصري الفقهاء ورؤيتهم إىل العالم بصورة ال فكاك منها مع مصالح مجتمعاتهم،
وقد مثلوا للعامة األسوة الحسنة يف التقوى واالستقامة والتعليم الراقي ،ولم تجعلهم
مهنتهم ،كحماة للدين وخرباء يف الرشيعة ومثال يحتذى للحياة اإلسالمية الفاضلة املمثلني
األكثر أصالة للعامة فحسب ،بل جعلتهم أيضا "ورثة الرسول" ،لقد كانوا ركن الرشعية
والسلطة الدينية واألخالقية ،وأدى هؤالء ،بصفتهم فقهاء ،وظائف عدة ،تعليمية وتدريسية
وقضائية ،وبمهمات كاتب العدل ،وسنركز عىل وظيفتني فقط ،هما وظيفة املفتي ،ووظيفة
القايض ،ويعد اإلفتاء ،وظيفة اجتماعية قانونية عليا ،بسبب الدور املحوري الذي أداه يف
التطور الباكر للرشيعة واملساهمة املهمة التي قدمها عىل طريق ازدهارها املتواصل،
وقدرتها عىل التكيف عرب القرون ،ويف بقاع عديدة من العالم.
كان املفتي ،كقاعدة عامة ،خبريا قانونيا خاصا مسؤوال قانونيا وأخالقيا تجاه املجتمع
الذي عاش فيه وليس تجاه الحاكم ومصالحه ،وكان واجبه األساس إصدار الفتاوى ،وهي
إجابات قانونية رشعية عن مسائل تطرح عليه ،وكانت استشارة املفتي مجانية ،وهو ما
يعني أن النصيحة القانونية كانت متوفرة بسهولة لكل الناس ،الفقراء منهم واألغنياء،
وكانت املسائل التي تطرح عىل املفتي تأتي من أفراد املجتمع ،أو القضاة الذين يجدون
صعوبة يف الحكم يف بعض القضايا التي يتناولونها.
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وأشكال األحكام القانونية األوىل التي ظهرت يف اإلسالم هي محصلة هذا النشاط يف
السؤال واإلجابة ،ومع مرور الوقت ،جمعت تلك اإلجابات معا ،وزيدت وصنفت ،ثم انتقلت
جيال بعد جيل ،خالل الذاكرة أو التدوين يف كتب الفقه.
كان املفتي ،يف مواقف واقعية معينة ،هو الذي يحدد القانون .ومع أن فتاويه لم تكن
ملزمة ،فقد أنهت كثريا من املنازعات يف املحاكم ،حيث كان يعترب سلطة قانونية عليا ،وكانت
الفتاوی تعتمد وتطبق يف املحاكم بصورة اعتيادية باعتبارها تعبريا رسميا عن القانون...
وبعبارة أخرى ،لم تكن املحكمة تضع القوانني ،ولم تكن هي نفسها املرجع النهائي ،كما
لم يكن املرجع سلطة تنفيذية ما.
كان قانون املحكمة اإلسالمية ،کھيئة قانونية ،تحت السلطة الكاملة للخرباء القانونيني
الخاصني ،وهم املفتون والفقهاء الذين كانوا متضلعني من الرشيعة ومنشغلني بها،
ومندمجني يف مجتمعاتهم كانت سلطة الفتوى حاسمة.
وإذا ما حصل واستبعدت فتوى معينة ،عادة ما يكون السبب فتوى أخرى تطرح رأيا
أكثر إقناعا وأشد حصافة.
بعبارة أخرى ،وبصيغة معكوسة ،كان من النادر أن يرفض القايض فتوى مغلبا عليها
رأيه الشخيص ما لم يكن هو نفسه ذا مكانة فقهية أعىل من املفتي الذي ُ
طلب منه الفتوى
ويف هذه الحالة ،لم يكن القايض ليطلب الفتوى أصال.
ما يعنيه هذا كله أن الفتوى كانت محصلة خربة ومعرفة قانونية متقدمة ،وكل ذلك قائم
عىل اهتمام عميق باملجتمع ومبادئه األخالقية العامة ،ال بدولة أو بقانون يأتي من أعىل إىل
أسفل.
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يفرس الدور املحوري للفتوى يف املحاكم اإلسالمية سبب عدم االحتفاظ بأحكام القضاة
أو نرشها كما هو متبع يف محاكم القانون العام.
بعبارة أخرى ،فإننا ال نجد القانون يف السوابق القانونية التي تصدرها املحاكم ،بل يف
مجموعة املصنفات الفقهية التي نشأت أساسا يف اإلجابات التي صاغها املفتون مدعومة
بحجج كثرية.
هكذا ،كانت الفتاوى النابعة من عالم املمارسة القانونية ال أحكام املحاكم ،هي التي تجمع
وتنرش ،وال سيما تلك التي كانت تحتوي عىل قانون جديد أو تمثل أحكاما قانونية ملشكالت
قديمة ال تزال عىل صلة بالواقع.
وعادة ما خضعت تلك الفتاوى التي جمعت لعملية تحرير مهمة بحيث تناسب املحيط
النيص للغة القانونية االصطالحية .وعند تحريرها وتجريدها ،كانت الفتاوى تغدو جزءا ال
يتجزأ من مجموع األفكار القانونية ،غري أن أغلب األعمال القانونية اإلسالمية لم يكتبها
مفتون ،بل كتبها مؤلفون -فقهاء اعتمدوا بدرجة كبرية عىل فتاوى املفتني البارزين .وامتد
نشاط املؤلفني -الفقهاء من كتابة األطروحة أو الرسالة القصرية املتخصصة إىل تأليف
مصنفات أكرب ،عادة ما كانت رشوحا مسهبة عىل املؤلفات القصرية.
وتلك املصنفات هي التي وفرت الفرصة للمؤلفني الفقهاء كي يصوغوا ،كل لجيله
ومنطقته ،متنا قانونيا معدال يعكس الظروف االجتماعية املتطورة ،وأحدث ما وصل إليه
القانون کمجال تقني.
ومن الجدير بالذكر أيضا أن الفتاوى التي شكلت لب األفكار الالحقة كانت تلك التي
أجابت عن احتياجات معارصة ،وحازت قبوال عمليا يف آن معا.

333

vvvvvvvvvvvvvvvv

أما تلك اآلراء التي توقف استعمالها يف التقايض واملمارسة فإما استبعدت نهائيا أو عدت
ضعيفة.
أصبح كثري من األعمال التي وضعها ونرشها املؤلفون الفقهاء مراجع أساسية للقضاة
الذين درسوها عندما كانوا طالبا ،واسرتشدوا بها عندما تولوا وظائفهم القضائية؛ وألن
سلطة القانون كانت ترتكز عىل آراء الفقهاء ورسائل املؤلفني الفقهاء ،فإنه لم يكن يفرتض
بالقايض أن يبلغ املستوى ذاته من املعرفة القانونية املتخصصة إال إذا كان هو نفسه مفتيا
أو مؤلفا فقيها يف الوقت ذاته.
ومعنى ذلك أنه كان يف استطاعة الشخص املفتي أو املؤلف الفقيه أن يعمل قاضيا ،أما
القايض الذي تدرب كقاض فحسب فلم يكن بوسعه أن يعمل مفتيا أو مؤلفا فقيها أو
مدرسا للفقه ،وهذا يعني أيضا أن املفتي واملؤلف الفقيه والقايض كانوا يقومون بوظائفهم
املختلفة تحت سلطة الرشيعة ،وليس تحت سلطة قانون الدولة أو نظام الدولة أو ترشيعها.
وكانوا يفعلون ذلك يف عاملهم االجتماعي ومن أجل ذلك العالم.
ويف ما يتعلق باملمارسة القضائية ،كان الخصوم واملتقاضون يقفون أمام القايض من
دون مراسم ويعرضون قضاياهم من دون الحاجة إىل وساطة احرتافية ،إذ ليس يف الرشيعة
محامون.
كان املتقاضون يتحدثون بصورة غري رسمية من دون أن يعيقهم أي يشء مما نجده يف
الضبط الصارم للمحاكم الحديثة بل إن فكرة ازدراء املحكمة ،تلك الفكرة االنضباطية إىل
أبعد حد ،لم يكن لها وجود.
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وكانوا يعرضون قضاياهم كما يعرفون ،من دون لغة اصطالحية ،وكان ذلك ممكنا ألنه
لم تكن يف نظام العدالة اإلسالمي فجوة بني املحكمة کهيئة قضائية واملتقاضني ،مهما كانوا
معدمني اقتصاديا أو محرومین تعليميا.
بيد أن غياب تلك الفجوة ال يرجع بالكامل إىل املحكمة والقايض فحسب ،حيث يجب أن
نقر بفضل املتقاضني أنفسهم بالدرجة نفسها ،فخالفا للمجتمع الحديث املعزول عن
املجال القانوني بصور عدة ،كان املجتمع املسلم ما قبل الحديث مرتبطا بنظام القيم
الرشعي بقدر ما كانت املحكمة نفسها متجذرة يف العالم األخالقي للمجتمع ،ومن املالمح
البارزة لذلك املجتمع أنه كان يعيش األخالق القانونية والقواعد األخالقية القانونية ،ألنها
كانت تشكل األسس الدينية وسنن السلوك االجتماعي.
ومن الواضح كل الوضوح أن القانون األخالقي للمجتمعات اإلسالمية ما قبل الحديثة
كان تراثا حيا ومعیشا ،وملا كان كذلك ،فإن الناس كانوا يعرفون ما القانون.
بعبارة أخرى ،كانت املعرفة القانونية واسعة االنتشار ومتاحة بفضل املفتني والفقهاء
اآلخرين الذين كانوا مستعدين ملنحها مجانا وربما يف أي وقت أراد شخص ما الحصول
عليها .هكذا ،كان املحرومون يعرفون حقوقهم قبل الذهاب إىل املحكمة ،وذلك ما يفرس
فوزهم يف أغلب القضايا التي كانوا مدعني فيها .فمستشاروهم لم يكونوا محامني يتكلمون
لغة مختلفة وغري مفهومة ،وال مهنيني نخبويني يتقاضون أجورا مرتفعة تجعل تكلفة
التقايض واسرتداد الحقوق يف أغلب األحيان مماثلة لقيمة األمر الذي يدور حوله التقايض!
صحيح أن الرشيعة كان ينتابها تجاه السلطة السياسية التنفيذية بعض التوجس أو
غياب الثقة عىل حد تعبري اللغة الدستورية األمريكية ،بيد أن ذلك يشهد لقدرتها عىل التزام
الوالء للمجتمع واألخالق حيث عملت وعاشت ،وليس من قبيل املبالغة عىل اإلطالق أن نقول
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إن الرشيعة نشأت وفقهاؤها يف وسط املجتمع وتواصلت خدمة املجتمع إىل أن انفصمت
عری الرشيعة بصورة فعلية .وحني كانت الرشيعة تتعاون مع السلطات السياسية ،كانت
تقوم بذلك كوسيط بني تلك القوى والعامة مع حرص شديد عىل مصالح الناس ،وحني
كانت النخبة السياسية تستغل الرشيعة لخدمة أغراضها ،كانت تفعل ذلك وفق قواعد
الرشيعة ال وفق قواعدها هي.
وما من شك يف أن تلك النخب كانت مقيدة بالرشيعة حني كانت ترشع يف مغامراتها.
فالرشيعة لم تكن قانون األرض فحسب ،بل قانون السماوات أيضا وكل ما يقع بينهما،
بما يف ذلك السياسة والحكم) ( )0انتهى.
وما ذكره د .حالق هنا توصيف دقيق للواقع االجتماعي السيايس اإلسالمي آنذاك إىل حد
كبري ،وهو ما يؤكد حقيقة الفصل بني السلطات التنفيذية والترشيعة يف الدولة اإلسالمية،
لطبيعة الرشيعة اإللهية نفسها ،التي تتسامى فوق الجميع ،وليس للسلطة التنفيذية إال
االلتزام بها والعمل عىل تطبيقها ،كما ليس لها سلطة فعلية عىل فقهائها إذ كان هؤالء جزءا
من املجتمع نفسه والحياة العلمية الواسعة النشاط والعمل الفكري والرتبوي والدعوي،
يراقبون مدى التزام السلطة بأحكام الرشع نفسه ،دون أن يكونوا جزءا منها ،وبقدر
رضاهم عن أدائها يتحقق رضا العامة عنها ،وتستقر شئون الدولة وتستقيم أمور املجتمع.
فقد كان الفقهاء خاصة وعلماء الرشع عامة سلطة حقيقة شعبية رقابية تأمر باملعروف
وتنهى عن املنكر ،بالوالية العامة التي جعلها الله للمؤمنني جميعا ،كما قال تعاىل:
نات ب ُ
َ
عروف وَ يَنهَ َ
َعض يَأم َ
نون وَ املُؤ ِم ُ
﴿وَ املُؤ ِم َ
ِ
ُقيمون
ون عَ ِن املُن َك ِر وَ ي
ُرون ِبا َمل
َعضهُ م أَولِيا ُء ب ٍ
َ
ُؤتون َّ
الصال َة وَ ي َ
َّ
وَرسو َل ُه أُول ِئ َك َس َريحَ مُهُ ُم ال َّل ُه إ ِ َّن ال َّل َه عَ زيز حَ كيم﴾.
الزكا َة وَ ي
ُطيعون ال َّل َه َ
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ُ
رتد َ
﴿وَق ِل اعمَ لوا َف َس َريَى ال َّل ُه عَ مَ َل ُكم وَ َرسولُ ُه وَ املُؤ ِم َ
نون َ
ّون إِىل عا ِل ِم
وقوله تعاىل:
وَس ُ َ
يب وَ َّ
َ
الشها َد ِة َفيُنَبِّئ ُ ُكم ِبما ُكنتُم تَعمَ َ
لون﴾.
الغ ِ
وقد أدرك د .حالق طبيعة التمثيل املدني للفقهاء ،والفرق بني استقالل السلطة القضائية
يف النظام اإلسالمي واألنظمة الوضعية املعارصة ،يف سياق رده عىل آراء املسترشقني ومنهم
"إميل تيان" ،فقال( :وكان هذا التمثيل الشعبي الذي هو يف مصلحة الشعب بصورة
حاسمة ،قانونيا وسياسيا يف الوقت ذاته ،ألن إرادته املعرب عنها قانونيا كانت أيضا ملزمة
سياسيا للحاكم يف تعامالته مع السكان املدنيني ،وهذا القانون هو الذي كان القضاة
يطبقونه ،ولم يكن من صنع الدولة أو قلة من الفقهاء املربزين ،بل منظومة وضعها املئات
من امل تخصصني الراسخني اجتماعيا الذين ازدهروا عرب الزمان يف أقاليم متباعدة ثقافيا.
لم يكن القضاء اإلسالمي مكرسا إذا لتطبيق قانون حددته القوى املسيطرة يف دولة أو
حده حاکم متعجرف ،بل مكرسا لحماية الرشيعة التي اهتمامها األول تنظيم العالقات
االجتماعية واالقتصادية عىل أسس أخالقية .وكانت الرشيعة قانون الناس ،كما ساعدت
بالقدر نفسه يف تقييد الحاكم يف معاملته لشعبه.
ومع أن املجتمع والرشيعة هما مصدر قيم الفقهاء والقوانني التي يطبقونها ،فإن هؤالء
أنفسهم يعينهم الحاكم الذي يستطيع إعفاءهم من مناصبهم وتحجيم نطاق سلطاتهم
بمعنى حرصهم يف الحكم يف منازعات خاصة بقانون األرسة أو القانون الجنائي أو العمل
يف منطقة معينة أو جزء من مدينة ،لكن الحاكم لم يكن له أي دور عىل اإلطالق يف عمل
القايض منذ تعيينه حتى إعفائه من منصبه ،فقانون املحكمة وإجراءاتها كانت من
اختصاص القايض ،واختصاص القايض كان بأكمله تطبيق الرشيعة التي تدرب عليها
وكان أمينا عليها أخالقيا وقانونيا وثقافيا.
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كان تعيني الحكام للقضاة يجري عىل أساس مفهوم التفويض ،وتعود الجذور التاريخية
لهذا التعيني إىل أيام اإلسالم األوىل ،عندما كان الخليفة يمثل السلطتني الدينية والدنيوية.
وباعتباره نائبا للرسول ،كان من املفرتض بالخليفة أن يكون فقيها نوعا ما ،وباعتباره
نائبا وفقيها كان يعني القضاة ،ولذلك ،كان القايض أول األمر امتدادا ملنصب الخليفة يف ما
يخص اإلرشاف عىل املجتمع وشؤونه ،ويف مرحلة الحقة ،وبعد القرن التاسع امليالدي ،لم
يعد الخلفاء هم الحكام النافذون ،بل السالطني الذين قدم أكثرهم من وسط آسيا ،وكان
هؤالء السالطني قادة سياسيني وعسكريني حكموا من خالل أرس حاكمة ،وحلوا محل
السلطات الدنيوية للخليفة ،وكان هؤالء السالطني أو والتهم يعينون القضاة يف أماكن
متعددة من السلطنة ،عادة بعد التشاور مع الفقهاء والعلماء املحليني ،بيد أنه ال بد من
التأكيد مجددا أنه كان يتوقع ممن يعني من القضاة أن يطبق الرشيعة ومعايريها وقواعدها
كائنا من كان ،فقد كان القضاء يف اإلسالم مستقال تمام االستقالل عن رشعية السلطة
التنفيذية ،أي عن السلطان ورجاله ،برصف النظر عن عدد مرات تعيني القضاة وإعفائهم،
وبرصف النظر عن السلطان الذي يحكم ،ولم يكن أي قاض يف أي محكمة من املحكم
العادية املهيمنة يف البالد ،ليستطيع أن يطبق أي قانون آخر ،ولم يحدث ذلك قط.
عىل الرغم من ذلك ،رأى املسترشق اللبناني املشهور "إميل تيان" ولقيت حجته رواجا
بني املسترشقني لعقود ،أنه كان من نتائج مبدأ التفويض الغياب الكامل للفصل بني
السلطتني القضائية والتنفيذية ،وهذا الرأي قائم عىل معلومات خاطئة وهو مجانب
للصواب بالكامل عىل ثالثة أسس عىل األقل:
األساس األول :هو أن قانون املحكمة الرشعية ال يعتمد كما رأينا ،عىل اإلرادة القانونية
للحاکم ،بل إن الحاكم أو ما أطلقنا عليه اسم السلطة التنفيذية السلطانية كان عىل العكس
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من ذلك خاضعا للرشيعة وليس فوقها ،ولم يكن هناك حاكم يستطيع منازعة الحقيقة
الثابتة التي مفادها أن الرشيعة هي صاحبة الكلمة العليا يف املحاكم بدرجة ال تقل عن
كونها كذلك يف املجتمع كله ،ووفقا لهذا النظام كانت املحكمة الرشعية تطبق القانون كما
صاغته السلطة الترشيعية ،أي إنها كانت تطبق قانون الرشيعة األخالقي ال قانون الحاكم
صاحب السلطة التنفيذية السلطانية.
ثانيا :ينظر خطاب الرشيعة النموذجي إىل القايض بصفته املفوض االسمي فحسب ال
املفوض الحقيقي للسلطان أو الخليفة .ويف هذا الخطاب الفقهي السيايس الرشعي يعترب
الحاكم ممثال لألمة ،ويكون تعيينه وإقصاؤه القضاة مجرد نتيجة لهذا التمثيل ،وهذا سبب
عدم انتهاء مدة عمل القايض بخلع الحاكم الذي عينه أو تنازله عن الحكم أو وفاته ،وتشمل
هذه الطبقة من التعيينات وظائف أخرى ملن يطلق عليهم اسم "املوظفون العموميون"،
مثل أمني املال ،ونظار األوقاف ،وأمري الجيش ،وقد اعتربت كل هذه تعیینات عامة ،واعترب
الحاكم مجرد وسيط ،وهذا يفرس أيضا السبب الذي جعل التعيينات السلطانية يف القضاء
تحدث بعد مشاورات مسبقة مكثفة مع طبقة الفقهاء يف املحلة التي يعني فيها القايض،
عالوة عىل كبار الفقهاء الذين يرتددون عىل بالط الحاكم بصفة منتظمة...
ال بد من مالحظة أن العوامل الثالثة التي ذكرتها هي تفسريات عملية أو وظيفية تفرس
وجه الخطأ يف ما جاء به "إميل تيان".
ويمكن إضافة عامل رابع يخفف من حدة التواطؤ بني السلطتني التنفيذية والقضائية،
أال وهو القوة األخالقية النموذجية للرشيعة التي فرضت عىل القضاة والحكام عىل حد
سواء ،وكقاعدة عامة ،احرتام استقالل القضاء ،بعبارة أخرى ،كان استقالل القضاء جزءا
أساسيا من الثقافة ،وعىل ذلك ،فإن غياب االعتبارات األخالقية يف عرض "تیان" ،ال يفيدنا
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بيشء يف فهم نظام الرشيعة املوصوف وإنما يدلنا بشكل واضح عىل تصورات "تيان"
الحداثية والوضعية )0( )..انتهى كالم حالق هنا يف رده عىل التفسري الخطأ لطبيعة الفصل
بني السلطات الثالث يف نظام الحكم اإلسالمي ،وهو التفسري الذي ما يزال يجد رواجا بني
من لم يسربوا أغوار طبيعة الدولة ونظام الخالفة يف اإلسالم بما فيهم د حالق نفسه ،الذي
حرص تعريف الدولة بالنموذج القومي الغربي الحديث ،ونفى عما عداه وصف الدولة ،وبما
أن الدولة النبوية والخالفة التي امتدت  0311عام لم تقم عىل األسس الحديثة للدولة ومنها
طبيعتها القومية ،وسيادة السلطة املطلقة فيها ،فهي خارج تعريف الدولة وال يتصور
قيامها يف العرص الحديث! وهو تعسف غري مسبوق يف استعمال املصطلحات واأللفاظ،
وحرصها يف داللتها عىل معاني خاصة يخرتعها املؤلف ،ومن ثم استنتاج األحكام املطلقة
بنا ء عليها ،وهو ما يناقض كل أسس العلم واملعرفة ليس اللغوية حسب بل القانونية
الدولية والتاريخية ،فما تزال مثال تركيا الحديثة ،هي الوريث القانوني دوليا للدولة
العثمانية -وهي آخر خالفة ونظام حكم إسالمي -سياسيا واقتصاديا وقانونيا ،يف كل
االتفاقيات الدولية بعيد الحرب العاملية األوىل ،وهو اعرتاف دويل معارص بطبيعة الدولة
العثمانية ،وال يتصور نفي وصف الدولة عنها ملجرد أن د .حالق عرف الدولة بمفهوم
محدد عنده ،خالف حقيقتها السياسية التي عرفها العالم منذ ظهور الدول عىل اختالف
أنماطها عرب التاريخ ،والتي لم تخرج التعريفات الحديثة للدولة  -عىل كثرة هذه التعريفات
وتداخلها وتأثرها بالرصاع اآليديولوجي والسيايس والقانوني يف تحديد وظيفة الدولة  -عن
االعرتاف بها كدول ومنظومات اجتماعية سياسية عىل األقل من الناحية التاريخية ،تختلف
يف حقيقتها عن املجتمعات التي ظلت تعيش حياة بدائية قروية أو حرضية مدنية غري

