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بسم هللا الرمحن الرحيم

املقدمة
كان أتليف كتاب نظام احلكم يف طبعته األوىل يف أوائل اخلمسينيات من
هذا القرن ،وكانت الثقافة الغربية هلا أثر كبري يف عقول املثقفني من أبناء املسلمني،
ومن أثرها كان يسيطر على أذهاهنم أن اإلسالم دين كهنويت ،وأنه ليس فيه نظام
صاحل ملعاجلة مشاكل احلياة يف هذا العصر .وال نظام حكم لدولة ،ودولته كانت
دولة (دينية  -روحية).
وكان القائمون على العمل لإلسالم ينادون أبفكار عامة غري مبلورة
وليس فيها وضوح يربز اإلسالم كنظام كامل للحياة والدولة واجملتمع ،وكانوا
ينادون ابلرجوع إىل اإلسالم بشكل عام مفتوح دون أن يكون يف أذهاهنم
تصور واضح ألنظمة اإلسالم وال لكيفية إعادة احلكم ابإلسالم ،وغاب عن
ّ
دعواهتم أن إعادة احلكم مبا أنزل هللا ال يتأتى إال بـإقـامة دولة اخلـالفة ،وهلذا مل
يكن إلقامة اخلـالفة وإعادة احلكم مبا أنزل هللا يف برانمج عملهم أي نصيب.
يف ذلك الوقت قام تكتل بدراسة واقع األُمة حاضرها وما آلت إليه،
ودراسة اترخيها وما كانت فيه من قوة وسلطان يف دولة كانت هي الدولة
األوىل يف العامل ،دولة تقوم على العقيدة اإلسالمية وما انبثق عنها من أحكام
شرعية تضعها موضع التطبيق والتنفيذ وحتملها رسالة إىل العامل ،مث درس هذا
التكتل اإلسالم من مراجعه األصلية يف الكتاب والسنة دراسة واعية وخرج
بنتيجة أنه نظام كامل شامل يعاجل مشاكل احلياة مجيعها ،فوضع كتبا تبني كل
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ذلك بصورة إمجالية دون التطرق إىل كثري من تفصيالهتا ،فوضع يف نظام
اإلسالم كتااب ،ويف نظام احلكم كتااب ،ويف النظام االقتصادي كتااب ،ويف النظام
االجتماعي كتااب ،والحظ يف وضع هذه الكتب الناحية العملية ليدرك
املسلمون أن اإلسالم مبدأ عملي ،ونظام كامل صاحل للتطبيق ،ليقوموا بتبين
أنظمته والعمل إلجيادها يف واقع احلياة ،عن طريق العمل إلقامة دولة اخلـالفة
اليت هي الطريقة الوحيدة لتطبيق هذه األنظمة وإجيادها يف واقع احلياة.
وبقيام هذا التكتل حبمل هذه األفكار واألنظمة للمسلمني إلجيادها يف
واقع احلياة ودوام مناقشتها والتحدث هبا وبلورهتا والرجوع إىل مصادرها،
اتسعت لديه هذه األفكار .ومل تعد تقتصر على اخلطوط العريضة والصورة
ط رجائهم يف
اإلمجالية ،خاصة بعد أن أصبح اإلسالم أمل املسلمني ،وحم ّ
اخلالص مما هم فيه ،وبعد أن أصبحوا يدركون أنه نظام كامل شامل يعاجل
مشاكل احلياة مجيعها ،كما أصبح لديهم حافز ملعرفة أكثر التفاصيل عن دولة
عم ُل إلقامتها ،وعن أنظمة اإلسالم اليت ستطبقها دولة اخلـالفة
اخلـالفة اليت يُ َ
عليهم ،فكان هذا حافزا لنا على توسيع هذه الكتب وإثرائها بكثري من
التفصيالت اليت مل تكن موجودة فيها يف طبعاهتا األوىل.
وابلنسبة لكتاب نظام احلكم الذي حنن بصدده فقد عملنا يف الطبعة
الثالثة على توسيعه وإبراز واقع دولة اخلـالفة وأجهزهتا وأعماهلا وما يتعلق هبا
ووضحنا أن شكل احلكم يف اإلسالم شكل فريد متميز
بشكل تفصيليّ ،
خيتلف عن مجيع أنظمة احلكم املوجودة يف العامل ،وبيّنا ابلتفصيل قواعد احلكم
ووضحنا أن دولة
وأجهزة دولة اخلـالفة ،وطريق نصب اخلليفة ،وأساليب ذلكّ ،
اخلـالفة هي دولة بشرية وليست دولة إهلية ،وجئنا على املعاونني وصالحياهتم،
وعلى حكم الشورى وجملس األُمة وصالحياته ،وأبرزان بيان وجوب تطبيق
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التدرج يف تطبيق أحكامه ،كما
اإلسالم تطبيقا كامال دفعة واحدة ،وحرمة ّ
أبرزان حرمة أن يكون احلكم يف الدولة حكما بوليسيا ،ومىت جتب طاعة
احلاكم ،ومىت حترم طاعته ،ومىت جيب أن يشهر السيف يف وجهه ،ووجوب
حماسبته يف كل حني.
بنصها املوجود
وكان قد فاتنا يف الطبعة الثالثة ختريج األحاديث وااللتزام ّ
يف كتب احلديث ،وكنا قد اعتمدان يف أخذ كثري منها على النصوص الواردة يف
كتب الفقه املعتربة ثقة هبا ،غري أن كتب الفقه تروي احلديث أحياان ابملعىن،
أو تقتصر على رواية جزء من احلديث الذي هو مكان الشاهد والدليل ،فلما
نفدت الطبعة الثالثة وأردان أن نطبعه طبعة رابعة استدركنا ما فاتنا يف الطبعة
الثالثة ،فقمنا بتخريج مجيع األحاديث الواردة يف الكتاب ،وذكران من أين أخذ
كل حديث منها ،والتزمنا ابلنص الوارد يف كتب احلديث ،وأبعدان كل حديث
مل تتأكد لنا صحته أو صالحه لالستدالل ،كما أتكدت لنا صحة مجيع
األخبار الواردة يف الكتاب من مصادرها ،وكل خرب مل يتأ ّكد لنا ،أو وجدانه
ضعيفا حذفناه ،كما صححنا بعض املفاهيم واألحكام نتيجة املناقشات
واملراجعات ،فخرج الكتاب هبذه الصورة اليت نقدمها للمسلمني.
يعجل بـإكـرام املسلمني بـإقـامة
وهللا نسأل أن جيعل فيه خريا كثريا ،وأن ّ
دولة اخلـالفة حىت يوضع ما ورد يف الكتاب موضع التطبيق والتنفيذ ،وما ذلك
على هللا بعزيز.
 15من شهر حمرم احلرام 1417هـ.
1996/06/01م.
عبد القدمي زلوم
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متهيد:

أنزل هللا سبحانه وتعاىل رسالة اإلسالم ،وجعلها تقوم على عقيدة
التوحيد ،عقيدة :ال إله إال هللا حممد رسول هللا.
وهي رسـالة عامة شـاملة للبشـرية مجعاء ،تنظـم شـؤون احلياة كلها،
وعالقاهتا مبا قبلها وما بعدها ،وتعاجل مشاكل اإلنسان من حيث هو إنسان،
وتنظم عالقاته مع خالقه ،ومع نفسه ،ومع غريه من بين البشر ،يف كل زمان
ومكان.
فعاجلت عالقة هللا اخلالق ابلكون واإلنسان واحلياة من انحية اخللق
والتدبري ،واإلحياء واإلماتة ،واهلدى والضالل ،والرزق والنصر وغريها مما
اتصف هللا تعاىل به من صفات القدرة واإلحكام والتدبري والتصرف والعلم
احمليط جبميع الكائنات ،واإلرادة املتعلقة جبميع املمكنات.
كما عاجلت عالقة اإلنسان واحلياة ابهلل اخلالق بوجوب إفراده ابلعبودية
والتشريع ،وعدم إشراك غريه من املخلوقات معه يف شيء من ذلك ،ووجوب
عبادته مبا شرع لعباده أن يعبدوه به ،ووجوب االلتزام أبوامره ،واالبتعاد عن
نواهيه ،ووجوب إفراد الرسول حممد  ابالتباع له ،واألخذ عنه ،وعدم االتباع
لغريه ،أو األخذ عن سواه من البشر.
وقد جاءت أبفكار معينة حمددة ،أوجدت هبا حضارة متميزة ،حددت
هبا جمموع املفاهيم عن احلياة ،وبلورت هبا أذواق معتنقيها وفق تلك احلضارة،
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وجعلت هلا وجهة نظر معينة يف احلياة ،هي احلالل واحلرام ،وطريقة معينة يف
العيش ،وأقامت هبا جمتمعا ُم َتميِّزا يف أفكاره ومشاعره وأنظمته وشخصيات
أفراده.
كما جاءت بتشريع كامل يعاجل العالقات يف الدولة واجملتمع ،سواء يف
احلكم ،أو االقتصاد أو االجتماع أو التعليم ،أو السياسة داخلية أو خارجية،
وسواء أكانت تلك العالقات تتعلق ابلعالقات العامة بني الدولة وأفراد
رعايها ،أم بني الدولة وغريها من الدول واألمم والشـعوب ،يف حاليت السلم
واحلرب ،أم كانت تتعلق ابلعالقات اخلاصة بني أفراد اجملتمع بعضهم مع
بعض.
فكانت بذلك نظـاما كامال شـامال للحـياة اإلنسـانية كلها ،أوجبت على
املسلمني تطبيقه وتنفيذه كامال ،يف دولة حددت هلا شكال معيَّنا يتمثل بنظام
اخلـالفة.
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احلـكم يف اإلس ـالم
 ويف االصطالح فإن، واحلاكم منفذ احلكم،احلكم يف اللغة هو القضاء
 أو هو، وهو السلطة اليت تنفذ األحكام،احلكم وامللك والسلطان مبعىن واحد
 وعمل اإلمارة هذا هو السلطة،عمل اإلمارة اليت أوجبها الشرع على املسلمني
 احلكم هو والية، أو بعبارة أخرى. وفصل التخاصم،اليت تستعمل لدفع التظامل
      :األمر الواردة يف قوله تعاىل
.        : ويف قوله تعاىل
.وهو مباشرة رعاية الشؤون ابلفعل
واإلسالم ابعتباره مبدأ للدولة واجملتمع واحلياة جعل الدولة واحلكم جزءا
. وأن حيكموا أبحكام اإلسالم، وأمر املسلمني أبن يقيموا الدولة واحلكم،منه
وقد نزلت عشرات اآليت يف القرآن الكرمي يف احلكم والسلطان أتمر املسلمني
       : قال هللا تعاىل.ابحلكم مبا أنزل هللا
    : وقال،     
            