(" )0الدولة املستحيلة" ص 025
341

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

سياسية ،حيث تغيب السلطة العليا والنظام العام ،الذي ميز الدول عرب تاريخها منذ الدولة
املدينة حتى الدول اإلمرباطورية ،وما الدول املعارصة اليوم إال نمط واحد وشكل من
أشكالها وطور من أطوارها ،وهو أيضا يف طريقه للزوال لطور آخر ،وربما تعود الدول
اإلمرباطورية مرة أخرى وتزول أمامها الدول القومية والوطنية ،وال ينفي ذلك وصف الدول
عنها!
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الفصل السادس:

نظام اخلالفة بني الشمولية والتعددية السياسية
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 هل النظام السيايس اإلسالمي نظام شمويل أم نظام تعددي؟ وكيف جمع بني وحدة األمة وتوحيدها من جهة ،واحرتام خصوصية مكوناتها،واختالفها وتنوعها االجتماعي والسيايس والديني والفكري وتعايشها من جهة أخرى؟
 وعىل أي أساس عقائدي وسيايس أدار هذه التعددية؟ وكيف نجح يف املحافظة عىل التوازن بني قوى املجتمع عىل اختالف مصالحها؟ وكيف عربت مكونات املجتمع اإلسالمي مع تنوعها القومي والفكري والسيايس عنإرادتها من خالل هذا النظام ،حتى شاركت كلها يف إدارة شئون األمة والدولة عىل نحو
فريد لم يعهده العالم؟
إن اإلطاللة التاريخية والوقوف عىل طبيعة دار اإلسالم -والتنوع والتعايش املجتمعي
والفكري والفقهي الذي كان يشكل أبرز مالمحها -كاف يف تصور نمط النظام السيايس
الذي كان يحكمها ،ويدير شئونها ،ومنظومة القيم الدستورية والترشيعية التي تنظم
وتضبط العالقة بني السلطة واملجتمع بكل مكوناته!
فمعرفة طبيعة دار اإلسالم السياسية ،وامتدادها الجغرايف ،وتنوعها السكاني ،والديني
والثقايف ،ونظمها الترشيعية والقضائية ،هو املدخل لفهم حقيقة التوحيد من جهة كأساس
عقائدي وسيايس للدولة التي أقامها النبي ﷺ ،والحرية والتعددية التي أقرها وأدار شئون
املجتمع كله عىل أساسها من جهة أخرى ،عىل نحو غري مسبوق يف التاريخ اإلنساني! حتى
ري أُمَّ ٍة أ ُ ْخ ِرجَ ْت لِلنَّاس﴾ ،هي التي تقوم
صارت أعظم أمة موحدة عرفها العالم ﴿ ُكنتُ ْم َخ ْ َ
بحماية أهل األديان من اليهود والنصارى واملجوس والصابئة ،تحت شعار ﴿ال َ إ ِ ْك َرا َه ِيف
الدِّين﴾﴿ ،وَ َلوْ ال د َْف ُع ِ
صوَ ِام ُع وَ ِبيَع َ
اس بَعْ َضهُ م ِببَعْ ٍض َّلهُ دِّمَ ْت َ
الله الن َّ َ
اج ُد
وَص َلوَ ات وَمَ َس ِ
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اس ُم ِ
يُذْ َك ُر فِ يهَ ا ْ
الله َكثِريا﴾ ،ليتعايش يف دار اإلسالم كل أهل األديان وامللل -التي ترفض
التوحيد وتؤمن بنقيضه -يف ظل تعددية دينية فريدة من نوعها!
قال ابن جرير الطربي يف تفسري اآلية( :وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال :إن الله
تعاىل ذكره أخرب أنه لوال دفاعه الناس بعضهم ببعض ،لهدم ما ذكر ،من دفعه -تعاىل
ذكره -بعضهم ببعض ،وكفه املرشكني باملسلمني عن ذلك ...لوال ذلك لتظاملوا ،فهدم
القاهرون صوامع املقهورين ،وبيعهم ،ولم يضع الله تعاىل داللة يف عقل عىل أنه عنى من
ذلك بعضا دون بعض ،وال جاء بأن ذلك كذلك خرب يجب التسليم له ،فذلك عىل الظاهر
والعموم...
وأوىل هذه األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال :معنى ذلك :لهدمت صوامع الرهبان،
وبيع النصارى ،وصلوات اليهود ،وهي كنائسهم ،ومساجد املسلمني التي يذكر فيها اسم
()0

الله كثريا).

( )0جامع البيان ()651 - 64٤ / 01
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الدولة النبوية بني الوحدة السياسية والتعددية اجملتمعية:
لقد عم سلطان الدولة النبوية جزيرة العرب كلها ،يف أواخر عهد النبي ﷺ ،ودخل النبي
ﷺ مكة فاتحا وموحدا يف السنة الثامنة من الهجرة ،فتجلت حينها التعددية يف إطار
الوحدة ،إذ جعل القبائل معه يوم الفتح تحت راياتها ،كما قال ابن إسحاق( :ومرت القبائل
عىل راياتها ،كلما مرت قبيلة قال أبو سفيان ما هذه يا عباس؟ فأقول سليم ...مزينة...
غفار.)...

()0

وقال الحافظ ابن حجر( :واملذكور من القبائل غفار وجهينة وسعد بن هذيم وسليم
()2

وأسلم ومزينة وقضاعة وأشجع وتميم وفزارة).

وعن عكرمة عن ابن عباس قال يف خرب فتح مكة( :وعبأ رسول الله ﷺ أصحابه ،ومرت
القبائل عىل قادتها ،والكتائب عىل راياتها ،فكان أول من قدم رسول الله ﷺ خالد بن الوليد
يف بني سليم ،وهم ألف فيهم لواء يحمله عباس بن مرداس السلمي ،ولواء يحمله خفاف
بن ندبة ،وراية يحملها الحجاج بن عالط...
فلما حاذى خالد العباس بن عبد املطلب وإىل جنبه أبو سفيان بن حرب ،كرب ثالثا ،ثم
مضوا ...ثم مر عىل إثره الزبري بن العوام يف خمسمائة ،منهم مهاجرون وأفناء العرب ،ومعه
راية سوداء ،فلما حاذى أبا سفيان كرب ثالثا وكرب أصحابه...
ومر بنو غفار يف ثالثمائة ،يحمل رايتهم أبو ذر الغفاري ،ويقال إيماء بن رحضة ،فلما
حاذوه كربوا ثالثا...

( )0رواه ابن إسحاق -كما يف السرية النبوية البن هشام )60 / 5( -عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ،قال
الطحاوي يف رشح معاني اآلثار ( 30٩/ 3هذا حديث متصل اإلسناد صحيح).
( )2فتح الباري -ابن حجر )1 / 1( -بترصف واختصار.
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ثم مضت أسلم يف أربعمائة ،فيها لواءان يحمل أحدهما بريدة بن الحصيب ،واآلخر ناجية
بن األعجم ،فلما حاذوه كربوا ثالثا.
قال أبو سفيان للعباس :من هؤالء؟ قال :أسلم.
قال :يا أبا الفضل مايل وألسلم؟ ما كان بيننا وبينها مرة قط!
قال العباس :هم قوم مسلمون دخلوا يف اإلسالم.
ثم مرت بنو عمرو بن كعب يف خمسمائة ،يحمل رايتهم برس بن سفيان ،فلما حاذوه
كربوا ثالثا.
ثم مرت مزينة يف ألف ،فيها ثالثة ألوية ،وفيها مائة فرس ،يحمل ألويتها النعمان بن
مقرن ،وبالل بن الحارث ،وعبدالله بن عمرو؛ فلما حاذوه كربوا...
ثم مرت جهينة يف ثمانمائة مع قادتها ،فيها أربعة ألوية ،لواء مع أبي روعة معبد بن
خالد ،ولواء مع سويد بن صخر ،ولواء مع رافع بن مكيث ،ولواء مع عبدالله بن بدر ،فلما
حاذوه كربوا ثالثا.
ثم مرت كنانة ،بنو ليث وضمرة وسعد بن بكر يف مائتني يحمل لواءهم أبو واقد الليثي،
فلما حاذوه كربوا ثالثا.
فقال أبو سفيان للعباس :من هؤالء؟
قال :بنو بكر .قال :نعم أهل شؤم والله! الذين غزانا محمد بسببهم ،أما والله ما شوورت
فيه ،وال علمته ،ولقد كنت له كارها حيث بلغني ،ولكنه أمر حم!
قال العباس :قد خار الله لك يف غزو محمد ﷺ ،ودخلتم يف اإلسالم كافة.
ومرت بنو ليث وحدها ،وهم مائتان وخمسون ،يحمل لواءها الصعب بن جثامة ،فلما مر
كربوا ثالثا...
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ثم مرت أشجع -وهم آخر من مر ،-وهم ثالثمائة ،معهم لواءان لواء يحمله معقل بن
سنان ،ولواء مع نعيم بن مسعود.
فقال أبو سفيان :هؤالء كانوا أشد العرب عىل محمد!
فقال العباس :أدخل الله اإلسالم يف قلوبهم ،فهذا من فضل الله عز وجل.
فلما طلعت كتيبة رسول الله ﷺ الخرضاء طلع سواد وغربة من سنابك الخيل ،وجعل
الناس يمرون ،حتى مر يسري عىل ناقته القصواء ،بني أبي بكر ،وأسيد بن حضري ،وهو
يحدثهما.
قال العباس :هذا رسول الله يف كتيبته الخرضاء ،فيها املهاجرون واألنصار ،فيها الرايات
واأللوية ،مع كل بطن من األنصار راية ولواء ،يف الحديد ال يرى منهم إال الحدق ،ولعمر بن
الخطاب  فيها زجل ،وعليه الحديد ،بصوت عال وهو يزعجها ،ويقال :كان يف الكتيبة
ألف دارع.
وأعطى رسول الله ﷺ رايته سعد بن عبادة ،وهو أمام الكتيبة ،فلما مر سعد براية النبي
ﷺ نادى :يا أبا سفيان! اليوم يوم امللحمة ،اليوم تستحل الحرمة ،اليوم أذل الله قريشا!
فأقبل رسول الله ﷺ ،حتى إذا حاذى أبا سفيان ناداه :يا رسول الله أمرت بقتل قومك؟
زعم سعد ومن معه حني مر بنا قال" :يا أبا سفيان اليوم يوم امللحمة ،اليوم تستحل
الحرمة ،اليوم أذل الله قريشا" وإني أنشدك الله يف قومك ،فأنت أبر الناس ،وأرحم الناس،
وأوصل الناس!
وقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان :يا رسول الله ما نأمن سعدا أن يكون منه
يف قريش صولة.
فقال رسول الله ﷺ( :اليوم يوم املرحمة ،اليوم أعز الله فيه قريشا)!
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قال وأرسل رسول الله ﷺ إىل سعد فعزله ،وجعل اللواء إىل ابنه قيس بن سعد ،ورأى
رسول الله ﷺ أن اللواء لم يخرج من سعد حني صار البنه ،فأبى سعد أن يسلم اللواء إال
بأمارة من النبي ﷺ ،فأرسل رسول الله ﷺ بعمامته فعرفها سعد فدفع اللواء إىل ابنه
قيس).

()0

وعن طاوس وعامر الشعبي قاال( :دخل رسول الله ﷺ فقدم خالد بن الوليد ،إال أن راية
األنصار يف يد سعد بن عبادة ،وقد مات سعد بن معاذ ،وصار سعد ابن عبادة سيد القوم،
الراية يف يده ،فبينما هو واقف واألنصار حوله ،إذ نظر فلم ير حوله إال األنصار فقال:
اليوم يوم امللحمة ...اليوم تستحل الحرمة.
ودخل معهم من املهاجرين من ال يفطن له ،فاشتد وهم ال يعلمون ،فأتى النبي ﷺ
فأخربه بما سمع من سعد بن عبادة ،فقال له :أنت سمعته يقول هذا؟ قال :نعم! قال :من
ههنا أدعو إيل قيس بن سعد بن عبادة ،فجاء الرسول وهو واقف مع أبيه ،والراية يف يد
أبيه ،وقال :يا قيس يدعوك رسول الله ﷺ ،فجاءه فقال :يا قيس! قال :لبيك يا رسول الله!
فقال :اذهب فخذ الراية من سعد ،قال :نعم يا رسول الله! قال :فجاءه واألنصار حوله
فقال :أعطني الراية! قال :ال ،ال أ ّم لك! قال :أعطنيها وال تحمق نفسك ،قال :ال ،إال أن يكون
رسول الله ﷺ أمرك بهذا ،قال :أمرني بذلك رسول الله).

()2

وإنما جعل النبي ﷺ كل قبيلة تحت رايتها وقادتها اعرتافا منه ﷺ بالتنوع املجتمعي،
واحرتاما لالنتماء الطبيعي ،كما قال تعاىل﴿ :وَ جَ عَ ْلنَا ُك ْم ُشعُ وبا َ
وَقبَا ِئ َل ِلتَعَ َار ُفوا﴾ ،ولهذا
جاءت كتب النبي ﷺ وعهوده بتقرير هذا األصل ،حني أرسل والته وقضاته وجباته إىل كل

( )0مغازي الواقدي ( )122 - 101 / 2حدثني عبد الله بن جعفر املخرمي سمعت يعقوب بن عتبة يخرب عن عكرمة
عن ابن عباس به ،وهذا إسناد صحيح عند أهل املغازي والسري ،وله شواهد كثرية.
( )2أخبار مكة للفاكهي ()206 / 5
341

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

مدن الحجاز واليمن وعمان والبحرين واليمامة وقبائل نجد وتهامة ،ونزل قول الله تعاىل:
اس يَد ُ
ْخلُ َ
ين ِ
رص ِ
وَرأَي َْت الن َّ َ
الله أ َ ْفوَ اجا﴾ ،وهو عام الوفود
﴿إِذَا جَ اء ن َ ْ ُ
الله وَ ا ْل َفتْحُ َ .
ون ِيف دِ ِ
يف السنة التاسعة من الهجرة.
قال ابن إسحاق إمام املغازي والسري( :ملا فتح رسول الله ﷺ مكة ،وفرغ من تبوك،
وأسلمت ثقيف وبايعت ،رضبت إليه وفود العرب من كل وجه).

()0

وقال( :وكان رسول الله ﷺ قد بعث أمراءه وعماله عىل الصدقات إىل كل ما أوطأ اإلسالم
من البلدان)(:)2
 -0فبعث املهاجر بن أبي أمية بن املغرية إىل صنعاء.
 -2وبعث زيد بن لبيد األنصاري إىل حرضموت وعىل صدقاتها.
 -3وبعث عدي بن حاتم عىل طيء وصدقاتها ،وعىل بني أسد.
 -4وبعث مالك بن نويرة الريبوعي عىل صدقات بني حنظلة.
 -5وبعث الزبرقان بن بدر عىل ناحية من بني سعد ،وقيس بن عاصم عىل ناحية.
 -6وبعث العالء بن الحرضمي عىل البحرين.
 -٤وبعث عيل بن أبي طالب إىل أهل نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم).

()3

فحقق النبي ﷺ بذلك الوحدة السياسية لجزيرة العرب ،ومع ذلك أقر كل قوم عىل
أرضهم ،وما يف أيديهم ،وحمى حقوقهم التي لهم ،وترك عليهم أمراءهم الذين ارتضوهم،
كما يف عهده ﷺ لنهشل بن مالك الوائيل (باسمك اللهم هذا كتاب من محمد رسول الله

( )0سرية ابن هشام .241/ 5
( )2سرية ابن هشام .312/ 5
( )3سرية ابن هشام .312/ 5
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لنهشل بن مالك ومن معه من بني وائل ملن أسلم ...فإنه آمن بأمان الله ،وبريء إليه محمد
من الظلم كله ،وأن لهم أن ال يحرشوا ،وال يعرشوا ،وعاملهم من أنفسهم).

()0

وكتب رسول الله ﷺ للمهرة (هذا كتاب من محمد رسول الله ملهري بن األبيض عىل من
آمن من مهرة ،أنهم ال يؤكلون ،وال يغار عليهم ،وال يعركون ،وعليهم إقامة رشائع اإلسالم،
فمن بدل فقد حارب الله ،ومن آمن به فله ذمة الله وذمة رسوله).

()2

وكتب رسول الله ﷺ إىل قبائل بني أسد وكانوا يجاورون قبائل طيء (بسم الله الرحمن
الرحيم من محمد النبي إىل بني أسد سالم عليكم :فإني أحمد إليكم الله الذي ال إله إال هو،
أما بعد فال تقربن مياه طيء وأرضهم ،فإنه ال تحل لكم مياههم ،وال يلجن أرضهم إال من
أولجوا ،وذمة محمد بريئة ممن عصاه).

()3

وكتب رسول الله ﷺ ليزيد بن املحجل الحارثي أن لهم نمرة ومساقيها ووادي الرحمن
من بني غابتها ،وأنه عىل (قومه من بني مالك ،ال يغزون وال يحرشون).
وكتب رسول الله ﷺ لقيس بن الحصني ذي الغصة أمانة لبني أبيه بني الحارث ولبني
نهد( :أن لهم ذمة الله وذمة رسوله ،ال يحرشون ،وال يعرشون ،ما أقاموا الصالة ،وآتوا
الزكاة.)...

()4

والحرش هو اإلجالء من بلدانهم ،وأال تضيق عليهم أوطانهم بغريهم ،وأال يساقوا إىل القتال
كرها ،كما يفعل امللوك الطغاة يف حرش الناس للقتال معهم ،وهو ما يطلق عليه اليوم
التجنيد اإلجباري ،وإنما رشع اإلسالم الجهاد الطوعي يف سبيل الله ،إلعالء كلمة الله.

( )0طبقات ابن سعد .216/ 0
( )2طبقات ابن سعد .214/ 0
( )3طبقات ابن سعد .2٤1/ 0
( )4طبقات ابن سعد .261/ 0
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والعرش ما كان يأخذه امللوك ألنفسهم من أموال الناس وتجاراتهم عنوة وقهرا ،وإنما
رشع اإلسالم الزكاة لترصف ملستحقيها من الفقراء واملساكني ،فتؤخذ منهم وترد عليهم.
وكذلك اعرتف النبي ﷺ بأمراء القبائل ،وعرفاء كل قوم عليهم ،ولم يغري ما هم عليه من
العرافة والنيابة عن أقوامهم ،وإنما كان إذا رأى من ال يصلح من األمراء والعرفاء اختار
لهم واحدا منهم يكون عريفا عليهم ،وال يختار لهم إال أفضلهم وأصلحهم ،فقد سأل بعض
األنصار فقال( :من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا :الجد بن قيس عىل أن فيه بخال! قال :وأي
داء أدوى من البخل! بل سيدكم وابن سيدكم برش بن الرباء بن معرور).

()0

وجاءه وفد عبد القيس من البحرين وكان عىل القوم سيدهم األشج املنذر بن الحارث،
فسألهم النبيﷺ( :من سيدكم وزعيمكم ،وصاحب أمركم؟ فأشاروا بأجمعهم إليه ،فقال:
ابن سادتكم هذا؟ قالوا :كان آباؤه سادتنا يف الجاهلية ،وهو قائدنا إىل اإلسالم).

()2

وقد بوب البخاري يف صحيحه (باب العرفاء عىل الناس) ،وأخرج فيه خرب غنائم هوازن
وقول النبيﷺ حني اختلفوا عليه يف رد الغنائم إىل أهلها( :أيها الناس إنا ال ندري من ريض
منكم ،ممن لم يرض ،فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم).

()3

قال أهل املغازي :فقال رسول الله ﷺ( :فمروا عرفاءكم أن يدفعوا ذلك إلينا حتى نعلم،
فكان زيد بن ثابت يطوف عىل األنصار يسألهم هل سلموا ورضوا؟ فخربوه أنهم سلموا
ورضوا ،ولم يتخلف رجل واحد ،وبعث عمر بن الخطاب  إىل املهاجرين يسألهم عن ذلك،
فلم يتخلف منهم رجل واحد ،وكان أبو رهم الغفاري يطوف عىل قبائل العرب ،ثم جمعوا

( )0رواه الحاكم يف املستدرك عىل الصحيحني ( )20٩/ 3و( )063 / 4وقال :صحيح عىل رشط مسلم ،ويف الرواية
الثانية (من سيدكم يا بني عبيد).
( )2رواه البخاري يف األدب املفرد ح  00٩1وله شواهد كثرية.
( )3الصحيح ح رقم .6٤55
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العرفاء ،واجتمع األمناء الذين أرسلهم رسول الله ﷺ ،فاتفقوا عىل قول واحد تسليمهم
ورضاهم ،ودفع ما كان يف أيديهم).

()0

والعرفاء هم نواب القبائل والعشائر الذين يصدرهم قومهم ،ويختارونهم كوكالء عنهم،
كما قال الطحاوي( :فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إىل رسول الله ﷺ فأخربوه ،فاستدل بما يف
هذا الحديث غري واحد من أهل العلم عىل قبول الحكام من الوكالء ما يقرون به عىل موكليهم
فيما وكلوهم به عندهم ،ألن العرفاء فيما ذكرنا قد أقامهم الذين هم عرفاء عليهم يف أمورهم،
أكثر من مقام الوكالء فيما وكلوهم به عند الحكام ،وممن كان يذهب إىل ذلك منهم أبو
حنيفة ومحمد بن الحسن.)...

()2

وكل ذلك حفاظا من اإلسالم عىل تنوع املجتمع يف إطار الوحدة ،وحفظ االنتماء الطبيعي
ملكوناته ،واملحافظة عىل ما تعارفوا عليه من أعرافهم التي تحقق مصالحهم ،وال تعارض
العدل والقسط الذي جاء به اإلسالم.
قال اإلمام الشافعي( :باب تقويم الناس يف الديوان عىل منازلهم :قال الله عز وجل﴿ :إِنَّا
َخ َل ْقنَا ُكم مِّ ن ذَ َك ٍر وَ أُنثَى وَ جَ عَ ْلنَا ُك ْم ُشعُ وبا َ
وَقبَا ِئ َل ِلتَعَ َار ُفوا إ ِ َّن أ َ ْك َرمَ ُك ْم عِ ن َد ِ
الله أَتْ َقا ُكم﴾،
عرف عام حنني عىل كل عرشة عريفا ،وجعل النبي ﷺ
وروي عن الزهري أن النبيﷺ ّ
للمهاجرين شعارا ،ولألوس شعارا ،وللخزرج شعارا ،وعقد النبي ﷺ األلوية عام الفتح،
فعقد للقبائل قبيلة قبيلة ،حتى جعل يف القبيلة ألوية ،كل لواء ألهله ،وكل هذا ليتعارف
الناس يف الحرب وغريها ،وتخف املؤنة عليهم باجتماعهم ،وعىل الوايل كذلك ،ألن يف تفريقهم

( )0مغازي الواقدي ()٩52 / 3
( )2بيان مشكل اآلثار ()004 / 00
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إذا أريد واألمر مؤنة عليهم وعىل واليهم ،وهكذا أحب للوايل أن يضع ديوانه عىل القبائل،
ويستظهر عىل من غاب عنه ،ومن جهل ممن يحرضه من أهل الفضل من قبائلهم).

()0

والعرفاء عىل قسمني:
القسم األول :من تختارهم قبائلهم وأهل بلدانهم لتمثيلهم ،والنيابة عنهم ،فهذا حق من
حقوقهم ،وهم أعرف بمن يستحق السيادة فيهم.
والقسم الثاني :العرفاء الذين تختارهم السلطة لينوبوا عن أقوامهم ،كمن اختارهم النبي
ﷺ والخلفاء من بعده ،عىل األجناد والصدقات ،فهؤالء ال تختار السلطة إال األكفاء األمناء،
كما كتب عمر إىل عدي (إن العرفاء من عشائرهم بمكان ،فانظر عرفاء الجند ،فمن رضيت
أمانته لنا ولقومه ،فأثبته ،ومن لم ترضه فاستبدل به من هو خري منه ،وأبلغ يف األمانة
والورع).

()2

وقد جاء رجل للنبي ﷺ فقال :إن أبي شيخ كبري ،وهو عريف املاء ،وإنه يسألك أن تجعل
يل العرافة بعده ،فقال( :إن العرافة حق ،وال بد للناس من العرفاء ،ولكن العرفاء يف
النار).

()3

ويف حديث آخر( :ال بد للناس من عريف ،والعريف يف النار).

()4

قال ابن رجب الحنبيل( :ولم يذكر أنه جعل العرافة له بمجرد كون أبيه عريفا ،واإلمامة
العظمى ال تستحق بالنسب ،ولهذا أنكر الصحابة عىل من بايع لولده ،وقال عبد الرحمن
بن أبي بكر( :جئتم بها هرقلية ،تبايعون ألبنائكم) ،وسمع ذلك عائشة والصحابة ،ولم

( )0األم للشافعي ()051 / 4
( )2الطبقات الكربى ()3٩6 / 5
( )3أبو داود يف السنن ح رقم  2٩36ويف إسناده مجاهيل ،وله شواهد يتقوى بها ،ولهذا سكت عنه أبو داود فهو صالح
عنده ،وانظر الصحيحة لأللباني ح رقم .040٤
( )4رواه أبو يعىل يف املسند ح رقم  ،4036وصححه األلباني يف الصحيحة ح رقم  040٤بشواهده.
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ينكروه عليه ،فدل عىل أن البيعة لألبناء سنة الروم وفارس ،وأما سنة املسلمني فهي البيعة
ملن هو أفضل وأصلح لألمة ،وما تزعمه الرافضة يف ذلك فهو نزعة من نزعات املرشكني يف
تقديم األوالد والعصبات ،وسائر الواليات الدينية سبيلها سبيل اإلمامة العظمى يف ذلك).

()0

ولم يكن النبي ﷺ وال الخلفاء من بعدهم يختارون عريفا عىل قومه إال من اختاره قومه،
ورضوه وكان سيدا رشيفا ،كما فعل عمر مع جابر بن عبدالله ،وكان والده عبدالله من
سادات قومه وأرشافهم ،قال جابر بن عبدالله( :ملا ويل عمر الخالفة فرض الفرائض ،ودون
الدواوين ،وعرف العرفاء ،قال جابر :فعرفني عىل أصحابي).

()2

وقد أخرج البيهقي حديث جابر وبوب له( :باب يف عقد األلوية والرايات وتعريف العرفاء
()3

وشعار القبائل وإعطاء الفيء عىل الديوان).

وقال ابن سعد عن قبيصة بن برمة األسدي( :وكان قبيصة سيدا رشيفا يف قومه ،وكان
عريف قومه ،وكان العطاء يبعث به إىل العريف فيقسمه يف أهل العطاء ،قال :فرأيت العطاء
قد حمل إىل قبيصة فدفع إليه).

()4

وقال محمد بن سريين( :أن عبيدة -السلماني القايض -كان عريف قومه ،فقسم بينهم
عطاء لهم).

()5

أحكام األمصار وخصوصياتها:
وكما راعى اإلسالم التنوع االجتماعي ،راعى كذلك التنوع الجغرايف ،واحرتم االنتماء
الطبيعي للبلدان واألمصار ،وما يرتتب عىل ذلك من حمية وعصبية ،فهذبها وجعلها عصبية

( )0فتح الباري  -البن رجب ()4٤4 / 3
( )2مصنف ابن أبي شيبة ( )024 / ٩بإسناد صحيح.
( )3املنة الكربى رشح وتخريج السنن الصغرى ()2٩ / 2
( )4الطبقات الكربى ()0٩4 / 6
( )5الطبقات الكربى ( )٩3 / 6بإسناد صحيح.
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باملعروف والخري والرب ،يف إطار وحدة األمة والدولة ،فلم يغري النبي ﷺ -حني وحد جزيرة
العرب دينيا وسياسيا -جغرافيا األرض ،وال حدود البلدان املعروفة ،وال مياه القبائل ،وال
الوضع االجتماعي ،بل راعى ما تعارف العرب عليهم من العدل والرب واإلحسان ،كما هو
شأنه ﴿وَ أ ُ ِم ْر ُت َألعْ ِد َل بَيْن َ ُكم﴾ ،فظل أهل عمان عىل ما كانوا عليه من خصوصية ،يف ظل
الوحدة والتوحيد ،وكذا أهل صنعاء ،وحرضموت ،وأهل البحرين ،وأهل اليمامة ،وأهل كل
بلد ،وإقليم ،كما هم عليه ،فلم يغري معالم األرض ،وال أسماء البلدان ،وال أمراء القبائل،
وإنما أرسل الوالة والقضاة للجميع ،وبسط نفوذ دولة اإلسالم عىل كل جزيرة العرب ،مع
احرتام التنوع املجتمعي ،واالعرتاف بخصوصية كل قوم.
وقد جاءت كثري من األحكام الرشعية مرتبطة بالبلدان ،وباألرض ،ومن ذلك:
 -0الزكاة :حيث خص الشارع بزكاة كل بلد أهل ذلك البلد من الفقراء واملساكني ،فزكاة
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم ،فإن فاض منها يشء جاز رصفه عىل البلدان
األخرى ،كما قال ﷺ حني بعث معاذ بن جبل إىل اليمن( :وأعلمهم أن الله افرتض عليهم
زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم).

()0

قال اإلمام الخطابي الشافعي( :وفيه دليل عىل أن سنة الصدقة أن تدفع إىل جريانها ،وأن
ال تنقل من بلد إىل بلد ،وكره أكثر الفقهاء نقل الصدقة من البلد الذي به املال إىل بلد آخر،
إال ّ أنهم مع الكراهة له قالوا :إن فعل ذلك أجزأه ،إال ّ عمر بن عبد العزيز فإنه يروى عنه أنه
رد صدقة حملت من خراسان إىل الشام إىل مكانها من خراسان).

()2

وقال اإلمام البغوي( :وفيه دليل عىل أن نقل الصدقة عن بلد الوجوب ال تجوز مع وجود
املستحقني فيه ،بل صدقة أهل كل ناحية ملستحقي تلك الناحية ،واختلف فيه أهل العلم،
( )0رواه البخاري يف صحيحه ح رقم  ،0425ومسلم ح رقم .2٩
( )2معالم السنن للخطابي ()31 / 2
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فكره أكثرهم نقلها ،واتفقوا مع الكراهية عىل أنه إذا نقل وأدى يسقط الفرض عنه ،إال عمر
بن عبد العزيز ،فإنه رد صدقة حملت من خراسان إىل الشام إىل مكانها من خراسان).

()0

وكل ذلك مراعاة لخصوصية كل بلد ،واحرتام التنوع والتعددية املجتمعية ،يف إطار
الوحدة السياسية لألمة والدولة!
قال الباجي املالكي( :أما موضع تفريق الزكاة فإنه حيث تؤخذ من أربابها ،إال أن يكون
بموضع ال فقراء فيه ،فإن كان باملوضع فقراء فال يخلو أن يكون أهل ذلك املوضع أشد
حاجة من غريهم ،أو حاجتهم كحاجة غريهم ،أو تكون حاجة غريهم أشد ،فإن كانت
حاجتهم أشد أو مساوية لحاجة غريهم ،فأهل موضع الصدقة أوىل بصدقتهم حتى يغنوا،
وال ينقل منها إال ما فضل عنهم ،وإن كانت حاجة غريهم أشد فرق من الصدقة بموضعها
بمقدار ما يرى اإلمام ،وينقل سائرها إىل موضع الحاجة هذا املشهور من مذهب مالك ،ويف
املجموعة روى ابن وهب وغريه عن مالك ال بأس أن يبعث الرجل ببعض زكاته إىل العراق،
ثم إن هلكت يف الطريق لم يضمن ،فإذا كانت الحاجة كثرية بموضعه أحببت أن ال تبعث،
وهذا إباحة إلخراج الزكاة عن موضعها ،وبه قال أبو حنيفة ،وقال الشافعي :ال يجوز نقل
الصدقات عن مواضعها ،والدليل عىل ما نقوله قوله ﷺ( :فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ
من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم) ،فإن قيل :بأن هذا يقتيض نقلها من عدن إىل اليمن؛ ألنه
خاطب بذلك أهل اليمن وعدن من اليمن ،فالجواب :أن املراد بذلك أن تؤخذ من أغنياء من
يعلمه بذلك البلد ،فرتد عىل فقرائهم ،ومعلوم أن معاذا كان يخاطب بذلك أهل كل بلد،
فيقتيض ذلك رد زكاة أغنيائه عىل فقرائه ،ودليلنا من جهة القياس أن هذا نقل صدقته إىل
غري بلدها ،فلم يجز له تفرقتها مع وجود الحاجة ببلد الصدقة.)...
( )0رشح السنة ()4٤4 / 5
( )2املنتقى -رشح املوطأ)002 / 2( -
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 -2الجهاد :حيث أجمع الفقهاء بال خالف عىل أنه يتعني عىل أهل كل بلد الدفع عنها إذا
دهمها العدو ،ويكون الجهاد يف حق أهل البلد فرض عني ،وعىل من قرب من البلدة دون
مسافة القرص ،وال يتعني عىل غريهم من البلدان ،إال إذا لم يكن يف أهل البلد كفاية لدفع
العدو.
قال اإلمام ابن عبد الرب املالكي( :الجهاد ينقسم قسمني :أحدهما :فرض عام متعني عىل
كل أحد ممن يستطيع املدافعة والقتال وحمل السالح ،من البالغني األحرار ،وذلك أن يحل
العدو بدار اإلسالم محاربا لهم ،فإذا كان ذلك وجب عىل جميع أهل تلك الدار أن ينفروا
ويخرجوا إليه خفافا وثقاال وشبابا وشيوخا ،وال يتخلف أحد يقدر عىل الخروج من مقاتل
أو مكرت ،وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم ،كان عىل من قاربهم وجاورهم أن
يخرجوا قلوا أو كثروا ،عىل حسب ما لزم أهل تلك البلدة ،حتى يعلموا أن فيهم طاقة عىل
القيام بهم ومدافعتهم ،وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم ،وعلم أنه يدركهم ،ويمكنه
غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم ،فاملسلمون كلهم يد عىل من سواهم ،حتى إذا قام بدفع
العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها ،سقط الفرض عن اآلخرين ،ولو قارب
()0

العدو دار اإلسالم ،ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه).