،         : وقال،
: وقال،         :وقال
: وقال،        
           
  : وقال،      
 : وقال،       
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 وغريها من عشرات اآليت.     
 وهناك اآليت الكثرية الدالة،املتعلقة ابحلكم من حيث هو حكم وسلطان
 والتشريع، فهناك آيت التشريع احلريب.على تفصيالت حوادث احلكم
 والتشريع يف املعامالت، والتشريع االجتماعي، والتشريع اجلنائي،السياسي
    : قال تعاىل.وغري ذلك من التشريعات
 : وقال،      
          

: وقال،       
    : وقال،     
        : وقال،
،        
 : وقال،      :وقال
 : وقال،         
      : وقال،   
   : وقال،       
. 
 

، العسكري:وهكذا جند اخلطوط العريضة للتشريع يف نواحيه املختلفة
 فضال عن الكثرة، وللمعامالت واضحة يف مئات اآليت، والسياسي،واجلنائي
. وكلها أُنزلت للحكم هبا ولتطبيقها وتنفيذها.الوافرة من األحاديث الصحيحة
، وأيم اخللفاء الراشدين، وقد طُبقت ابلفعل يف الواقع العملي أيم الرسول
 مما يدل داللة واضحة على أن اإلسالم.ومن أتى بعدهم من حكام املسلمني
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نظام للحكم والدولة ،وللمجتمع واحلياة ،ولألُمة واألفراد .كما يدل على أن
الدولة ال متلك احلكم إال إذا كانت تسري وفق نظام اإلسالم .وال يكون
لإلسالم وجود إال إذا كان حيا يف دولة تُنفذ أحكامه .فاإلسالم دين ومبدأ
واحلكم والدولة جزء منه ،والدولة هي الطريقة الشرعية الوحيدة اليت وضعها
اإلسالم لتطبيق أحكامه وتنفيذها يف احلياة العامة .وال يوجد اإلسالم وجودا
حيا إال إذا كانت له دولة تطبقه يف مجيع األحوال .وهي دولة سياسية بشرية،
وليست دولة إهلية روحية ،وليس هلا قَداسة ،وال لرئيسها صفة العصمة.
ونظام احلكم يف اإلسالم هو النظام الذي يب ّني شكل الدولة وصفتها،
وقواعدها وأركاهنا وأجهزهتا ،واألساس الذي تقوم عليه ،واألفكار واملفاهيم
واملقاييس اليت ترعى الشؤون مبقتضاها .والدستور والقوانني اليت تطبقها.
وهو نظام خاص متميّز ،لدولة خاصة متميزة ،خيتلف عن مجيع أنظمة
احلكم املوجودة يف العامل اختالفا كليّا ،سواء يف األساس الذي تقوم عليه هذه
األنظمة ،أو يف األفكار واملفاهيم واملقاييس اليت تُرعى الشؤون مبقتضاها ،أو يف
األشكال اليت تتمثل هبا ،أو يف الدساتري والقوانني اليت تطبقها.
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الـدولة اإلس ـالمية
الدولة اإلسالمية هي خليفة يطبق الشرع ،وهي كيان سياسي تنفيذي
لتطبيق أحكام اإلسالم وتنفيذها ،وحلمل دعوته رسالة إىل العامل ابلدعوة
واجلهاد .وهي الطريقة الوحيدة اليت وضعها اإلسالم لتطبيق أنظمته وأحكامه
العامة يف احلياة واجملتمع ،وهي قِوام وجود اإلسالم يف احلياة ،وبدوهنا يَغيض
ٍ
وصفات
اإلسالم كمبدأ ونظام للحياة من الوجود ،ويبقى جمرد طقوس روحية،
ُخلقية .لذلك فهي دائمية ،وليست مؤقتة.

والدولة اإلسالمية إمنا تقوم على العقيدة اإلسالمية ،فهي أساسها ،وال
جيوز شرعا أن تنفك عنها حبال من األحوال .فالرسول  حني أقام السلطان
يف املدينة ،وتوىل احلكم فيها أقامه على العقيدة اإلسالمية من أول يوم ،ومل
فج َع َل شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا
تكن آيت التشريع قد نزلت بَ ُ
عدَ ،
رسول هللا أساس حياة املسلمني ،وأساس العالقات بني الناس ،وأساس دفع
التظامل ،وفصل التخاصم .أي أساس احلياة كلها ،وأساس احلكم والسلطان .مث
إنه مل ِ
يكتف بذلك ،بل شرع اجلهاد ،وفرضه على املسلمني حلمل هذه العقيدة
للناس .روى البخاري ومسلم واللفظ له عن عبد هللا بن عمـر قال :قـال رسـول
هللا « :أمـرت أن أقاتـل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا ،وأن حممدا

رسول هللا ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا عصموا مين دماءهم
وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على هللا».