وقال املواق املالكي عن تعني الجهاد( :قد يتعني يف بعض األوقات عىل من يفجؤهم العدو.
قال سحنون :إن نزل أمر يحتاج فيه إىل الجميع كان عليهم فرضا ،وينفر من بسفاقس
لغوث سوسة ،إن لم يخف عىل أهله...
وقال املازري :ولو مع وال جائر...

( )0الكايف يف فقه أهل املدينة ()462 / 0
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وقال ابن بشري :إذا نزل قوم من العدو بأحد من املسلمني وكانت فيهم قوة عىل مدافعتهم
فإنه يتعني عليهم املدافعة ،فإن عجزوا تعني عىل من قرب منهم نرصتهم.
وقال املازري :إذا عىص األقرب وجب عىل األبعد).

()0

وكذا قال ابن نجيم الحنفي عن الجهاد وأنه يكون (فرض عني إن هجم العدو فتخرج
املرأة والعبد ،بال إذن زوجها وسيده ...والولد بغري إذن والديه باألوىل ،وكذا الغريم يخرج
إذا صار فرض عني بغري إذن دائنه ...واملراد هجومه عىل بلدة معينة من بالد املسلمني،
فيجب عىل جميع أهل تلك البلدة ،وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية ،وكذا من
يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب كفاية ،أو تكاسلوا وعصوا ،وهكذا إىل أن يجب عىل
جميع أهل اإلسالم رشقا وغربا).

()2

وقال الرشبيني الشافعي( :والحال الثاني من حال الكفار :أن يدخلوا بلدة لنا مثال فيلزم
أهلها الدفع باملمكن منهم ،ويكون الجهاد حينئذ فرض عني ،سواء أمكن تأهبهم لقتال أم
لم يمكن ،علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل ،أو لم يعلم ...ومن هو دون مسافة القرص من
البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها ،وإن كان يف أهلها كفاية ،ألنه كالحارض معهم،
فيجب ذلك عىل كل ممن ذكر ،حتى عىل فقري ،وولد ،ومدين ،ورقيق بال إذن من األصل،
ورب الدين ،والسيد ،ويلزم الذين عىل مسافة القرص امليض إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية،
دفعا لهم ،وإنقاذا من الهلكة ،فيصري فرض عني يف حق من قرب ،وفرض كفاية يف حق من
بعد).

()3

( )0التاج واإلكليل ()034 / 5
( )2البحر الرائق رشح كنز الدقائق ()٤1 / 5
( )3اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع ()45٩ / 6
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وقال ابن قدامة الحنبيل( :ومن حرض الصف من أهل فرض الجهاد أو حرض العدو بلده
تعني عليه)( ،)0وقال ابن مفلح( :إذا نزل الكفار ببلد تعني عىل أهله قتالهم ودفعهم
كحارضي الصف).

()2

 -3العقل يف ديات الجنايات :فكما وضع عمر الديوان عىل قبائل العرب وحفظ
خصوصيتها ،وعصبيتها باملعروف ،كذلك جعل أهل الديوان يف األمصار ،كالعصبة يف العقل
عن بعضهم يف ديات الجنايات ،وهو مذهب فقهاء العراق ،كما قال اإلمام محمد بن الحسن
الشيباني -ت  01٩ه( :-وإنما جعل العقل فيما نرى والله أعلم عىل عشرية الرجل ،ولم
يجنوا ولم يحدثوا حدثا ،عىل وجه العون لصاحبهم ،ألنهم أهل يد واحدة عىل غريهم ،وأهل
نرصة واحدة عىل غريهم ،ولم يوضع ذلك عىل النسب ،ألن القوم كان يعقل معهم حليفهم،
وعديدهم ،ويعقلون عنه ،وليس بينه وبينهم والء وال قرابة ،فلما صارت الدواوين صار أهل
الديوان يتنارصون دون ذوي القرابات ،وصاروا يدا عىل غريهم ،وصارت أموالهم األعطية،
ففرض العقل عىل أهل الديوان لذلك ،فهو عىل أهل الديوان دون القرابات ،ألن األخوين
أحدهما يكون ديوانه بالكوفة ،واآلخر ديوانه بالشام ،فال يعقل واحد منهما عن صاحبه،
ألنهما وإن اجتمع نسبهما ،فان نرصتهما ويدهما مختلفة ،فإنما جعل التعاقل عىل النرصة
واليد الواحدة ،أال ترى أن أهل ديوان الشام ال يعقلون عن أهل ديوان البرصة ،وأهل ديوان
البرصة ال يعقلون عن أهل ديوان الشام ،وإن قربت أنسابهم ،ألنهم ليسوا بأهل نرصة وال
يد واحدة ،وإنما وضعت املعاقل عىل ما وصفت لك من النرصة واليد الواحدة والحيطة،
فجعل العقل رفدا لبعضهم من بعض ،وعونا لبعضهم من بعض ...وكذلك لو أن رجال من
أهل البادية قتل رجال خطأ فلم يقض عليه بيشء حتى قدم مرصا من أمصار املسلمني،
( )0الرشح الكبري ()361 / 01
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فالتحق يف الديوان ،واتخ ذه مسكنا ،وترك البادية ،ثم رفع إىل القايض ،فإن القايض يقيض
عىل عاقلته بالدية من أهل املرص من أهل الديوان ،وال يقيض عىل أهل البادية بيشء).

()0

وقال أبو الحسن املرغيناني الحنفي( :والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل
الديوان ،يؤخذ من عطاياهم يف ثالث سنني ،وأهل الديوان أهل الرايات ،وهم الجيش الذين
كتبت أساميهم يف الديوان ،وهذا عندنا.
وقال الشافعي  الدية عىل أهل العشرية ،ألنه كان كذلك عىل عهد رسول الله ﷺ ،وال
نسخ بعده ،وألنه صلة واألوىل بها األقارب.
ولنا قضية عمر  ،فإنه ملا دون الدواوين جعل العقل عىل أهل الديوان ،وكان ذلك
بمحرض من الصحابة  من غري نكري منهم ،وليس ذلك بنسخ بل هو تقرير معنى ،ألن
العقل كان عىل أهل النرصة ،وقد كانت بأنواع ،بالقرابة والحلف والوالء والعد [وهو من
العدد ،أي :أن يكون الجاني معدودا منهم] ،ويف عهد عمر  قد صارت بالديوان ،فجعلها
عىل أهله إتباعا للمعنى ،ولهذا قالوا لو كان اليوم قوم تنارصهم بالحرف ،فعاقلتهم أهل
الحرفة ،وإن كان بالحلف فأهله ،والدية صلة ،كما قال ،لكن إيجابها فيما هو صلة ،وهو
العطاء أوىل منه يف أصول أموالهم...
وال يعقل أهل مرص عن مرص آخر ،إذا كان ألهل كل مرص ديوان عىل حدة ،ألن التنارص
بالديوان عند وجوده ،ولو كان باعتبار القرب يف السكنى فأهل مرصه أقرب إليه من أهل
مرص آخر ،ويعقل أهل كل مرص عن أهل سوادهم ،ألنهم أتباع ألهل املرص ،فإنهم إذا حزبهم
أمر استنرصوا بهم فيعقلهم أهل املرص باعتبار معنى القرب يف النرصة ،ومن كان منزله
بالبرصة وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة ،ألنه يستنرص بأهل ديوانه ال بجريانه.

( )0املبسوط للشيباني ()66٩ - 662 / 4
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والحاصل أن االستنصار بالديوان أظهر فال يظهر معه حكم النرصة بالقرابة والنسب
والوالء وقرب السكنى وغريه ،وبعد الديوان النرصة بالنسب ...ومن جنى جناية من أهل
املرص وليس له يف الديوان عطاء ،وأهل البادية أقرب إليه ،ومسكنه املرص عقل عنه أهل
الديوان من ذلك املرص ،ولم يشرتط أن يكون بينه وبني أهل الديوان قرابة ،قيل هو صحيح،
ألن الذين يذبون عن أهل املرص ويقومون بنرصتهم ويدفعون عنهم أهل الديوان من أهل
املرص ،وال يخصون به أهل العطاء.)...

()0

وقد عدى الفقهاء هنا الحكم إىل نقابات أهل الحرف والصنائع ،وهي كنقابات العمال
اليوم ،واالتحادات والروابط املهنية ،قياسا عىل فعل عمر يف الديوان ،فإذا صاروا ينتمون
لنقابة واحدة ،ويتعاونون فيما بينهم يف نوائبهم ،صاروا كالعصبة يف العقل عن بعضهم
فيما وقع من قتل خطأ ،فيتحملون جميعا الدية مع من وقع منه القتل الخطأ من أعضاء
النقابة ،ويؤخذ من رواتبهم كل سنة ثلث الدية ،عىل ثالث سنني ،فإن كانت النقابة تضم
آالف العمال ،وفيها فروع يصل أعضاؤها ألف عضو ،اقترص بالدفع عىل أعضاء الفرع الذي
منه القاتل خطأ.
قال املوصيل الحنفي( :فإن كان القاتل من أهل الديوان فهم عاقلته ،وهم الذين لهم رزق
يف بيت املال ،ويف زماننا هم أهل العسكر ،لكل راية ديوان عىل حدة ،وذلك ألن العرب كانوا
يتنارصون بأسباب منها القرابة والوالء والحلف وغري ذلك ،وبقوا عىل ذلك إىل زمن رسول
الله ،ﷺ ،فلما جاء عمر ودوّن الدواوين صار التنارص بالدواوين ،فأهل كل ديوان ينرص
بعضهم بعضا ،وإن كانوا من قبائل متفرقة ،وقد صح أن عمر  فرض العقل عىل أهل
الديوان ،وكان قبل ذلك عىل عشرية الرجل يف أموالهم ،ألنه أول من وضع الديوان فجعل

( )0الهداية رشح البداية ()22٤ - 225 / 4
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العقل فيه ،وذلك بمحرض من الصحابة  فكان إجماعا منهم ،وهو عىل وفاق ما قىض به
رسول الله عليه الصالة والسالم معنى ،فإنهم علموا أن رسول الله ﷺ قىض به عىل
العشرية باعتبار النرصة ،ثم الوجوب بطريق الصلة ،فإيجابه فيما يصل إليهم صلة وهو
العطاء أوىل ،وأهل كل ديوان فيما يصل إليهم من ذلك كنفس واحدة...
وكذلك أهل الديوان إذا لم يتسع الديوان للدية ،يضم إليهم أقرب الرايات إليهم نرصة ،إذا
حزبهم أمر ،أو دهمهم عدو ،وهو مفوّض إىل رأي اإلمام إذ هو أعلم بذلك ،ومن ال عاقلة له
يف رواية تجب يف بيت املال ،ألنه لو مات وال وارث له ،ورثه بيت املال ،فإذا جنى يكون عليه،
ليكون املغنم بالغرم...
قال :وإن كان ممن يتنارصون بالحرف فأهل حرفته ،وإن تنارصوا بالحلف فأهله ،ملا
بينا أن املعنى فيه هو التنارص ،ومن ليس له ديوان وال عشرية ،قيل يعترب املحال ،والقرى،
واألقرب فاألقرب ،وقيل تجب يف ماله ،وقيل إن كان القاتل مسلما تجب يف بيت املال ،ألن
الدية تجب باعتبار النرصة ،وجماعة املسلمني يتنارصون ويذب بعضهم عن بعض ،وعىل
هذا الخالف اللقيط ،وال تعقل مدينة عن مدينة ،وتعقل املدينة عن قراها ،ألن أهل املرص
يتنارصون بديوانهم ،وأهل سوادهم وقراهم ،وال يتنارصون بأهل ديوان مرص آخر،
والباديتان إذا اختلفتا كمرصين).

()0

وكل ما سبق عن عمر  ،وما ذهب إليه فقهاء العراق يؤكد هذا األصل ،وهو حفظ
االنتماء املجتمعي لإلنسان ،سواء للقبيلة ،أو البلد ،أو الحرفة ،وتعزيز العصبية املرشوعة
باملعروف ،يف إطار وحدة األمة والدولة ،واحرتام التعددية والتنوع ملكوناتها ،وهذا الرأي
قال به أيضا فقهاء مذهب مالك ،فقد سئل ابن القاسم( :أرأيت الديوان ما قول مالك فيه؟

( )0االختيار لتعليل املختار ()65 / 5
362

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

قال :أما مثل ديوان مرص ،والشام ،وأهل املدينة ،ومثل دواوين العرب ،فلم ير مالك به
بأسا).

()0

قال القرايف املالكي يف شأن العاقلة( :البحث األول من يحمل وهو ثالثة:
األول :العصبة ،والثاني :الوالء ،والثالث :بيت املال ،دون املواالة ،واملحالف.
أما العصبة فكل عصبة يدخل فيها األب واالبن ،ويف دخول الجاني روايتان ،ويلحق
بالقرابة الديوان لعلة التنارص ،فإن كان املعان من أهل ديوان مع غري قومه حملوا عنه دون
قومه ،ألنهم نارصوه ،وإن احتاج أهل ديوان إىل معونة قومهم لقلتهم أو النقطاع ديوانهم
أعانوهم.
وقال أشهب :إنما يحمل عنه أهل الديوان إذا كان العطاء قائما ،وإال فقومه...
الثالث بيت املال عند عدم العصبة والوالء ،يأخذ من بيت املال إن كان الجاني مسلما ،وإن
كان ذميا رجعنا عىل الذين يؤدون معه الجزية أهل إقليمه ،الذين يجمعه وإياهم أداء
الجزية ،فإذا لم يستقلوا ضم إليهم أقرب القرى منهم.
وإنما العقل يف القبائل ،كانوا أهل ديوان أم ال ،ومرص والشام أجناد ،كل جند عليهم
جرائرهم [جمع جريرة وهي الجناية] ،فال يعقل أهل مرص مع الشام ،وال الشام مع مرص،
وال الحرض مع البدو ،وال البدو مع الحرض ،لعدم التنارص ،وإن انقطع بدوي فسكن الحرض
عقل معهم ،كالشامي يستوطن مرص ،ثم إن جنى وقومه بالشام وليس بمرص من قومه
من يحمل لقلتهم ضم إليه أقرب القبائل لها إىل قومه -أقرب القبائل :يريد يف النسب ال يف
الجوار -وإن لم يكن بمرص أحد ،حتى يقود إذ ال يعقل أهل الشام مع مرص...
وكره مالك أن يبعث السلطان يف الدية من يأخذها من العاقلة فيدخل فيها فساد كبري.

( )0املدونة الكربى ()526 / 0
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وقال سحنون :ويضم أهل أفريقية بعضهم لبعض من طرابلس إىل طبنة يف العقل...
ومراد ابن القاسم بمرص من أسوان إىل اإلسكندرية ،ومرص اسم الجميع وهي الكورة،
وعن أشهب يقترص عىل الفسطاط دون بقية الكورة ،وإن لم يكن يف قتيل محمل ضم إليه
أقرب القبائل من الفسطاط خاصة.
وأهل الصلح يتعاقلون وإن اختلفت قبائلهم.
قال املغرية :إن كانوا أهل جزية ولهم معقلة يتعاقلون عليها ،ويحملها بعض عن بعض
دون بعض ،حملتهم عليها ،وإال ففي مال الجاني.
قال سحنون :إذا لزمت دية القريوان دخل فيها من بأفريقية من اليهود الذين يحملون
معه الخراج ،وإن لم يقدروا أسلفهم اإلمام من بيت املال وال يشق عليهم...
وقال الشافعي وأحمد :ال يعقل الديوان ،لنا أن عمر  أول من دون الدواوين ،وجعل
أهل كل ديوان يحملون جناية من معهم يف الديوان ،ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا ،ونكتة
املسألة أن التعاقل مبني عىل التنارص ،ولذلك اختص العاقلة العصبة ،وسقطت عن النساء،
والصبيان ،واملجانني ،بعدم النرصة ،مع وجود القرابة فيهم ،فقد دار العقل مع النرصة
وجودا وعدما ،وأهل ديوانه ينرصونه أشد من العصبة ،والديوان أخص من النسب ،ألنه
يجمع أهله يف موضع واحد ،وعطاء واحد ،وتكون مودتهم منسجمة ،وحميتهم لبعضهم
متوفرة.
وإذا جنى بمرص ولم يقم عليه حتى استوطن العراق ،فجنايته عىل مرص ،وإذا جنى
الساكن بمرص وليس بها من قومه أحد ،حمل جنايته أقرب القبائل إليه ممن بمرص).

( )0الذخرية ()31٤ / 02
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وكون أهل الديوان هم العاقلة التي تتحمل عن الجاني دية القتل الخطأ هو ما ترجح عند
متأخري مذهب مالك ،كما قال الدردير( :العاقلة التي تحمل الدية هي العصبة ،وأهل
الديوان ...فبيت املال ،وبدئ بالديوان أي بأهله ،عىل عصبة الجاني ،إذ الديوان اسم للدفرت
الذي يضبط فيه أسماء الجند ،وعددهم ،وعطاؤهم ،إن أعطوا ،هذا رشط يف التبدئة ،ال يف
كونهم عاقلة ،ألنهم عاقلة مطلقا ،يعني أنه يبدأ بالدية بأهل الديوان حيث كان الجاني من
الجند ،ولو كانوا من قبائل شتى ،ومحل التبدئة بهم إذا كانوا يعطون أرزاقهم املعينة لهم
يف الدفرت من العلوفات والجامكيات [وهي رواتب املوظفني وهداياهم] ،ثم إن لم يكن ديوان،
أو كان وليس الجاني منهم ،أو منهم ولم يعطوا ،بُدئ بالعصبة األقرب فاألقرب من
العصبة ،وإذا قرص ما يف بلد الجاني عن الكفاية ،ضم ككور مرص ،واألوىل أن يحمل كالمه
عىل ما يعم الذمي وغريه ،وال يقرص عىل األول ،أما الذمي فقد علمت املراد منه ،وأما املسلم
فمعناه أنه يبدأ بأهل الديوان من أهل بلده إن كان الجاني من الجند ،فإن كان فيهم الكفاية
فظاهر ،وإال كمل العدد من أقرب بلد فيها أهل الديوان وهكذا ،فإذا كان الجاني من أهل
القاهرة ،ولم يكن يف أهل ديوانه كفاية كمل من أهل بوالق ،فإن لم يكن فيهم كفاية كمل
من أقرب البالد إليها ،مما فيها ديوان ،ال مطلق بلد ،ولو كان الجاني من أهل منفلوط بدئ
بأهل ديوانهم ،وكمل من أهل أسيوط وهكذا ،وكذا يقال يف العصبة واملوايل ،وقوله :ككور
مرص ،أي :كور مرص ونحوها من األقاليم ،فمرص إقليم وفيها كور ،والشام إقليم آخر وفيه
كور ،والحجاز إقليم وفيه كور ،وال يضم أهل إقليم ألهل إقليم آخر ،وال دخول لبدوي مع
حرضي ،وال شامي مع مرصي ،والصلحي يؤدي عنه أهل صلحه من أهل دينه...
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وال دخول لبدوي من عصبة الجاني مع حرضي من عصبته ،وال عكسه لعدم التنارص
بينهما ،وال شامي مثال مع مرصي مثال من العصبة أو أهل الديوان مطلقا.)...

()0

وقال الصاوي املالكي( :واعلم أنه عىل القول باعتبار الديوان فاملراد به أهل ديوان األقاليم،
فجند مرص أهل ديوان واحد ،وإن كانوا طوائف سبعة عرب وإنكشارية ورشاكسة إلخ هذا
هو املعتمد ...وإذا نقص أهل الديوان عن السبعمائة بناء عىل أن أقل العاقلة سبعمائة ،أو
عن األلف بناء عىل مقابله ،ضم إليهم عصبة الجاني الذين ليسوا معه يف الديوان ،هذا هو
الصواب املنقول للمذهب ،ال عصبة أهل الديوان ،خالفا لألجهوري).

()2

وقال الدسوقي[( :الديوان اسم للدفرت الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم وعطاؤهم]
أي :فين ّزل ضبط عددهم وعطائهم بدفرت منزلة النسب ،ملا جبلوا عليه من التعاون
والتنارص ،واعلم أن البلد إذا كان جندها طوائف كل طائفة مكتوب عددها وعطاؤها بدفرت
هل يكون جند تلك البلد كلهم أهل ديوان ،أو كل طائفة منهم أهل ديوان؟
فذهب بعضهم لألول قائال املراد بأهل الديوان أهل ديوان إقليم ،واستظهر غريه الثاني،
فجند مرص أهل ديوان واحد ،وإن كانوا طوائف سبعة عرب وإنكشارية الخ ،فعىل األول
تعقل الطوائف السبعة عمن جنى من أي طائفة ،وعىل الثاني ال يعقل عن الجاني إال
طائفته).

()3

فكل هذه األحكام الفقهية الرشعية عند هؤالء الفقهاء منوطة باالنتماء الطبيعي،
والعصبية املرشوعة ،ومراعاة ما يقع بني أفرادها من ارتباط ،حيث (مودتهم منسجمة،
وحميتهم لبعضهم متوفرة) ،سواء بالنسب للقبيلة ،أو باالستيطان بالدار ،أو باالشرتاك

( )0الرشح الكبري للدردير ()212 / 4
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( )3حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ()221 / 01
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بالديوان والعطاء ،أو االشرتاك بالصنعة والحرفة ،كالنقابات املهنية ،واالتحادات العمالية
اليوم .مما يؤكد طبيعة النظام السيايس اإلسالمي ،وأنه ال يصادر التعددية يف إطار الوحدة،
وال يتعارض التوحيد العقائدي والسيايس فيه ،مع التعددية املجتمعية والسياسية والفكرية
والدينية.

36٤
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نظام اخلالفة واالنتماء اجملتمعي:
لقد قامت الدولة النبوية ثم الخالفة الراشدة وفق هدايات القرآن ،التي جاءت لتحقيق
مصالح اإلنسان ،يف شئون دينه ودنياه ،ومن هذه املصالح التي راعتها الرشيعة يف أحكامها
حاجة اإلنسان لالنتماء عىل اختالف دوائره لألرسة والقبيلة والوطن والدين والجماعة ،فجاء
اإلسالم بمراعاة االنتماء املجتمعي عىل اختالف أنواعه ،وجعل كثريا من أحكامه الرشعية
منوطة بهذا االنتماء ،سواء لألرسة كأحكام املرياث كما يف قوله تعاىل﴿ :وَ أُوْ لُو َ
األ ْرحَ ا ِم
بَعْ ُضهُ ْم أ َ َ
اب الله﴾ ،أو للقوم كأحكام الديات يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِن َك َ
ان ِمن
وْىل ِببَعْ ٍض ِيف ِكتَ ِ
َقوْ ٍم بَيْن َ ُك ْم وَ بَيْنَهُ ْم مِّ يثَاق َف ِديَة مُّ َس َّلمَ ة إ ِ َىل أ َ ْهلِه﴾ ،أو للدين كالحكم بني أهل األديان وامللل
بالرد إىل رشائعهم ،كما يف قوله تعاىلَ :
﴿فاحْ ُكم بَيْنَهُ م أ َ ْو أَعْ ِر ْ
ض عَ نْهُ م﴾ ،قال الزهري:
(مضت السنة أن يردوا يف حقوقهم ومواريثهم إىل أهل دينهم ،إال أن يأتوا راغبني يف حد
نحكم بينهم فيه ،فنحكم بينهم بكتاب الله ،وقد قال الله عز وجل لرسوله ﷺَ ﴿ :وإ ِ ْن
حَ َكمْ َت َفاحْ ُكم بَيْنَهُ ْم ِبا ْلقِ ْسط﴾).

()0

وقال عمر يف مرياث عمة األشعث بن قيس وقد بقيت عىل يهوديتها( :يرثها أهل دينها،
كل ملة تتبع ملتها).

()2

وكل ذلك مراعاة من اإلسالم للميل الطبعي الذي ينشأ لدى اإلنسان ألهل دينه وملته،
وربما كان هذا امليل أشد من ميله ألهله وقومه ممن ليسوا عىل دينه!

( )0مصنف عبد الرزاق  )62 / 6( -بإسناد صحيح ،والزهري من أعلم الناس بالسنن.
( )2رواه مالك يف املوطأ رقم  0114بإسناد صحيح عن عمر مخترصا ،وابن أبي شيبة يف املصنف  3٤0/ 00واللفظ له
بإسناد صحيح عن الشعبي عن عمر ،والشعبي من أعلم الناس بقضاء عمر.
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كما راعى اإلسالم روابط الوالء والحلف واملصاهرة ،التي كانت عليها العرب يف جاهليتها،
فقال ﷺ( :موىل القوم منهم ،وابن أختهم منهم ،وحليفهم منهم).

()0

وقال ﷺ( :ال حلف يف اإلسالم ،وأيما حلف كان يف الجاهلية لم يزده اإلسالم إال شدة).

()2

قال الحافظ ابن حجر( :املنفي ما كانوا يعتربونه يف الجاهلية من نرص الحليف ،ولو كان
ظاملا ،ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ،ومن التوارث ونحو ذلك ،واملثبت
ما عدا ذلك من نرص املظلوم ،والقيام يف أمر الدين ،ونحو ذلك من املستحبات الرشعية،
كاملصادقة واملواددة ،وحفظ العهد ،وقد تقدم حديث بن عباس يف نسخ التوارث بني
املتعاقدين ،وذكر الداودي أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائما ،فنسخ ذلك ...قال
النووي :املنفي حلف التوارث وما يمنع منه الرشع ،وأما التحالف عىل طاعة الله ونرص
()3

املظلوم ،واملؤاخاة يف الله تعاىل فهو أمر مرغب فيه).

وقال ابن جرير الطربي عن الحلف املرشوع أن (الذي أمر النبي ﷺ بالوفاء به من ذلك،
هو ما لم يفسخه اإلسالم ،ولم يبطله حكم القرآن ،وهو التعاون عىل الحق ،والنرصة عىل
األخذ عىل يد الظالم الباغي ،فإن قال :فإن هذا حق لكل مسلم عىل كل مسلم ،فما املعنى
الذي خص به يف الجاهلية حتى وجب من أجله الوفاء به ،ونهى عن مثله يف اإلسالم
استئنافه؟ وهل عىل مسلم من حرج يف معاقدة إخوان له من أهل اإلسالم عىل التنارص إن
بغى أحدا منهم أحد بظلم أو قصده بسوء؟
قيل :إن ذلك من معنى ما ذهب إليه بعيد!

( )0مسند أحمد ( )341 / 4وله شواهد كثرية وبعضها يف الصحيحني.
( )2صحيح مسلم ح رقم .2531
( )3فتح الباري ()512 / 01
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وإنما معنى قول النبي ﷺ( :ما كان من حلف يف الجاهلية ،فتمسكوا به) ،إنما هو الحلف
عىل النرصة من بعضهم لبعض يف الحق ،وذلك وإن كان واجبا عىل كل مسلم لكل مسلم،
فإن عىل الحليف من ذلك لحليفه من وجوب حق نرصته عىل من بغاه بظلم دون سائر
الناس غريه ما يجب للقريب عىل قريبه ،والنسيب عىل نسيبه ،دون سائر الناس غريه.
وإن نابته نائبة من عدو له قصده بظلم من الدفاع عنه ،فله من استرصاخه عليه بما قد
نهي عن استرصاخ عشريته وقبيلته بمثله).

()0

وقال ابن الجوزي[ ...( :ال حلف يف اإلسالم وأيما حلف كان يف الجاهلية لم يزده اإلسالم
إال شدة] أصل الحلف املعاقدة واملعاهدة عىل املعاضدة ،فما كان منه يف الجاهلية عىل القتال
والغارات فذلك الذي أبطله الرشع بقوله( :ال حلف يف اإلسالم) ،وما كان منه يف الجاهلية
عىل نرص املظلوم ،وصلة األرحام فهو الذي لم يزده اإلسالم إال شدة).

()2

فال تعارض بني االنتماء لألمة ،واالنتماء للبلد ،واالنتماء للقبيلة ،واالنتماء لألرسة ،واالنتماء
لجماعة ،فاإلنسان مدني بطبعه ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :اإلنسان مدني بالطبع
ال بد له أن يعيش مع الناس).

()3

وهذه املدنية تقتيض من بني اإلنسان االجتماع برابط يربطهم سواء رابط النسب ،أو
الوطن ،أو الدين ،أو الجماعة ،والتعاون فيما بينهم ،إذ (اإلنسان مدني بالطبع ال يستقل
بتحصيل مصالحه فال بد لهم من االجتماع للتعاون عىل املصالح ،وال يتم ذلك إال بطريق
()4

يعلم به بعضهم ما يقصده غريه).

( )0تهذيب اآلثار ()31 / 0
( )2كشف املشكل من حديث الصحيحني )0165 / 0( -
( )3املستدرك عىل فتاوى ابن تيمية -جمع ابن قاسم)062 / 0( -
( )4درء تعارض العقل والنقل ()363 / 3
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ولهذا احتاجوا لالجتماع برابط يربطهم لتنظيم شئونهم لتحقيق مصالحهم ،سواء قلوا
أو كثروا ،وأن يكون لهم رؤساؤهم (وكل بني آدم ال تتم مصلحتهم ال يف الدنيا وال يف اآلخرة
إال باالجتماع والتعاون والتنارص ،فالتعاون والتنارص عىل جلب منافعهم؛ والتنارص لدفع
مضارهم؛ ولهذا يقال :اإلنسان مدني بالطبع ،فإذا اجتمعوا فال بد لهم من أمور يفعلونها
يجتلبون بها املصلحة ،وأمور يجتنبونها ملا فيها من املفسدة؛ ويكونون مطيعني لآلمر بتلك
املقاصد ،والناهي عن تلك املفاسد ،فجميع بني آدم ال بد لهم من طاعة آمر وناه).

()0

أحاديث الفضائل وحفظ االنتماء:
وقد جاءت أحاديث الفضائل واملناقب عن النبي ﷺ سواء يف فضائل األمم ،أو البلدان ،أو
القبائل لحفظ هذا االنتماء الطبيعي ،كما ورد يف فضائل العرب وقريش واألنصار وقبائل
الحجاز ،كما يف الصحيح( :قريش واألنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موايل
ليس لهم موىل دون الله ورسوله).

()2

وفضائل تميم نجد ،كما يف حديث أبي هريرة  قال( :ال أزال أحب بني تميم بعد ثالث
سمعتها من رسول الله ﷺ يقولها فيهم :هم أشد أمتي عىل الدجال).

()3

وأثنى عىل بني عبد قيس وهم أهل املرشق والبحرين فقال ﷺ( :خري أهل املرشق عبد
القيس).

()4

وقال يف فضائل أهل الحجاز( :اإليمان يف أهل الحجاز) ويف لفظ( :يف أرض الحجاز).
( )0مجموع الفتاوى ()62 / 21
( )2صحيح البخاري .3502
( )3صحيح البخاري ح رقم ح .4366
( )4صحيح ابن حبان ح رقم .٤2٩4
( )5رواه أحمد يف املسند  ،332/ 3وابن حبان ح رقم  ،٤2٩6بإسناد صحيح عىل رشط مسلم.
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وقال يف أهل اليمن( :أتاكم أهل اليمن ألني قلوبا ،وأرق أفئدة ،الفقه يمان ،والحكمة
يمانية).

()0

وبعث رسول الله ﷺ رجال إىل حي من أحياء العرب فسبوه ورضبوه ،فجاء إىل رسول
الله ﷺ فأخربه ،فقال رسول الله ﷺ( :لو أنك أتيت أهل عمان ما سبوك وال رضبوك).
وكذا فضائل البلدان ،كما قال ﷺ( :إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم).

()2

()3

وأوىص ﷺ بأهل مرص خريا فقال( :إنكم ستفتحون مرص ،فإذا فتحتموها فأحسنوا إىل
أهلها ،فإن لهم ذمة ورحما ،أو قال ذمة وصهرا).

()4

وكما قال ﷺ يف فضل فارس( :لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس).

()5

وكل هذه األحاديث وغريها كثري فيها اعرتاف من النبي ﷺ باالنتماء الطبيعي للقبائل
والبلدان ،وبيان لفضائل أهلها.

( )0صحيح البخاري ح  ،43٩1 - 4311ومسلم ح .14
( )2صحيح مسلم ح رقم  ،2544ومسند أحمد  423/ 4واللفظ له.
( )3صحيح ابن حبان ح رقم .٤312
( )4صحيح مسلم ح .2543
( )5صحيح مسلم ح رقم .2546
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نشأة التعددية السياسية يف الدولة النبوية:
لقد حرم اإلسالم العصبية الجاهلية وأحالفها ،ولم يحرم االنتماء للمكونات املجتمعية؛
ولهذا تشكل يف املدينة النبوية انتماء سيايس جديد ،وهو انتماء املهاجرين واألنصار،
وحالف النبي ﷺ بني املهاجرين واألنصار ،وقد قيل ألنس بن مالك[ :إن رسول الله ﷺ
قال( :ال حلف يف اإلسالم)؟ فقال أنس( :قد حالف رسول الله ﷺ بني قريش واألنصار يف
داره)].

()0

وقد أثنى الله عىل هذا االنتماء وأهله ،وعىل أسمائه الرشعية ،التي ذكرها القرآن ،كما قال
ين وَ َ
اج ِر َ
األ َ
نصار﴾ ،وما زال هذا االنتماء يقوى فيما
تعاىلَ ﴿ :ل َقد تَّابَ الله عَ َىل الن َّ ِب ِّي وَ ا ْلمُهَ ِ
بينهم ،حتى بلغ األمر أن تداعى له بعضهم بالعصبية الجاهلية( ،يا للمهاجرين ،يا
لألنصار) ،حتى غضب النبي ﷺ فقال( :ما بال دعوى الجاهلية! دعوها فإنها منتنة).

()2

وقد كان الخالف يوم السقيفة يف شأن اختيار الخليفة األول بني هاتني الجماعتني
السياسيتني ،اللتني تشكلتا عىل أساس ديني سيايس مرتبط أصال بإقامة الدولة النبوية،
وهما (النرصة) لها ،و (الهجرة) إليها!
فقد جاء يف الصحيح عن عائشة( :اجتمعت األنصار إىل سعد بن عبادة يف سقيفة بني
ساعدة ،فقالوا :منا أمري ومنكم أمري ،فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة
بن الجراح ...ثم تكلم أبو بكر فقال يف كالمه :نحن األمراء وأنتم الوزراء ،فقال حباب بن
املنذر :ال والله ال نفعل ،منا أمري ومنكم أمري ،فقال أبو بكر :ال ،ولكنا األمراء وأنتم الوزراء،
هم أوسط العرب دارا ،وأعربهم أحسابا ،فبايعوا عمر ،أو أبا عبيدة ،فقال عمر :بل نبايعك

( )0صحيح مسلم ح رقم .252٩
( )2البخاري ح رقم  ،4٩15ومسلم ح .2415
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أنت فأنت سيدنا وخرينا وأحبنا إىل رسول الله ﷺ ،فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه
الناس).

()0

و عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال( :من بايع رجال عن غري مشورة من املسلمني
فال يبايع هو ،وال الذي بايعه تغرة أن يقتال ،وإنه قد كان من خربنا حني توىف الله نبيه ﷺ
إال أن األنصار خالفونا واجتمعوا بأرسهم يف سقيفة بني ساعدة ،وخالف عنا عيل والزبري،
ومن معهما ،واجتمع املهاجرون إىل أبي بكر فقلت ألبي بكر :يا أبا بكر ،انطلق بنا إىل
إخواننا هؤالء من األنصار فانطلقنا نريدهم).

()2

وقوله( :منا أمري ومنكم أمري) ،أي :تارة نختار منكم خليفة ،وتارة نختار منا خليفة ،كما
فرستها رواية الزهري ففيها (قالت األنصار والله ما نحسدكم عىل خري ساقه الله إليكم،
وما خلق الله قوما أحب إلينا وال أعز علينا منكم ،وال أرىض عندنا هديا ،ولكنا نشفق مما
بعد اليوم ،فلو جعلتم اليوم رجال منكم ،فإذا مات أخذنا رجال من األنصار فجعلناه ،فإذا
مات أخذنا رجال من املهاجرين فجعلناه ،فكنا كذلك أبدا ما بقيت هذه األمة ،بايعناكم
ورضينا بذلك من أمركم ،وكان ذلك أجدر أن يشفق القريش إن زاغ أن ينقض عليه
األنصاري ،وأن يشفق األنصاري إن زاغ أن ينقض عليه القريش).

()3

فقد كان الخالف بني الفريقني خالفا سياسيا يف شأن اختيار من يتوىل السلطة ،والتداول
لها فيما بينهم ،وكل ذلك يف دائرة التعددية السياسية املرشوعة ،ولهذا قال عمر( :والله ما

( )0صحيح البخاري ح رقم .3661
( )2صحيح البخاري ح رقم .612٩
( )3رواها املؤرخ موىس بن عقبة يف مغازيه عن شيخه الزهري ،وقد قال اإلمام مالك :أصح املغازي مغازي موىس بن
عقبة ،وانظر االكتفاء للكالعي  ،355/ 2والرياض النرضة للمحب الطربي ص  ،003وفتح الباري عىل صحيح
البخاري .30/ ٤
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وفينا لهم كما عاهدناهم عليه ،إنا قلنا لهم :إنا نحن األمراء وأنتم الوزراء ،ولنئ بقيت إىل
رأس الحول ال يبقى يل عامل إال أنصاري).