مث إنه جعل احملافظة على استمرار وجود العقيدة أساسا للدولة فرضا
على املسلمني ،وأمر حبمل السيف والقتال إذا ظهر الكفر الـبَواح ،أي إذا مل
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تكن العقيدة اإلسالمية أساس احلكم والسلطان .فقد سئل  عن احلكام
الظلمة أننابذهم ابلسيف؟ قال« :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة» .وجعل يف
بيعته ،أن ال ينازع املسلمون أويل األمر إال أن يروا كفرا بواحا .روى مسلم عن
عوف بن مالك عن ِشرار األئمة ...« :قيل اي رسول هللا :أفال ننابذهم
ابلسيف؟ فقال :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة .»...روى البخاري عن عبادة بن
الصامت يف البيعة« :وأن ال ننازع األمر أهله ،قال :إال أن تروا كفرا بواحا
صراح ا» .فهذا كله يدل
عندكم من هللا فيه برهان» ووقع عند الطرباين« :كفرا ُ
على أن أساس الدولة هو العقيدة اإلسالمية ،إذ إن الرسول أقام السلطان على
أساسها ،وأمر حبمل السيف يف سبيل إبقائها أساسا للسلطان ،وأمر ابجلهاد
من أجلها.
وهلذا ال جيوز أن يكون لدى الدولة اإلسالمية أي فكر أو مفهوم أو
حكم أو مقياس غري منبثق عن العقيدة اإلسالمية ،إذ ال يكفي أن ُجيعل
أساس الدولة امسا هو العقيدة اإلسالمية ،بل ال بد من أن يكون وجود هذا
األساس ممثال يف كل شيء يتعلق بوجودها ،ويف كل أمر دق أو َج ّل من
أمورها كافة .فال جيوز أن يكون لدى الدولة أي مفهوم عن احلياة أو احلكم إال
إذا كان منبثقا عن العقيدة اإلسالمية ،وال تسمح مبفهوم غري منبثق عنها ،فال
يسمح مبفهوم (الدميقراطية) أن يُتبىن يف الدولة ،ألنه غري منبثق عن العقيدة
اإلسالمية ،فضال عن خمالفته للمفاهيم املنبثقة عنها ،وال جيوز أن يكون ملفهوم
القومية أي اعتبار ،ألنه غري منبثق عن العقيدة اإلسالمية ،فضال عن أن
املفاهيم املنبثقة عنها جاءت تذمه ،وتنهى عنه ،وتُ ّبني خطره .وال يصح أن
يكون ملفهوم الوطنية أي وجود ،ألنه غري منبثق عن هذه العقيدة ،فضال عن
أنه خيالف ما انبثق عنها من مفاهيم .وكذلك ال يوجد يف أجهزة الدولة
18

اإلسالمية وزارات ابملفهوم (الدميقراطي) ،وال يف حكمها أي مفهوم
(إمرباطوري) أو ملكي أو مجهوري ألهنا ليست منبثقة عن عقيدة اإلسالم،
وهي ختالف املفاهيم املنبثقة عنها .وأيضا ُمينع منعا ابات أن جتري حماسبتها على
أساس غري أساس العقيدة اإلسالمية ،ال من أفراد ،وال من حركات ،وال من
تكتالت .ومينع قيام حركات أو تكتالت أو أحزاب على أساس غري أساس
العقيدة اإلسالمية .فإن كون العقيدة اإلسالمية أساس الدولة حيتم هذا كله،
ويوجبه على احلاكم ،وعلى الرعية اليت حتكمها الدولة.
ووجوب كون العقيدة اإلسالمية أساس الدولة اإلسالمية يقتضي أن
يكون دستورها وسائر قوانينها مأخوذة من كتاب هللا وسنة رسوله .وقد أمر هللا
السلطان واحلاكم أن حيكم مبا أنزل هللا على رسوله ،وجعل من حيكم بغري ما
أنزل هللا كافرا إن اعتقد به ،أو اعتقد بعدم صالحية ما أنزل هللا على رسوله،
وجعله عاصيا وفاسقا وظاملا إن حكم به ومل يعتقده .وأَم ُر هللا السلطان واحلاكم
ابحلكم مبا أنزل هللا اثبت يف القرآن والسنّة .قال تعاىل   :
 ،     وقال   :
 ،  وقد حصر تشريع الدولة مبا أنزل هللا ،وح ّذر من احلكم بغري
ما أنزل هللا ،أي احلكم أبحكام الكفر ،قال تعاىل    :
 ،    وقال « :كل عمل ليس عليه أمران
فهو ر ّد».
فهذا كله يدل على أن تشريعات الدولة كلها من دستور وقوانني
حمصـورة مبا انبثق عن العقيدة اإلسـالمية من أحكام شـرعية ،أي مبـا أنزله هللا
على رسـوله من أحكام يف الكـتاب والسـنة ،وفيما أرشـدا إليـه من قياس وإمجاع
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صحابة.
مث إنه ملا جاء خطاب الشارع متعلقا أبفعال العباد ،وملزما الناس
ابلتقيّد به يف مجيع أعماهلم ،كان تنظيم هذه األعمال آتيا من هللا سبحانه،
وجاءت الشريعة اإلسالمية متعلقة جبميع أفعال الناس ،ومجيع عالقاهتم ،سواء
حمل يف
أكانت هذه العالقات مع هللا أم مع أنفسهم أم مع غريهم .وهلذا ال ّ
اإلسالم لسن قوانني للدولة من قبل الناس لتنظيم عالقاهتم ،فهم ُمقيدون
ابألحكام الشرعية .قال تعاىل      :
 ، وقال         :
 ،      وقال « :إن هللا فرض فرائض فال

تُضيعوها ،وح ّد حدودا فال تعتدوها وهنى عن أشياء فال تنتهكوها ،وسكت عن
أشياء رخصة لكم ليس بنسيان فال تبحثوا عنها» ،وروى مسلم عن عائشة
رد».
قالت :قال رسول هللا « :ومن أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو ّ

فاهلل سبحانه وتعاىل هو الذي شرع األحكام ،وليس السلطان ،وهو الذي
أجرب الناس ،وأجرب السلطان على اتباعها يف عالقاهتم وأعماهلم ،وحصرهم هبا،
ومنعهم من اتباع غريها.