()0

وهذه التعددية السياسية تطورت بعد ذلك ،وتشكلت عىل نحو جديد بعد وقوع الفتنة
وقتل عثمان ،فصار هناك انتماء سيايس جديد ،وهو شيعة عيل وحزبه وأنصاره يف العراق،
وشيعة معاوية وحزبه وأنصاره يف الشام ،وبلغ الرصاع بني الفريقني السياسيني أوجه يف
معركة صفني ،حتى ارتىض الطرفان تحكيم األمة والرجوع إليها ،لتحكم بينهما يف الخالف.
وقد عقد الطرفان وثيقة الصلح ،وفيها النص عىل أن االتفاق هو بني عيل وشيعته من
جهة ،ومعاوية وشيعته من جهة أخرى ،وأن عليا وشيعته ارتضوا أبا موىس األشعري حكما
عنهم ،وأن معاوية وشيعته ارتضوا عمرو بن العاص حكما عنهم ،وأن عىل الحكمني تحكيم
الكتاب والسنة بني الطائفتني ،وأن الطائفتني تلتزمان بحكم الحكمني وال تخالفانه ،وال
تنقضانه ،وأن األمة أنصارهما عىل ما قضيا به من الحق مما يف كتاب الله ،وأنه إن تويف
أحد الحكمني قبل الحكومة فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه آخر من أهل العدل
والصالح ،وإن مات أحد األمريين قبل انقضاء األجل لهذه القضية ،فلشيعته أن يولوا مكانه
من يرضونه ،وأن الناس آمنون ،والسالح موضوع ،والغائب من الطرفني كالشاهد،
وللحكمني أن يختارا منزال وسطا بني الشام والعراق ،ال يحرضه إال من ارتضياه ،وأن األجل
إىل رمضان ،فإن شاء الحكمان تقديمه قدماه ،وإن شاءا تأخريه أخراه ،وعىل األمة عهد الله
وميثاقه يف هذا األمر ،وهم جميعا يد واحدة عىل من أراد يف هذا األمر إلحادا أو ظلما أو
خالفا.

()2

( )0مسند البزار ( )414 / 0وقال عنه (إسناده حسن).
( )2تاريخ ابن جرير  ،013/ 3وثقات ابن حبان  ،2٩3/ 2وتاريخ ابن كثري  ،211/ ٤وأورده نرص بن مزاحم يف وقعة
صفني ص  ،514والدينوري يف األخبار الطوال ص  ،0٩4وقد رواه نرص بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن جابر
3٤5
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وقد أدى تحكيم األمة يف الخالف بني الفريقني ،إىل ظهور طرف سيايس ثالث ،وهم
الخوارج عىل عيل  ،الذين رفضوا تحكيم األمة كما فعل عيل  ،بدعوى أن ذلك يخالف
حكم الله ،وأنه ال حَ َكم إال الله!
فكانوا أول من رفض التعددية السياسية واالجتهاد والخالف يف الرأي ،وأول من رفض
مبدأ تحكيم األمة يف موضوع الخالفة ،وجعلوها قضية عقائدية يحكمون بالكفر عىل من
خالفهم فيها ،وأكربوا عىل عيل  أن يرىض ولو بالحكم عىل خلعه من الخالفة ،ورفعوا
شعار (ال حكم إال لله! فقال عيل :إنه ال حكم إال لله ،ولكنهم يقولون ال إمرة! وال بد للناس
من أمري بر أو فاجر ،يعمل يف إمارته املؤمن ،ويستمتع فيها الكافر ،ويبلغ الله فيه األجل)،
(وتأمن سبلكم ،وتقوم أسواقكم ،ويقسم فيئكم ،ويجاهد عدوكم ،ويؤخذ للضعيف من
القوي ،أو قال من الشديد منكم).

()0

ويف رواية( :بينما عيل بن أبي طالب عىل املنرب إذ جاء رجل فقال :ال حكم إال لله! ثم قام
آخر فقال :ال حكم إال لله! ثم قاموا من نواحي املسجد يحكمون الله! فأشار بيده اجلسوا:
نعم ال حكم إال لله! كلمة حق يبتغى بها باطل ،حكم الله ينتظر فيكم اآلن ،لكم عندي ثالث
خالل :ما كنتم معنا لن نمنعكم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ،وال نمنعكم فيئا ما كانت
أيديكم مع أيدينا ،وال نقاتلكم حتى تقاتلوا).

()2

ِّين﴾،
لقد أدرك عيل  بأن اإلسالم الذي أقام دعوته ودولته عىل أساس ﴿ال َ إ ِ ْك َرا َه ِيف الد ِ
حتى ترك اليهود عىل يهوديتهم ،والنصارى عىل نرصانيتهم ،واملجوس عىل مجوسيتهم،
والصابئة عىل ملتهم ،لن يضيق ذرعا من باب أوىل يف طوائف أهل اإلسالم نفسه ،فقال
عن زيد بن حسن بن عيل ،وقبله عن جابر عن أبي جعفر محمد بن عيل الباقر ،ونرص بن مزاحم وثقه ابن حبان مع
ضعفه ،فقد تركوه لغلوه يف التشيع ،وعمرو بن شمر ضعيف ،إال إن القصة مشهورة.
( )0مصنف ابن أبي شيبة رقم  3٤٩1٤بإسناد كويف صحيح ،ورقم  3٤٩30بإسناد كويف صحيح.
( )2مصنف ابن أبي شيبة رقم  3٤٩31بإسناد كويف صحيح.
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كلمته املشهورة ،التي أصبحت قاعدة راسخة يف التعامل مع الطوائف املخالفة يف االعتقاد
والرأي ،وأجمع عليها الصحابة ،حيث قال( :لهم علينا ثالث :أال نبدأهم بقتال ما لم يقاتلونا،
وأال نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيه اسمه ،وأال نحرمهم من الفيء ما دامت أيديهم مع
أيدينا).

()0

وقد حاورهم عيل وجادلهم وجادلوه فقال لهم( :قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد
رأيتم ،فقفوا حيث شئتم ،حتى تجتمع أمة محمد ﷺ ،بيننا وبينكم أن ال تسفكوا دما
حراما ،وال تقطعوا سبيال ،وال تظلموا ذمة ،فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب عىل
سواء ،إن الله ال يحب الخائنني) ،فقالت عائشة  :يا ابن شداد فقد قتلهم! فقال[ :والله
ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل ،وسفكوا الدم ،واستحلوا أهل الذمة ،فقالت :آلله! قال:
آلله الذي ال إله اال هو لقد كان]).

()2

وهذا يؤكد إجماع الصحابة عىل حرمة قتالهم ابتداء ما لم يصولوا عىل الناس ،ولهذا
استنكرت عائشة يف البداية قتال عيل لهم.
فلم يقاتلهم عيل  لكفرهم أو خروجهم عليه ،بل قاتلهم دفعا لعدوانهم وبغيهم عىل
األمة ،وقد شهد عيل نفسه لهم بأنهم مسلمون ،كما روى طارق بن شهاب قال( :كنت عند
عيل ُ
فسئل عن أهل النهر أهم مرشكون؟ قال :من الرشك فروا! قيل :فمنافقون هم؟ قال:
إن املنافقني ال يذكرون الله إال قليال! قيل :فما هم؟ قال :قوم بغوا علينا).

()3

( )0مصنف ابن أبي شيبة  562/ ٤بإسناد صحيح من طريق سلمة بن كهيل عن كثري بن نمر أنه سمع عليا وهو
يخطب ،وهو إسناد عىل رشط البخاري ،إال كثري هذا فقد ذكره ابن حبان يف ثقاته ،ورواه ابن جرير يف التاريخ 3
 004/من طريق كثري ،ويف 005/ 3بإسناد صحيح من طريق ليث ابن أبي سليم عن أصحابه عن عيل.
( )2رواه أحمد يف املسند ( )1٤ – 16/ 0وأبو يعىل املوصيل ( 36٤/ 0ح  )4٤4والحاكم يف املستدرك ( )053/ 2وقال:
(صحيح عىل رشط الشيخني ولم يخرجاه) ،وقال ابن كثري يف البداية والنهاية (( :)2٩2/ ٤إسناده صحيح) وهو
كما قال ،وقال الهيثمي يف مجمع الزوائد (( :)23٤ – 235/ 6رجاله ثقات).
( )3مصنف ابن أبي شيبة رقم  3٤٩42بإسناد كويف صحيح.
3٤٤
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وبهذه السنن الراشدة أخذ اإلمام الشافعي  فقال( :ولو أن قوما أظهروا رأى الخوارج،
وتجنبوا جماعات الناس وكفروهم ،لم يحلل بذلك قتالهم ،ألنهم عىل حرمة اإليمان لم
يصريوا إىل الحال التي أمر الله عز وجل بقتالهم فيها ،بلغنا أن عليا ريض الله تعاىل عنه
بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية املسجد :ال حكم إال لله عز وجل! فقال عيل ريض
الله تعاىل عنه :كلمة حق أريد بها باطل ،لكم علينا ثالث :ال نمنعكم مساجد الله أن تذكروا
فيها اسم الله ،وال نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا ،وال نبدؤكم بقتال.
قال الشافعي :أخربنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم األزرقي الغساني عن أبيه أن
عديا كتب لعمر بن عبد العزيز إن الخوارج عندنا يسبونك! فكتب إليه عمر بن عبد العزيز:
إن سبوني فسبوهم أو اعفوا عنهم ،وإن أشهروا السالح فأشهروا عليهم ،وإن رضبوا
فارضبوهم.
قال الشافعي :وبهذا كله نقول ،وال يحل بطعنهم للمسلمني دماؤهم ،وال أن يمنعوا الفيء
ما جرى عليهم حكم اإلسالم وكانوا أسوتهم يف جهاد عدوهم ،وال يحال بينهم وبني املساجد
واألسواق ،ولو شهدوا شهادة الحق وهم مظهرون لهذا قبل االعتقاد أو بعده وكانت حالهم
يف العفاف والعقول حسنة انبغى للقايض أن يحصيهم بأن يسأل عنهم :فإن كانوا
يستحلون يف مذاهبهم أن يشهدوا ملن يذهب مذهبهم بتصديقه عىل ما لم يسمعوا ولم
يعاينوا ،أو يستحلوا أن ينالوا من أموال من خالفهم أو أبدانهم شيئا يجعلون الشهادة
بالباطل ذريعة إليه لم تجز شهادتهم ،وإن كانوا ال يستحلون ذلك جازت شهادتهم ،وهكذا
من بغى من أهل األهواء ،وال يفرق بينهم وبني غريهم فيما يجب لهم وعليهم من أخذ الحق
والحدود واألحكام).

()0

( )0األم للشافعي .31٩/ 4
3٤1

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

وبهذا كانت الدولة اإلسالمية النبوية ثم الخالفة الراشدة أول دولة تقر التعددية الفكرية
واملذهبية والسياسية ،وتضمن للمخالف حريته وحقوقه الدينية واملالية والسياسية
والتجارية والقضائية (فأهل األهواء ال يفرق بينهم وبني غريهم فيما يجب لهم وعليهم يف
الحق والحدود واألحكام) كما قال اإلمام الشافعي.
وقال الحافظ ابن حجر -بعد أن أورد هذه النصوص عن عيل ّ ،
وبني ما فيها من
أحكام( :-فيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج عىل اإلمام ما لم ينصب لذلك حربا ،أو
يستعد لذلك لقوله" :إذا خرجوا فاقتلوهم" ،وحكى الطربي اإلجماع عىل ذلك يف حق من ال
يكفر باعتقاده ،وأسند عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب يف الخوارج بالكف عنهم ما لم
يسفكوا دما حراما ،أو يأخذوا ماال ،فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدي ،ومن طريق ابن
جريج :قلت لعطاء :ما يحل يف قتال الخوارج؟ قال" :إذا قطعوا السبيل ،وأخافوا األمن"،
وأسند الطربي عن الحسن أنه سئل عن رجل كان يرى رأي الخوارج ولم يخرج؟ فقال:
"العمل أملك بالناس من الرأي").

()0

فال يحل قتالهم بمجرد رأي ضلوا فيه وكفروا األمة عليه ،وإنما يرشع قتالهم إذا عملوا
بالرأي ،وتجاوزوه إىل الفعل.
ونقل عن الخطابي قوله( :أجمع علماء املسلمني عىل أن الخوارج مع ضاللتهم فرقة من
فرق املسلمني ،وأنهم ال يكفرون ما داموا متمسكني بأصل اإلسالم).

()2

وقال( :وقد أخرج الطربي بسند صحيح عن عيل ،ذكر الخوارج ،فقال :إن خالفوا إماما
عدال فقاتلوهم ،وإن خالفوا إماما جائرا فال تقاتلوهم ،فإن لهم مقاال).

()3

( )0فتح الباري .2٩٩/ 02
( )2فتح الباري .311/ 02
( )3فتح الباري  ،310/ 02وهو عن عيل  يف مصنف ابن أبي شيبة  55٩/ ٤بإسناد صحيح.
3٤٩
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وقد سار الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بسرية عيل  يف الخوارج ،فقد خاصمهم
وجادلهم ثم قال لرجل أرسله إليهم( :إن قتلوا وأفسدوا يف األرض فاسط عليهم وقاتلهم،
وإن هم لم يقتلوا ولم يفسدوا يف األرض فدعهم يسريون).

()0

ورواه الحسن البرصي عن أبيه قالُ :
(قرئ كتاب عمر بن عبد العزيز علينا :إن سفكوا
الدم الحرام وقطعوا السبيل ،فتربأ من الحرورية وأمر بقتالهم).

()2

وهذا ما استقر عليه رأي جمهور الفقهاء كما قال ابن قدامة الحنبيل( :إذا أظهر قوم رأي
الخوارج؛ مثل تكفري من ارتكب كبرية ،وترك الجماعة ،واستحالل دماء املسلمني وأموالهم،
إال إنهم لم يخرجوا عن قبضة اإلمام ،ولم يسفكوا الدم الحرام ،فإنه ال يحل بذلك قتلهم وال
قتالهم ،وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل الفقه ...واحتجوا بفعل عيل  فإنه
قال( :لكم علينا ثالث؛ ال نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله تعاىل ،وال نمنعكم
الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ،وال نبدؤكم بقتال) ...وألن النبي ﷺ لم يتعرض للمنافقني
)( 3

الذين معه يف املدينة فغريهم أوىل).

ولم يقترص عيل  عىل تأكيد حرمة دمائهم ،وحقهم يف العبادة يف املساجد ،بل وأجرى
عليهم املخصصات املالية ،ولم يقطع عنهم حقوقهم املالية ،مع كونهم يمثلون حزبا عقائديا
متطرفا معارضا لسياسته!
قال أبو عبيد القاسم بن سالم( :إن عليا رأى للخوارج حقا يف الفيء ،ما لم يظهروا
الخروج عىل الناس ،وهو مع هذا يعلم أنهم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب -أي:

( )0مصنف ابن أبي شيبة  55٤/ ٤بإسناد صحيح.
( )2مصنف ابن أبي شيبة  55٤/ ٤بإسناد صحيح.
( )3املغني البن قدامة .61 - 51/ 01
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يكفرونه -إال أنهم كانوا مع املسلمني يف أمورهم ومحارضهم حتى صاروا إىل الخروج
بعد).

()0

وبهذه السنن الراشدة ،التي أخذ بها عامة الفقهاء ،يف املوقف من أهل القبلة وطوائف
اإلسالم ،استقر نظام اإلسالم السيايس عىل أسس التعددية الدينية والسياسية ،التي حمت
األمة والدولة من االقتتال والحروب األهلية بسبب الخالف يف الدين واملذهب ،كما قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية يف الثنتني وسبعني فرقة( :فأما من كان يف قلبه اإليمان بالرسول وما جاء
به ،وقد غلط يف بعض ما تأوله من البدع ،فهذا ليس بكافر أصال ،والخوارج كانوا من أظهر
الناس بدعة وقتاال لألمة وتكفريا لها ،ولم يكن يف الصحابة من يكفرهم ال عيل بن أبي طالب،
وال غريه ،بل حكموا فيهم بحكمهم يف املسلمني الظاملني املعتدين ،وكذلك سائر الثنتني
وسبعني فرقة ،من كان منهم منافقا فهو كافر يف الباطن ،ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا
بالله ورسوله يف الباطن ،لم يكن كافرا يف الباطن ،وإن أخطأ يف التأويل كائنا ما كان خطؤه؛
وقد يكون يف بعضهم شعبة من شعب النفاق ،وال يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه يف
الدرك األسفل من النار ،ومن قال :إن الثنتني وسبعني فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل
عن امللة ،فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعني ،بل
وإجماع األئمة األربعة وغري األربعة ،فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتني وسبعني
فرقة.)...

()2

ولهذا نص األئمة عىل صحة الجمعة والجماعة خلف أهل البدع بناء عىل عدم كفرهم ،كما
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وكذلك إذا كان اإلمام قد رتبه والة األمور ،ولم يكن يف ترك
الصالة خلفه مصلحة ،فهنا ليس عليه ترك الصالة خلفه ،بل الصالة خلف اإلمام األفضل
( )0األموال ص .245
( )2انظر مجموع الفتاوى ( )201 -20٤/ ٤و(.)4٤2/ ٤
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أفضل ،وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق ،أو بدعة ،تظهر مخالفتها للكتاب والسنة،
كبدعة الرافضة ،والجهمية ونحوهم ...وأما الصالة خلف املبتدع :فهذه املسألة فيها نزاع،
وتفصيل ،فإذا لم تجد إماما غريه كالجمعة التي ال تقام إال بمكان واحد ،وكالعيدين
وكصلوات الحج ،خلف إمام املوسم فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة
والجماعة ،وإنما يدَ ُع مثل هذه الصلوات خلف األئمة؛ أه ُل البدع كالرافضة ونحوهم ،ممن
ال يرى الجمعة والجماعة ،فإذا لم يكن يف القرية إال مسجد واحد ،فصالته يف الجماعة خلف
الفاجر خري من صالته يف بيته منفردا؛ لئال يفيض إىل ترك الجماعة مطلقا.
وأما إذا أمكنه أن يصيل خلف غري املبتدع فهو أحسن ،وأفضل بال ريب ،لكن إن صىل
خلفه ففي صالته نزاع بني العلماء ،ومذهب الشافعي ،وأبي حنيفة تصح صالته ،وأما مالك
وأحمد ،ففي مذهبهما نزاع وتفصيل ،وهذا إنما هو يف البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب
والسنة ،مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم).

()0

وقال أيضا( :أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغريهم متفقون عىل أن
صالة الجمعة تصىل خلف الرب والفاجر ،حتى أن أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق
القرآن ،وأن الله ال يرى يف اآلخرة ،ومع أن أحمد ابتيل بهم وهو أشهر األئمة باإلمامة يف
السنة ،ومع هذا لم تختلف نصوصه أنه تصىل الجمعة خلف الجهمي ،والقدري -
املعتزيل -والرافيض ،وليس ألحد أن يدع الجمعة لبدعة يف اإلمام).