حمل للبشر يف دولة اإلسالم يف وضع أحكام لتنظيم عالقات
وهلذا ال ّ
الناس ،وال يف تشريع دستور أو قوانني ،وال مكان للسلطان يف إجبار الناس أو
ختيريهم على اتباع قواعد وأحكام من وضع البشر يف تنظيم عالقاهتم.
وقد أقام الرسول  الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة ،أبساسها الذي
تقوم عليه ،وقواعدها وأركاهنا وأجهزهتا وجيشها وعالقاهتا الداخلية واخلارجية.
فمنذ وصل إىل املدينة حكم املسلمني ،ورعى شؤوهنم ،وأدار أمورهم ،وأوجد
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اجملتمع اإلسالمي ،وعقد معاهدة مع اليهود ،مث مع بين ضمرة وبين مدجلٍ ،مث
مع قريش ،ومع أهل أيلة واجلرابء وأذرح ،وأعطى الناس عهدا أن ال ُمينع من
البيت حاج ،وال ُخياف أحد يف الشهر احلرام ،وأرسل محزة بن عبد املطلب،
وعبيدة بن احلارث وسعد بن أيب وقاص يف سراي حملاربة قريش ،وأرسل زيد بن
حارثة وجعفر بن أيب طالب وعبد هللا بن رواحة حملاربة الروم ،وأرسل خالد بن
الوليد حملاربة ُدومة اجلندل ،وقاد بنفسه اجليوش يف غزوات عديدة ،خاض هبا
فوىل عتاب بن أسيد
وعني للمقاطعات ُوالة ،وللبلدان عُماالّ ،
معارك طاحنةّ .
ووىل
على مكة بعد فتحها ،وبعد أن أسلم ابذان بن ساسان والّه على اليمنّ ،
ووىل خالد بن سعيد بن العاص عامال
معاذ بن جبل اخلزرجي على اجلَنَدّ ،
ووىل أاب
على صنعاء ،وزيد بن لبيد بن ثعلبه األنصاري على حضرموتّ ،
ووىل عمرو بن العاص على عُمان .وكان
موسى األشعري على َزبيد ،وعدنّ ،
يويل الوالة يتخريهم ممن
أبو ُدجانة عامال للرسول على املدينة ،وكان  حني ّ
حيسنون العمل فيما يتولونه ،ويُش ِربون قلوب من ينزلون عليهم اإلميان ،وكان
يسأهلم عن الطريقة اليت سيسريون عليها يف حكمهم .فقد روى البيهقي وأمحد
وأبو داود عن ُمعاذ« :أن رسول هللا  ملا بعث معاذا إىل اليمن ،قال له:

كيف تقـضي إذا عرض لك قضاء ،قال :أقضي بكتاب هللا ،قال :فإن مل جتـده
يف كتاب هللا ،قال :أقضي بسـنة رسـول هللا ،قال :فإن مل جتـده يف سـنة رسـول
هللا ،قال :أجتهـد برأيي ،ال آلو ،قال :فضـرب بيده يف صدري وقال :احلمد هللا
الذي وفق رسول رسول هللا ملا يرضي رسول هللا» ،وروى ابن سعد من طريق

وىل أابن بن سعيد بن العاص على
عمرو بن عوف أن رسول هللا ّ 
البحرين ،وقال له« :استوص بعبد القيس خريا ،وأكرم سراهتم».
وكان  يرسل الوالة ِمن أمثل َمن دخلوا يف اإلسالم ،وكان أيمرهم
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بتلقني الذين أسلموا الدين ،وأخذ الصدقات منهم ،ويسند إىل الوايل يف كثري
من األحيان جباية األموال ،وأيمره أن يبشر الناس ابخلري ،ويعلمهم القرآن،
ويفقههم يف الدين ،ويوصيه أن يَلني للناس يف احلق ،ويشتد عليهم يف الظلم،
وأن ينهاهم إذا كان بني الناس َهيج عن الدعاء إىل القبائل والعشائر ،ليكون
ِ
ب على
دعاؤهم إىل هللا وحده ال شريك له ،وأن أيخذ مخس األموال ،وما ُكت َ
املسلمني يف الصدقات .وأ ّن من أسلم من يهودي أو نصـراين إسـالما خالصا
من نفسـه ،ودان دين اإلسـالم فإنه من املؤمنني ،له مثل ما هلم وعليه مثل ما
عليهم .ومن كان على نصـرانيته أو يهـوديته فإنه ال يُفنت عنها.

روى مسلم والبخاري عن ابن عباس« :أن رسول هللا  ملا بعث معاذا
إىل اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة
وجل ،فإذا عرفوا هللا فأخربهم أن هللا فرض عليهم مخس صلوات يف
هللا عز ّ
يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من
أغنيائهم فرتد على فقرائهم فإذا أطاعوا فخذ منهم وتو ّق كرائم أمواهلم» ،ويف
رواية اثنية هلما بزيدة« :واتَّ ِّق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب».

وكان  يرسل يف بعض األحيان رجال خمصوصا لألموال ،فقد كان
يبعث كل عام عبد هللا بن رواحة إىل يهود خيرب َخيرص عليهم مثرهم ،ورد يف
املوطأ« :أنه  كان يبعث عبد هللا بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ،مث يقول:
إن شئتم فلكم ،وإن شئتم فلي ،فكانوا أيخذونه».
حلي نسائهم ،فقالوا:
وعن سلمان بن يسار قال :فجمعوا له حلـيّا من ّ
هذا لك وخفف عنا ،وجتاوز يف القسم .فقال عبد هللا بن رواحة :ي معشر
إيل ،وما ذاك حباملي على أن
يهود وهللا إنكم ملن أبغض خلق هللا تعاىل ّ
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أحيف عليكم ،فأما ما عرضتم من الرشوة فإهنا السحت وإ ّان ال أنكلها،
فقالوا :هبذا قامت السموات واألرض .وكان  يكشف عن حال الوالة
والعمال ،ويسمع ما يُنقل إليه من أخبارهم ،وقد َعَزل العالء بن احلضرمي
عامله على البحرين ألن وفد عبد قيس شكاه .قال ابن سعد :أخربان حممد بن
عمر قال :حدثين ...عن عمرو بن عوف حليف بين عامر بن لؤي أن رسول
هللا  بعث العالء بن احلضرمي إىل البحرين ،مث عزله عن البحرين ،وبعث
أابن بن سعيد عامال عليها .قال حممد بن عمر :وكان رسول هللا  قد كتب
إىل العالء بن احلضرمي أن يقدم عليه بعشرين رجال من عبد قيس ،فقدم عليه
منهم بعشرين رجال ،رأسهم عبد هللا بن عوف األشج ،واستخلف العالء على
البحرين املنذر بن ساوى ،فشكا الوفد العالء بن احلضرمي ،فعزله رسول هللا
ّ ،
ووىل أابن بن سعيد بن العاص ،وقال له« :استوص بعبد القيس خريا
وأكرم سراهتم» ،وكان  يستويف احلساب على العمال وحياسبهم على
املستخرج واملصروف.




فقد روى البخاري ومسلم عن أيب محيد الساعدي« :أن النيب
استعمل ابن الْلُّْتبـِّيَّة على صدقات بين سليم فلما جاء إىل رسول هللا
وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت يل ،فقال رسول هللا  :فهالّ
جلست يف بيت أبيك وبيت أمك حىت أتتيك هديتك إن كنت صادق ا ،مث قام
رسول هللا  فخطب الناس ومحد هللا وأثىن عليه مث قال :أما بعد فإين أستعمل
رجاالا منكم على أموٍر مما والّين هللا فيأيت أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية
أهديت يل فهالّ جلس يف بيت أبيه وبيت أمه حىت أتتيه هديته إن كان صادقا،
فوهللا ال أيخذ أحدكم منها شيئ ا بغري حق إال جاء هللا حيمله يوم القيامة ،أال
فألعرفن ما جاء هللا رجل ببعري له رغاء أو ببقرة هلا ُخوار أو ٍ
شاة تيعر ،مث رفع
ّ
ُ
ٌ

23

يده حىت رأيت بياض إبطيه :أال هل بلّغت» وروى أبو داود عن بريدة عن النيب
 قال« :من استعملناه على عمل فرزقناه رزق ا فما أخذ بعد ذلك فهو
غلول» .وشكا أهل اليمن من تطويل معاذ يف الصالة فزجره ،روى البخاري
ومسلم عن أيب مسعود األنصاري قال« :قال رجل اي رسول هللا ال أكاد أدرك
الصالة مما يطول بنا فالن ،فما رأيت النيب  يف موعظة أش ّد غضب ا من ٍ
يومئذ
ّ
فقال :اي أيها الناس إنكم منفرون ،فمن صلى ابلناس فليخفف فإن فيهم
املريض والضعيف وذا احلاجة» ،ويف رواية ملسلم من طريق جابر بلفظ ...« :اي
معاذ أفتّان أنت.»...