( )0انظر مجموع الفتاوى ( )356-350/ 23و( 361 -361و.)36٩ -360
( )2املستدرك عىل مجموع الفتاوى .00٤/ 3
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دولة التوحيد والتعددية الدينية:
لقد كانت غايات الدولة يف اإلسالم هي جعل الوالية والطاعة لله ال للعباد ،وتحرير الخلق
جميعا من طغيان اإلنسان عىل أخيه اإلنسان بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو
الطبقة؛ كما جاء يف رسالة النبي ﷺ لنصارى نجران ،والتي قال فيها( :بسم الله الرحمن
الرحيم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد :فإني أدعوكم إىل عبادة الله من عبادة العباد،
وأدعوكم إىل والية الله من والية العباد ،فإن أبيتم فالجزية ،فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب
اإلسالم)( .)0فكما وحّ د النبي ﷺ العرب سياسيا يف دولة واحدة؛ فقد حمى خصوصيتهم
املجتمعية الدينية والسياسية ،يف توازن فريد بني التوحيد السيايس العام لألمة والدولة،
واحرتام االستقالل الذاتي الخاص لكل مكون يف أرضه ،حيث ضمت دولته النبوية يف جزيرة
العرب يهود نجران جنوبا ،ومجوس هجر رشقا ،ونصارى أيلة وتيماء وأذرح من أرض
ال شام شماال ،قال ابن سعد( :وكانت دومة وأيلة وتيماء قد خافوا النبي ملا رأوا العرب قد
أسلمت ،وقدم يوحنة بن روبة عىل النبي ﷺ وكان ملك أيلة ،وأشفق أن يبعث إليه رسول
الله ﷺ كما بعث إىل أكيدر دومة الجندل ،وأقبل ومعه أهل الشام ،وأهل اليمن ،وأهل البحر،
ومن جربا وأذرح فأتوه -وهو ﷺ يف تبوك بعد فتحها -فصالحهم ،وقطع عليهم جزية
معلومة ،وكتب لهم كتابا بسم الله الرحمن الرحيم :هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول
الله ليحنة بن روبة وأهل أيلة لسفنهم وسيارتهم يف الرب والبحر ،لهم ذمة الله وذمة محمد
رسول الله ،وملن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ،ومن أحدث حدثا فإنه

( )0دالئل النبوة للبيهقي  315 /5ومآثر اإلنافة .236 /3
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ال يحول ماله دون نفسه ،وأنه ال يحل أن يمنعوا ماء يردونه ،وال طريقا يريدونه من بر
وبحر).

()0

فإذا كان امللوك إذا دخلوا أرضا جعلوا أعزة أهلها أذلة ظلما وعدوانا ،وفسادا يف األرض
وطغيانا ،فإن اإلسالم عىل نقيض ذلك ،كما قال تعاىل﴿ :وَ مَ ا أ َ ْر َس ْلنَا َك إِال َّ َرحْ مَ ة ِّل ْلعَ ا َل ِمني﴾،
فكان النبي ﷺ إذا فتح أرضا جعل أذلة أهلها أعزة ،ورفع عنهم األغالل التي كانت عليهم،
ولم يذل أعزتها ،بل يحفظ لهم مكانتهم ،ويصون جاههم ،كما قال يوم فتح مكة( :من
دخل داره فهو آمن ،ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن).
وقد تجىل التنوع املجتمعي والتعددية يف الدولة النبوية أوضح ما يكون عام الوفود حيث
جاء العرب بكل تنوعهم القبائيل واملناطقي والثقايف والديني ،من أقىص اليمن جنوبا ،إىل
أطراف الشام شماال ،وبايعوا النبي ﷺ؛ ليقيموا أول أمة ودولة موحدة يف جزيرة العرب،
ليس يف عاصمتها الدينية مكة ،بل يف عاصمتها السياسية املدينة ،التي ستنطلق منها حركة
الفتح اإلسالمي بكل قيمها اإليمانية واإلنسانية واملدنية الحضارية!
وقد ساق ابن إسحاق بعضا من خطب الوفود وأشعارهم عام الوفود وعهودهم وعقودهم
بما يعرب عن طبيعة تنوع املجتمع اإلسالمي ،وهو ما سينعكس عىل الدولة بعد تحولها إىل
دولة قارية تضم أمما وشعوبا وأديانا وقوميات متعددة أكثر تنوعا وأقل تجانسا!
وكان من أوضح صور التنوع والتعددية الدينية ما جرى مع وفد نصارى نجران حني
وفدوا عىل النبي ﷺ ،قال ابن إسحاق( :وقدم عىل رسول الله ﷺ وفد نصارى نجران
ستون راكبا ،فيهم أربعة عرش رجال من أرشافهم ،ويف األربعة عرش منهم ثالثة نفر إليهم
يؤول أمرهم ،العاقب أمري القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي ال يصدرون إال عن

( )0طبقات ابن سعد .21٩/ 0
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رأيه واسمه عبد املسيح ،والسيد لهم ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه األيهم،
وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل أسقفهم وحربهم وإمامهم وصاحب مدراسهم،
وكان أبو حارثة قد رشف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه يف دينهم ،فكانت ملوك
الروم من النرصانية قد رشفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات
ملا يبلغهم عنه من علمه واجتهاده يف دينهم).

()0

وقد جادلوا النبي ﷺ يف املسجد يف ألوهية املسيح وأنه ابن الله( ،فخاصموا رسول الله
ﷺ خصومة لم يخاصم مثلها قط)( ،)2ونزل قوله تعاىلُ :
اب تَعَ ا َلوْ ا ْ إ ِ َىل
﴿ق ْل يَا أ َ ْه َل ا ْل ِكتَ ِ
رش َك ِب ِه َشيْئا وَ ال َ يَتَّخِ ذَ بَعْ ُ
ضنَا بَعْ ضا أ َ ْربَابا
َك َلمَ ٍة َسوَ اء بَيْنَنَا وَ بَيْن َ ُك ْم أَال َّ نَعْ بُ َد إِال َّ الل َه وَ ال َ ن ُ ْ ِ
ُون الله﴾ ،ثم رضوا بالصلح ورغبوا من النبي ﷺ أن يبعث معهم من أصحابه من
مِّ ن د ِ
يقيض بينهم ،وصالحهم النبي ﷺ ،وأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح أمني األمة يقيض
بينهم ،قال ابن إسحاق( :ملا قدموا عىل رسول الله ﷺ املدينة ،فدخلوا عليه مسجده حني
صىل العرص ،عليهم ثياب الحربات جبب وأردية يف جمال رجال بني الحارث بن كعب ،قال
يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي ﷺ يومئذ :ما رأينا وفدا مثلهم ،وقد حانت
صالتهم ،فقاموا يف مسجد رسول الله ﷺ يصلون ،فأراد الناس منعهم ،فقال رسول الله
ﷺ دعوهم فاستقبلوا املرشق فصلوا صالتهم).

()3

قال ابن القيم( :فصل :يف فقه قصة وفد نجران :ففيها :جواز دخول أهل الكتاب مساجد
املسلمني ،وفيها :تمكني أهل الكتاب من صالتهم بحرضة املسلمني وىف مساجدهم أيضا ،إذا
كان ذلك عارضا ،وال يمكنون من اعتياد ذلك).

()4

( )0السرية النبوية البن هشام ()002 / 3
( )2تاريخ املدينة النبوية ()510 / 2
( )3السرية النبوية البن هشام ( ،)004 / 3ودالئل النبوة للبيهقي .312/ 5
( )4زاد املعاد يف هدي خري العباد ()631 / 3
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فإذا كان اإلسالم هو دين التوحيد الديني والسيايس والترشيعي ،كما قال تعاىلَ ﴿ :وإ ِ َلهُ ُك ْم
إ ِ َله وَ احِ د﴾ ،وقال﴿ :إ ِ َّن َه ِذهِ أُمَّ تُ ُك ْم أُمَّ ة وَ احِ دَة﴾ ،فإنه كذلك راعى الطبيعة البرشية
ِّين﴾ ،وقال:
واالختالف والتعددية الدينية ورفع اإلكراه ،كما قال تعاىل﴿ :ال َ إ ِ ْك َرا َه ِيف الد ِ
وس وَ ا َّلذ َ
الصا ِب ِئ َ
ِين ءامَ نُوا وَ ا َّلذ َ
﴿إ ِ َّن ا َّلذ َ
ِين َهادُوا وَ َّ
ص َارى وَ ا ْلمَ جُ َ
ني وَ الن َّ َ
رش ُكوا إ ِ َّن الل َه
ِين أ َ ْ َ
ي َْف ِص ُل بَيْنَهُ ْم يَوْ َم ا ْلقِ يَامَ ة﴾ ،وقال﴿ :ال يَنْهَ ا ُك ُم الل ُه عَ ِن الَّذ َ
ِين َل ْم ي َُقا ِتلُو ُك ْم ِيف الدِّي ِن وَ َل ْم
ُّوه ْم وَ تُ ْق ِس ُ
ي ُْخ ِرجُ و ُكم مِّ ن دِ ي َِار ُك ْم أَن تَ َرب ُ
طوا إ ِ َلي ِْه ْم إ ِ َّن الل َه يُحِ بُّ ا ْلم ُْق ِس ِطني﴾ ،وجعل
ون م ْ
ُختَلِفِ َ
االختالف من السنن الكونية التي أرادها الله قضاء وقدرا ﴿وَ ال َ ي ََزالُ َ
ني .إِال َّ مَ ن
َّرحِ َم َر ُّب َك وَ ِلذَ ِل َك َخ َل َقهُ م﴾ ،ليبتليهم ويختربهم ﴿أَيُّ ُك ْم أَحْ َس ُن عَ مَ ال﴾ ،وأن الغاية من
تنوعهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا ﴿وَ جَ عَ ْلنَا ُك ْم ُشعُ وبا َ
وَقبَا ِئ َل ِلتَعَ َار ُفوا إ ِ َّن أ َ ْك َرمَ ُك ْم عِ ن َد ِ
الله
أَتْ َقا ُكم﴾ ،وأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ﴿ ِلي َُقو َم الن َّ ُ
اس ِبا ْلقِ ْسط﴾ ،وأمر بالقتال يف
سبيل الله ﴿حَ تَّى ال َ تَ ُك َ
ون فِ تْنَة﴾ وظلم وعدوان ال عىل مسلم وال عىل غري مسلم ،كما قال
تعاىل عنه﴿ :وَ مَ ا أ َ ْر َس ْلن َ َ
اك إِال َّ َرحْ مَ ة ِّل ْلعَ ا َل ِمني﴾ جميعا من آمن به ،ومن لم يؤمن به ،كما
قال ابن عباس ،ورجحه الطربي.

()0

فكان اإلسالم هو دين الوحدة والتوحيد ،ويف الوقت ذاته دين الرحمة والسماحة ،فال إكراه
يف الدين ،وال يظلم فيه أحد ،وال يفتن عن دينه أحد!
ولهذا كتب رسول الله ﷺ ألسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن
تبعهم ورهبانهم (أن لهم عىل ما تحت أيديهم من قليل وكثري ،من بيعهم وصلواتهم
ورهبانيتهم ،وجوار الله ورسوله ،ال يغري أسقف عن أسقفيته ،وال راهب عن رهبانيته ،وال

( )0انظر تفرس ابن جرير الطربي لآلية.
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كاهن عن كهانته ،وال يغري حق من حقوقهم ،وال سلطانهم ،وال يشء مما كانوا عليه ما
نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غري مثقلني بظلم وال ظاملني).

()0

فحفظ لهم بذلك مكانتهم الدينية وخصوصيتهم ،فال تتدخل السلطة يف اإلسالم يف شئون
أهل الذمة الدينية ،وال يف اختيار مناصبهم الدينية ،التي هي يف الوقت ذاته مناصب سياسية
ورئاسة وسلطان عىل الطائفة ،كما كان عليه أرشاف وفد نصارى نجران ،فكانوا هم
الرهبان والسادة.
ويف كتاب آخر لهم( :ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله عىل
أنفسهم ،وملتهم ،وأرضهم ،وأموالهم ،وغائبهم ،وشاهدهم ،وبيعهم ،وصلواتهم ،ال يغريوا
أسقفا عن أسقفيته ،وال راهبا عن رهبانيته ،وال واقفا عن وقفانيته ،وكل ما تحت أيديهم
من قليل أو كثري ،وليس ربا وال دم جاهلية ،ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غري ظاملني
وال مظلومني لنجران ،ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة ،وال يؤاخذ أحد منهم
بظلم آخر ،وعىل ما يف هذه الصحيفة جوار الله وذمة النبي أبدا ،حتى يأتي الله بأمره إن
نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غري مثقلني بظلم).

()2

وكذا كتب النبي ﷺ مع عمرو بن حزم كتابا حني بعثه واليا إىل اليمن وفيه( :بسم الله
ِين ءامَ نُوا ْ أ َ ُ
الرحمن الرحيم هذا بيان من الله ورسوله ﴿يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
وْفوا ْ ِبا ْلعُ ُقود﴾ عهد من
محمد النبي رسول الله لعمرو بن حزم حني بعثه إىل اليمن أمره بتقوى الله يف أمره كله،
( )0رواه ابن سعد يف الطبقات  266/ 0من طرق عن بريدة بن الحصيب وعن يزيد بن رومان والزهري والشعبي وهي
تتقوى ببعضها.
( )2طبقات ابن سعد  211/ 0من طرق عن بريدة بن الحصيب وعن يزيد بن رومان والزهري والشعبي وهي تتقوى
ببعضها ،ورواه يف  351 / 0وقد ذكر أسانيده يف  341/ 0عن أئمة املغازي والسري من التابعني وهم يزيد بن
رومان ومحمد بن كعب والزهري وعكرمة بن خالد وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وهي
مراسيل متواترة ،ورواه ابن شبة يف تاريخ املدينة  300/0من طريق أبي الفتح ،والبالذري يف فتوح البلدان ٤٤/ 0
بإسناده عن الحسن بن صالح من نسخة كتاب رسول الله ألهل نجران ،والبيهقي يف دالئل النبوة  31٩ / 5بإسناد
صحيح عن يونس بن بكري عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده مثله.
31٤

vvvvvvvvvvvvvvvv

فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ،وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله ،وأن
يبرش الناس بالخري ،ويأمرهم به ،ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه ...ويخرب الناس بالذي
لهم والذي عليهم ،ويلني للناس يف الحق ،ويشتد عليهم يف الظلم فإن الله كره الظلم ،ونهى
الله عَ َىل ال َّ
الناس عنه ،فقال﴿ :أَال َ َلعْ ن َ ُة ِ
ظال ِِمني﴾ ،ويبرش الناس بالجنة وبعملها ،وينذر
الناس النار وعملها ،ويستأنف الناس حتى يفقهوا يف الدين ...وأنه من أسلم من يهودي أو
نرصاني إسالما خالصا من نفسه ودان بدين اإلسالم فإنه من املؤمنني ،له مثل ما لهم،
وعليه مثل ما عليهم ،ومن كان عىل نرصانيته أو يهوديته فإنه ال يرد عنها) ويف رواية
البيهقي( :ال يفتن عنها).

()0

وعن عروة بن الزبري قال( :كتب رسول الله ﷺ إىل أهل اليمن" :إنه من كان عىل يهودية
أو نرصانية ،فإنه ال يفتن عنها ،وعليه الجزية ،فمن أدى ذلك إىل رسيل ،فإنه له ذمة الله
وذمة رسوله").

()2

وعن الحكم قال( :كتب رسول الله ﷺ إىل معاذ وهو باليمن" :وال يفتن يهودي عن
يهوديته").

()3

كما أخذ النبي ﷺ الجزية من مجوس البحرين وقال( :سنوا بهم سنة أهل الكتاب).

()4

قال ابن القيم( :فلما بعث الله رسوله ﷺ استجاب له ولخلفائه بعده أكثر األديان طوعا
واختيارا ،ولم يكره أحدا قط عىل الدين ،وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله ،وأما من
( )0رواه ابن إسحاق -كما يف السرية النبوية البن هشام ،)2٩6 - 2٩4/ 5( -ومن طريقه البيهقي يف السنن 0٩4/ ٩
قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال :هذا كتاب رسول الله ﷺ عندنا الذي
كتبه لعمرو بن حزم حني بعثه إىل اليمن فذكره ،وعبد الله بن أبي بكر تابعي ثقة عالم باملغازي وأبوه أبو بكر من
أئمة التابعني وكان قاضيا عىل املدينة أيام عمر بن عبد العزيز وهو الذي أمره عمر بجمع السنن وكتب إليه بها،
وكان عنده كتاب جده عمرو بن حزم.
( )2األموال -ألبي عبيد )35 / 0( -وإسناده حسن مرسال من مغازي عروة بن الزبري.
( )3األموال -ألبي عبيد )35 / 0( -وإسناده حسن مرسال ويتقوى بما قبله.
( )4موطأ مالك ح رقم .٤5٩
311

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

سامله وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه عىل الدخول يف دينه ،امتثاال ألمر ربه سبحانه حيث
ِّين َقد تَّب َّ َ
الر ْش ُد ِم َن ا ْل َغ ِي﴾ ،وهذا نفي يف معنى النهي ،أي ال
َني ُّ
يقول﴿ :ال َ إ ِ ْك َرا َه ِيف الد ِ
تكرهوا أحدا عىل الدين ،نزلت هذه اآلية يف رجال من الصحابة كان لهم أوالد قد تهودوا
وتنرصوا قبل اإلسالم ،فلما جاء اإلسالم أسلم اآلباء وأرادوا إكراه األوالد عىل الدين ،فنهاهم
الله سبحانه عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول يف اإلسالم ،والصحيح أن
اآلية عىل عمومها يف حق كل كافر ،وهذا ظاهر عىل قول من يجوز أخذ الجزية من جميع
الكفار ،فال يكرهون عىل الدخول يف الدين ،بل إما أن يدخلوا يف الدين ،وإما أن يعطوا
الجزية).

()0

ورجح ابن القيم قول من قال بأنها تؤخذ من (األمم كلها إذا بذلوا الجزية ،قبلت منهم:
أهل الكتابني بالقرآن ،واملجوس بالسنة ،ومن عداهم ملحق بهم ،ألن املجوس أهل رشك ال
كتاب لهم ،فأخذها منهم دليل عىل أخذها من جميع املرشكني).

()2

قال الزهري( :أخذ النبي ﷺ الجزية من مجوس البحرين ،وأن عمر بن الخطاب أخذها
من مجوس فارس ،وأن عثمان بن عفان أخذها من الرببر).

()3

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل الحسن البرصي يسأله( :ما بال من مىض من األئمة
قبلنا أقروا املجوس عىل نكاح األمهات والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم قد سماها!
فكتب إليه الحسن :أما بعد ،فإنما أنت متبع ولست بمبتدع والسالم).

()4

وعىل هذا مىض الخلفاء الراشدون يف الفتوح ،ثم من جاء بعدهم من الخلفاء العدول ،حتى
صارت دار اإلسالم دولة قارية تمتد عىل ثالث قارات آسيا وأفريقيا وأوربا ،لتسوس بالعدل
( )0هداية الحيارى يف أجوبة اليهود والنصارى )02/ 0( -
( )2زاد املعاد يف هدي خري العباد )٩0/5( -
( )3موطأ مالك ح رقم .٤51
( )4كتاب األموال -ألبي عبيد )45/0( -بإسناد صحيح عىل رشط مسلم.
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والتعددية أهل األديان كافة من يهود ونصارى ومجوس وصابئة عىل اختالف قومياتهم
ورشائعهم...
قال مالك بن أنس( :بلغنا أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون:
والله لهؤالء خري من الحواريني فيما بلغنا).

()0

وقد (ركب عمر من الجابية بعد أن فتح الشام يريد األردن بعدما قىض ما أراد ،وقد تواىف
إليه الناس ،ووقف له املسلمون وأهل الذمة ،فخرج عليهم عىل حمار وأمامه العباس عىل
فرس ،فلما رآه أهل الكتاب سجدوا له ،فقال :ال تسجدوا للبرش واسجدوا لله! ومىض يف
مسريه ،وقال القسيسون والرهبان :ما رأينا أحدا قط أشبه بما يوصف من الحواريني من
هذا الرجل).

()2

وحني اقتحم نصارى نجران الربا وأفسدوا وخالفوا عهدهم ،أجالهم عمر وخريهم بني
الشام والعراق ،وأعطاهم بدل أرضهم ،وكتب لهم (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب
عمر أمري املؤمنني ألهل نجران ،من شاء منهم آمن بأمان الله تعاىل ،ال يرضه أحد من
املسلمني ،ووىف لهم بما كتب لهم محمد النبي ﷺ وأبو بكر ،أما بعد فمن وقفوا به من أمري
الشام وأمري العراق فليوسعهم من حرث األرض ،فما أعملوا بني ذلك فهو لهم صدقة لوجه
الله تعاىل ،وعقبى لهم مكان أرضهم ،ال سبيل عليهم فيه ألحد وال معرتض ،أما بعد فمن
حرضهم من رجل مسلم فلينرصهم عىل من ظلمهم ،فإنهم أقوام لهم الذمة ،وجزيتهم عنهم
مرتوكة أربعة وعرشين شهرا بعد أن يقدموا ،وال يكلفوا إال من بعد صنعهم الرب غري
مظلومني وال معنوفا عليهم).

()3

( )0انظر تفسري ابن كثري .362/ ٤
( )2ابن جرير الطربي يف تاريخه حوادث سنة 0٤هـ ،وابن عساكر يف تاريخ دمشق .2٤5/26
( )3السري ملحمد بن الحسن الشيباني ص  ،261والبالذري يف فتوح البلدان  ٤٩ - ٤1/0مخترصا.
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وهذه املمارسات السياسية القرآنية والنبوية والراشدية هي حجر األساس للتعددية
الدينية يف دار اإلسالم ،التي اتسعت بعد ذلك لكل أشكال االختالف العقائدي والفقهي من
باب قياس األوىل ،عىل نحو فريد يف التاريخ ،ما أسهم يف امتداد حضارة اإلسالم ودولته
واستقرارها أكثر من ألف عام ،قبل أن تعرف أوربا التعددية والتسامح الديني وحقوق
اإلنسان ،التي استفادتها أوربا من نظم امللل يف الدولة العثمانية!
ولم تقترص هذه الحرية املمنوحة لغري املسلمني عىل الجانب العقائدي والديني ،بل
تجاوزته إىل حرية التحاكم إىل رشائعهم ،والتقايض إىل قضاتهم ،لعموم قوله تعاىل﴿ :ال َ
ِّين﴾ ،ولعموم َ
﴿فاحْ ُكم بَيْنَهُ م أ َ ْو أَعْ ِر ْ
ض عَ نْهُ م﴾ ...
إ ِ ْك َرا َه ِيف الد ِ
قال الزهري( :مضت السنة أن يردوا يف حقوقهم ومواريثهم إىل أهل دينهم ،إال أن يأتوا
راغبني يف حد يحكم بينهم فيه بكتاب الله).

()0

وسأل سحنون ابن القاسم -كما يف املدونة عن إلمام مالك( -قلت :أرأيت األمم كلها إذا
رضوا بالجزية عىل أن يقروا عىل دينهم أيعطون ذلك أم ال يف قول مالك؟
قال :قال مالك يف مجوس الرببر :إن الجزية أخذها منهم عثمان بن عفان.
قال :قال مالك يف املجوس ما قد بلغك عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال :قال رسول الله
ﷺ( :سنوا بهم سنة أهل الكتاب) ،فاألمم كلها يف هذا بمنزلة املجوس عندي.
قال ابن القاسم :ولقد قال مالك يف الفزازنة وهم جنس من الحبشة سئل عنهم مالك،
فقال :ال أرى أن يقاتلوا حتى يدعوا إىل اإلسالم.
ففي قول مالك هذا ال أرى أن يقاتلوا حتى يدعوا ،ففي قوله هذا أنهم يدعون إىل اإلسالم،
فإن لم يجيبوا دعوا إىل إعطاء الجزية ،وأن يقروا عىل دينهم ،فإن أجابوا قبل ذلك منهم،

( )0رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه سورة املائدة .42
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فهذا يدل عىل قول مالك يف األمم كلها إذ قال يف الفزازنة أنهم يدعون ،فكذلك الصقالبة
واآلبر والرتك ،وغريهم من األعاجم ممن ليسوا من أهل الكتاب).

()0

وقال أيضا( :يحلف اليهودي والنرصاني يف كنائسهم حيث يعظمون ،ويحلف املجوس يف
بيت نارهم وحيث يعظمون).

()2

وقال اإلمام الشافعي يرد عىل من شنع عليه كيف تدع أهل الذمة يتحاكمون لرشائعهم
وقد تكون باطلة ،وال تحكم بينهم بحكم اإلسالم (فقال يل بعض الناس :فإنك إذا أبيت
الحكم بينهم رجعوا إىل حكامهم فحكموا بينهم بغري الحق عندك؟
فقلت له :إذا أبيت الحكم فحكم حاكمهم بينهم بغري الحق ،لم أكن أنا حاكما ،وقد أعلمتك
ما جعل الله لنبيه ﷺ من الخيار يف الحكم بينهم أو الرتك لهم ،وما أوجدتك من الدالئل
عىل أن الخيار ثابت بأن لم يحكم رسول الله ﷺ وال من جاء بعده من أئمة الهدى ،أو ترى
تركي الحكم بينهم أعظم أم تركهم عىل الرشك بالله تبارك وتعاىل؟
قال الشافعي :فقال يل قائل :فإن امتنعوا أن يأتوا حكامهم؟
قلت :أخريهم بني أن يرجعوا إليهم أو يفسخوا الذمة.
قال :فإذا خريتهم فرجعوا وأنت تعلم أنهم يحكمون بينهم بالباطل عندك فأراك قد
رشكتهم يف حكمهم؟
قال الشافعي :فقلت له :لست رشيكهم يف حكمهم ،وإنما وفيت لهم بذمتهم ،وذمتهم أن
يأمنوا يف بالد املسلمني ،ال يجربون عىل غري دينهم ،ولم يزالوا يتحاكمون إىل حكامهم
برضاهم ،فإذا امتنعوا من حكامهم قلت لهم :لم تعطوا األمان عىل االمتناع والظلم ،فاختاروا
أن تفسخوا الذمة ،أو ترجعوا إىل من لم يزل يعلم أنه كان يحكم بينكم منذ كنتم...
( )0املدونة الكربى )52٩ /0( -
( )2التاج واإلكليل )315 / 00( -
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قال الشافعي :وإن جاز لنا القتال عنهم ،ونحن نعلم ما هم عليه من الرشك ،واستنقاذهم
لو أرسوا ،فردهم إىل حكامهم ،وإن حكموا بما ال نرى ،أخف وأوىل أن يكون لنا.
قال الشافعي :فقال يل بعض الناس :أرأيت إن أجزت الحكم بينهم كيف تحكم؟
قلت :إذا اجتمعوا عىل الرضا بي ،فأحب إيل أن ال أحكم ملا وصفت لك ،وألن ذلك لو كان
فضال حكم به من كان قبيل ،فإن رضيت بأنه مباح يل لم أحكم حتى أعلمهم أني إنما أجيز
بينهم ما يجوز بني املسلمني ،وأرد بينهم ما يرد بني املسلمني).

()0

وقد عرفت الدولة اإلسالمية منذ القرن الثاني املحاكم الخاصة بأهل الكتاب ،فقد كان يف
مدينة الري قاضيان سعيد بن عنسبة للمسلمني ،وشعيب بن خالد البجيل للمجوس وأهل
()2

الذمة للفصل يف خصوماتهم إذا ترافعوا إليه.

وكذا كان سويد بن عبد العزيز قاضيا يف دمشق يتقاىض إليه أهل الذمة.

()3

كما جرت العادة باختيار رئيس منهم للقضاء بينهم ،كما قال الخطيب الرشبيني( :وأما
جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم ،فقال املاوردي والروياني :إنما هي رياسة
وزعامة ال تقليد حكم وقضاء ،وال يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم ،وال يلزمون بالتحاكم
()4

عنده).

كما فعل عمرو بن العاص يف مرص يف عهد عمر ،حيث يقول املؤرخ القبطي يعقوب روفيلة
يف كتابه (تاريخ األمة القبطية)( :أخذ عمرو يف تنظيم البالد ،مستعينا بفضالء القبط
وعقالئهم ،فقسم البالد إىل أقسام ،يرأس كال منها حاكم قبطي ،ورتب مجالس ابتدائية
واستئنافية من ذوي النزاهة ،وعني نوابا مخصوصني من املسيحيني ،منحهم حق التدخل
( )0األم للشافعي .0٩0/ ٤
( )2تهذيب الكمال .520/ 02
( )3تهذيب الكمال .256/ 02
( )4مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج )60 / 0٩( -
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يف القضايا املختصة بأهل دينهم ،والحكم بمقتىض رشائعهم الدينية واألهلية ،ورضب
الخراج بطريقة عادلة ،تقبض يف آجال محددة ،ورتب الدواوين فاختص األقباط منها
بمسك الدفاتر واألعمال الكتابية والحسابية ،فكان األقباط قد نالوا يف أيام عمرو بن العاص
راحة لم يروها منذ أزمان طويلة).

()0

وقد ذكر القايض املاوردي أقسام الوزارة فقال( :والوزارة عىل رضبني :وزارة تفويض،
ووزارة تنفيذ).

()2

وجوز يف وزارة التنفيذ أن يتوالها ذمي فقال( :ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة،
وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم).

()3

وقال القايض أبو يعىل الحنبيل( :وقد ذكر الخرقي ما يدل عىل أنه يجوز أن يكون وزير
()4

التنفيذ من أهل الذمة ...وروي عن أحمد ما يدل عىل املنع).

وقد عرفوا وزير التنفيذ كما قال القايض ابن جماعة( :وزير التنفيذ :هو الذي ينفذ عن
الخليفة أو السلطان ما يأمر به ،ويميض ما حكم به ،ويخرب بما تقدم سلطانه به من تقليد
الوالة والحكام ،وتجهيز الجيوش والبعوث وغري ذلك من األمور السلطانية ،من غري أن
يستبد هو بيشء من ذلك ،ويعرض هو عىل السلطان ما يرد من األمور املهمة ليتقدم
السلطان فيها بما يراه أصوب).

()5

وقد زار بغداد يف مطلع القرن الهجري السادس يف عرص الخليفة العبايس املسرتشد بالله
-الذي توىل الخالفة من سنة  502إىل سنة  531ه -الرحالة اليهودي األندليس بنيامني

( )0ص  66وانظر مرص من الوثنية إىل التوحيد ص .055
( )2األحكام السلطانية )36 / 0( -
( )3األحكام السلطانية )44 / 0( -
( )4األحكام السلطانية ألبي يعىل الفراء )32 / 0( -
( )5تحرير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم )٤٤ / 0( -
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التطييل ،ووصف الحال التي كان عليها الوضع يف بغداد سياسيا واجتماعيا والتعددية التي
كانت من أبرز مالمح حضارتها ،فقال عن بغداد كعاصمة لدار اإلسالم ،وعن الخليفة
كإمام:
(بغداد كريس مملكة الخليفة أمري املؤمنني العبايس من آل بيت نبي املسلمني ،وهو إمام
الدين اإلسالمي يدين له بالطاعة ملوك املسلمني قاطبة ،فهو عندهم بمقام البابا عند
النصارى).

()0

وما ذكره بنيامني من قياس الخليفة عىل البابا هنا ،فهذا بحسب ما عهده عند النصارى،
وإال فالخالفة رئاسة سياسية عامة عىل األمة ،وليست رئاسة دينية كبابا النصارى! كما إن
الخلفاء ليسوا ملوكا ،ملا تقرر يف عقيدة التوحيد أن الله هو امللك وحده ال رشيك له!
والخليفة املسرتشد بالله هو الخليفة التاسع والعرشون من بني العباس ،أحد الخلفاء
الفقهاء العدول ،قال عنه الذهبي صاحب (دين ورأي ،وشهامة وشجاعة ،وكان خليقا
لإلمامة ،قليل النظري)( ، )2وقال عنه ابن النجار( :كان يتنسك يف أول زمنه ،ويلبس الصوف،
ويتعبد ،وختم القرآن ،وتفقه ،لم يكن يف الخلفاء من كتب أحسن منه ،وكان يستدرك عىل
()3

كتابه ،كان ذا شهامة وهيبة ،وشجاعة وإقدام).

ثم قال التطييل عن وضع اليهود يف ظل دار اإلسالم وعاصمة الخالفة يف عهد املسرتشد
بالله( :ويقيم ببغداد نحو (أربعني) ألف يهودي ،وهم يعيشون بأمان وعز ورفاهة يف ظل
أمري املؤمنني الخليفة ،وبينهم عدد من كبار العلماء ورؤساء املثيبة وعلماء الدين ،ولهم يف
بغداد عرش مدارس مهمة ،أما رئيس هؤالء العلماء جميعهم ،فهو الرابي دانيال بن حسداي

( )0رحلة بنيامني التطييل ص .2٩3
( )2سري أعالم النبالء )560 / 0٩( -
( )3املصدر السابق.
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امللقب (سيدنا رأس الجالوت) ،ويسميه املسلمون (سيدنا ابن داود) ،ألن بيده وثيقة تثبت
انتهاء نسبه إىل امللك داود ،وهو يستمد سلطانه من كتاب عهد يوجه إليه من الخليفة أمري
املؤمنني عمال بالرشع املحمدي ،وينتقل هذا املنصب إىل ذريته بالوراثة ،وعند نصب الرئيس
يمنحه الخليفة ختم الرئاسة عىل أبناء ملته كافة ،وتقيض التقاليد املرعية بني اليهود
واملسلمني وسائر أبناء الرعية بالنهوض أمام رأس الجالوت ،وتحيته عند مروره بهم –أي:
باليهود -ومن خالف ذلك عوقب برضبه مائة جلده ،وعندما يخرج رأس الجالوت ملقابلة
الخليفة يسري معه الفرسان من اليهود واملسلمني ،ويتقدم املوكب مناد ينادي بالناس:
(اعملوا الطريق لسيدنا ابن داود) ،ويكون الرئيس ممتطيا صهوة جواده ،وعليه حلة من
حرير مقصب ،وعىل رأسه عمامة كبرية تتدىل منها قطعة قماش مربوطة بسلسلة منقوش
عليها شعار الخليفة ،وعندما يمثل يف حرضة الخليفة يبادر -أي :رأس الجالوت -إىل لثم
يده –أي :يد الخليفة -وعندئذ ينهض الخليفة وينهض معه الحجاب ورجال الحاشية،
فيجلس الرئيس فوق كريس مخصص لجلوسه قبالة الخليفة.
ويرسي نفوذ رأس الجالوت عىل جميع طوائف اليهود املنترشة يف شنعار (العراق) ،وبالد
خراسان ،وسبأ (اليمن) ،وبالد ما بني النهرين (الجزيرة) ،وجبال أراراط (أرمينية) ،وبالد
الالن املحوطة بالجبال الشاهقة ،والتي ال ينفذ إليها سوى من األبواب الحديد التي شيدها
اإلسكندر فتهدمت من بعده؛ وطوائف اليهود املنترشين يف سبريية ،وبالد التوغرميم
(الرتكمان) ،وبالد كرجستان (جورجية) ،حتى شواطئ نهر جيحون ،وحدود سمرقند،
وبلد الطيبات (التبت) ،وديار الهند ،ففي هذه األقطار كلها ال يعني الرابيون والحزانون إال
بمعرفة رأس الجالوت ،وهم يشخصون إىل بغداد بعد نصبهم ملقابلة الرئيس ،ويحملون
إليه الهدايا والعطايا من أقىص املعمور ،ويمتلك الرئيس العقارات الواسعة واملزارع
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والبساتني يف جميع أنحاء بابل (العراق) ،وأكثرها مما ورثه عن أجداده ،وأمالكه هذه
مصونة ،ليس من حق أحد أن ينتزعها منه ،وله إيراد سنوي عظيم من الفنادق واألسواق
واملتاجر عدا الهدايا التي تتوارد عليه من البلدان القصية ،فهو عىل ذلك واسع الثروة ،وعىل
جانب عظيم من الحكمة والفقه بأحكام التوراة والتلمود.
ويجري االحتفال بنصب (رأس الجالوت) الجديد بمهرجان مشهور ،إذ يبعث إليه
الخليفة بإحدى ركائبه امللوكية فيتوجه إىل قرص الخالفة ،ويف ركابه األمراء والنبالء ،ومعه
الهدايا والتحف النفيسة للخليفة ورجال قرصه ،وعندما يمثل بني يدي الخليفة يتسلم منه
كتاب العهد ،ثم يضع أمري املؤمنني يده عىل رأس الرئيس الجديد ،ومن ثم يعود إىل داره
بموكبه الخاص وحوله الجماهري الغفرية ،وتنفخ أمامه البوقات وتقرع الطبول ،وبعدها
يحتفل بتجديد نصب رؤساء املثيبة بأن يضع الرئيس األكرب يده عىل رأس كل منهم).

()0

وما ذكره املؤرخ الرحالة بنيامني هنا ال يخلو من مبالغات ،لم تؤكدها املصادر التاريخية
اإلسالمية ،فقد كان التكريم الذي يحظى به (رأس الجالوت) خاصا بأهل طائفته ،الذين
يقومون له وبني يديه كرئيس ديني لهم ،دون املسلمني.
وقد كان الخليفة العبايس أبو جعفر املنصور أول من استقبل رأس الجالوت زعيم
الطائفية اليهودية العنانية ،حني جاء من املرشق ،كما قال املقريزي( :وأما العانانية :فإنهم
ينسبون إىل عانان (رأس الجالوت) الذي قدم من املرشق يف أيام الخليفة أبي جعفر
النبي موىس ،وأنه رأى ما عليه اليهود من
املنصور ،ومعه نسخ املشنا الذي كتب من خط
ّ
فتجرد لخالفهم وطعن عليهم يف دينهم ،وازدرى بهم،
والقرائني يخالف ما معه،
الربانيني
ّ
ّ
وكان عظيما عندهم يرون أنه من ولد داود عليه السالم ،وعىل طريق فاضلة من النسك عىل
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مقتىض ملتهم ،بحيث يرون أنه لو ظهر يف أيام عمارة البيت لكان نبيا ،فلم يقدروا عىل
أوتي ،مع ما ذكرنا من تقريب الخليفة له وإكرامه).
مناظرته ،ملا َ
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