يويل قضـاة يقـضـون بني النـاس فقـد عـيَّـن علي بن أيب طالب
وكان ّ 
قاضيا على اليمن ،وأنفذ معاذ بن جبل وأاب موسى األشعري قاضيني إىل
اليمن ،وقال هلما« :بـِّم حتكمان فقاال :إن مل جند احلكم يف الكتاب وال يف
السـنة قسـنا األمـر ابألمـر ،فما كان أقرب إىل احلق عمـلنا به» ،وقد أقرمهـا النيب
 على ذلك ،ممـا يـدل على أنـه كان يتخري القضاة ويتثبت من طريقتهم يف
القضاء.
وكان  يُدير مصاحل الناس ،ويعني كتااب إلدارة هذه املصاحل ،وكانوا
مبقام مديري الدوائر ،فكان علي بن أيب طالب كاتب العهود إذا عاهد،
والصلح إذا صاحل ،وكان معيقيب بن أيب فاطمة على خامته ،كما كان ُمعيقيب
بن أيب فاطمة كاتبا على الغنائم ،وكان حذيفة بن اليمان يكتب خرص مثار
احلجاز ،وكان الزبري بن العوام يكتب أموال الصدقات ،وكان املغرية بن شعبة
يكتب املداينات واملعامالت ،وكان ُشَرحبيل بن َح َسنة يكتب التوقيعات إىل
امللوك ،وكان يعني لكل مصلحة من املصاحل كاتبا ،أي مديرا مهما تعددت
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هذه املصاحل ،وكان  كثري املشاورة ألصحابه ،وما انفك عن استشارة أهل
الرأي والبصرية ،ومن شهد هلم ابلعقل والفضل ،وأابنوا عن قوة وإميان ،وتفان
يف بث دعوة اإلسالم ،وكان  يستشري رجاال من املهاجرين واألنصار ميثلون
قومهم ،وقد خص الرسول  رجاال يف الشورى ،كان يرجع إليهم أكثر من
غريهم يف أخذ الرأي ،ومنهم :أبو بكر ،وعمر ،ومحزة ،وعلي ،وسلمان
الفارسي ،وحذيفة ...فكان الرجال الذين خيصهم صلوات هللا وسالمه عليه
ابلشورى أكثر من غريهم مبثابة جملس شورى .وكان  قد وضع على
املسلمني ،وعلى غريهم ،وعلى األرضني والثمار واملاشية أمواال ،هي الزكاة،
والعشر ،والفيء ،واخلراج ،واجلزية ،وكانت األنفال والغنائم من األموال اليت
لبيت املال ،وكان يوزع الزكاة على األشخاص الثمانية الذين ذُكروا يف القرآن
وال يُعطي غريهم منها شيئا ،وال يُدير شؤون الدولة بشيء منها ،وكانت إدارة
شؤون الناس ينفق عليها من الفيء واخلراج واجلزية والغنائم ،وكانت تكفي
إلدارة الدولة ،وجتهيز اجليش ،ومل تكن الدولة تشعر أهنا يف حاجة إىل مال.
وهكذا أقام الرسول  جهاز الدولة اإلسالمية بنفسه ،وأمتّه يف حياته.
فقد كان رئيسا للدولة ،وكان له معاونون ،ووالة ،وقضاة ،وجيش ومديرو
دوائر ،وجملس يرجع إليه يف الشورى .وهذا اجلهاز يف شكله وصالحياته قد
وردت به النصوص الشرعية .وقد كان  يقوم أبعمال رئيس الدولة منذ أن
وصل إىل املدينة حىت وفاته ،وكان أبو بكر وعمر معاونني له ،وأمجع الصحابة
من بعده على إقامة رئيس للدولة يكون خليفة للرسول يف رائسة الدولة فقط،
ال يف الرسالة ،وال يف النبوة ،ألهنا ختمت به  .وهكذا أقام الرسول جهاز
الدولة كامال يف حياته ،وترك شكل احلكم ،وجهاز الدولة معروفني وظاهرين
كل الظهور.
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شـكل احلـكم يف اإلس ـالم
نظام احلكم اإلسالمي نظام متميز عن مجيع أنظمة احلكم يف العامل،
سواء يف األساس الذي يقوم عليه ،أو ابألفكار واملفاهيم واملقاييس واألحكام
اليت ترعى مبقتضاها الشؤون ،أو ابلدستور والقوانني اليت يضعها موضع التطبيق
والتنفيذ ،أو ابلشكل الذي تتمثل به الدولة اإلسالمية ،والذي تتميز به عن
مجيع أشكال احلكم يف العامل أمجع.

شكل احلكم يف اإلسالم ليس ملكيا
قر النظام امللكي ،وال
نظام احلكم يف اإلسالم ليس نظاما ملكيا ،وال يُ ّ
يشبه النظام امللكي.
فالنظام امللكي يكون احلكم فيه وراثيا ،يرثه األبناء عن اآلابء ،كما
يرثون تركتهم .بينما نظام احلكم يف اإلسالم ال وراثة فيه ،بل يتواله من تبايعه
األُمة ابلرضى واالختيار.
خيص امللك ابمتيازات وحقوق خاصة ،ال تكون ألحد
والنظام امللكي ّ
س ،وجيعله رمزا
سواه من أفراد الرعية ،وجيعله فوق القانون ،ومينع ذاته من أن ُمت ّ
لألُمة ميلك وال حيكم ،كملوك أورواب ،أو ميلك وحيكم ،بل يكون مصدر
احلكم ،يتصرف ابلبالد والعباد كما يريد ويهوى ،كملوك السعودية ،واملغرب
واألردن.
خيص اخلليفة أو اإلمام أبية امتيازات أو حقوق
بينما نظام اإلسالم ال ّ
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خاصة ،فليس له إال ما ألي فرد من أفراد األُمة .وهو ليس رمزا لألُمة ميلك وال
حيكم ،وال رمزا هلا ميلك وحيكم ويتصرف ابلبالد والعباد كما يريد ويهوى ،بل
هو انئب عن األُمة يف احلكم والسلطان ،اختارته وابيعته ابلرضى ليطبق عليها
شرع هللا ،وهو ُمقيَّد يف مجيع تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون األُمة
ومصاحلها ابألحكام الشرعية.
هذا فضال عن انعدام والية العهد يف نظام احلكم اإلسالمي ،بل هو
يستنكر والية العهد ،ويستنكر أن يؤخذ احلكم عن طريق الوراثة ،وحيصر
طريقة أخذه ابلبيعة من األُمة للخليفة أو اإلمام ابلرضى واالختيار.

شكل احلكم يف اإلسالم ليس مجهورايا
ونظام احلكم يف اإلسالم كذلك ليس هو نظاما مجهوري .فالنظام
اجلمهوري يقوم يف أساسه على النظام الدميقراطي ،الذي تكون السيادة فيه
للشعب ،فالشعب فيه هو الذي ميلك حق احلكم وحق التشريع ،فيملك حق
اإلتيان ابحلاكم ،وحق عزله ،وميلك حق تشريع الدستور والقوانني ،وحق
إلغائهما وتبديلهما وتعديلهما.
بينما يقـوم نظام احلكم اإلسالمي يف أساسه على العقيدة اإلسالمية،
وعلى األحكام الشرعية .والسيادة فيه للشرع ال لألُمة ،وال متلك األُمة فيه وال
اخلليفة حق التشريع ،فاملشرع هو هللا سبحانه ،وإمنا ميلك اخلليفة أن يتبىن
أحكاما للدستور والقانون من كتاب هللا وسنة رسوله .كما ال متلك األُمة فيه
حق عزل اخلليفة ،والذي يعزله هو الشرع ،لكن األُمة متلك حق تنصيبه ،ألن
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اإلسالم قد جعل السلطان واحلكم هلا ،فتنيب عنها فيه من ختتاره وتبايعه.
والنظام اجلمهوري يف شكله الرائسي يتوىل فيه رئيس اجلمهورية صالحية
رئيس الدولة ،وصالحية رئيس الوزراء ،وال يكون معه رئيس وزراء ،وإمنا يكون
معه وزراء ،مثل رئيس الواليت املتحدة األمريكية .ويف شكله الربملاين يكون
فيه رئيس للجمهورية ،ورئيس للوزراء ،وتكون صالحية احلكم فيه جمللس
الوزراء ،ال لرئيس اجلمهورية ،مثل مجهورية أملانيا.
أما نظام اخلـالفة فال يوجد فيه وزراء ،وال جملس وزراء مع اخلليفة ابملعىن
(الدميقراطي) ،هلم اختصاصات وصالحيات ،وإمنا فيه معاونون وهم وزراء
يعينهم اخلليفة ليعاونوه يف حتمل أعباء اخلـالفة ،والقيام مبسؤولياهتا .وهم وزراء
تفويض ووزراء تنفيذ ،وحني يرتأسهم اخلليفة يرتأسهم بوصفه رئيسا للدولة ،ال
بوصفه رئيسا للوزراء ،أو رئيسا هليئة تنفيذية ،ألنه ال يوجد معه جملس للوزراء
له صالحيات ،فالصالحيات كلها للخليفة ،واملعاونون إمنا هم معاونون له يف
تنفيذ صالحياته.
هذا فضال عن أ ّن النظام اجلمهوري بشكليه الرائسي والربملاين يكون فيه
رئيس اجلمهورية مسؤوال أمام الشعب ،وأمام ممثليه ،وميلك فيه الشعب وممثلوه
حق عزله ،ألن السيادة فيه للشعب.
وهـذا خبـالف إمارة املـؤمنني ،فإن أمري املـؤمنني ،وإن كان مسؤوال أمام
األُمة ،وأمام ممثليها ،وحياسب من األُمة ومن ممثليها ،إال أن األُمة ال متـلك
حق عـزله ،وابلتايل فإن ممثليها ال ميلكون حق عزله ،وال يعزل إال إذا خالف
الشـرع خمالفة تسـتوجب عزله ،والذي يقرر ذلك إمنا هو حمكمة املظامل.
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والنظـام اجلمـهـوري سـواء أكان رائسـيا ،أم برملانيا فإن الرائسـة فيه حمددة
بزمن معني ال تتعداه.
بينما نظام اخلـالفة ال حيدد فيه للخليفة زمن معني ،وإمنا حتديده بتنفيذ
الشرع ،فما دام اخلليفة قائما ابلشرع ،مطبقا على الناس يف حكمه أحكام
اإلسالم ،املأخوذة من كتاب هللا وسنة رسوله فإنه يبقى خليفة ،مهما طالت
أخل ابلشرع ،وابتعد عن تطبيق أحكام اإلسالم انتهت
مدة خالفته .ومىت ّ
مدة حكمه ولو كانت يوما أو شهرا ،وجيب أن يعزل.
ومن كل ما تقـدم يتبني االختالف الكبري بني نظام اخلـالفة ،والنظـام
اجلمـهـوري ،وبني رئيس اجلمهورية يف النظـام اجلمهوري واخلليفة يف النظام
اإلسالمي.
وعلى ذلك فال جيوز مطلقا أن يقال إن نظام اإلسالم نظام مجهوري،
أو أن يقال :اجلمهورية اإلسالمية ،لوجود التناقض الكبري بني النظـامني يف
األساس الذي يقوم عليه كل منهما ،ولوجود اخلالف بينهما يف الشكل
والتفاصيل.

شكل احلكم يف اإلسالم ليس (إمرباطورايا)
وهو أيضا ليس (إمرباطوري) ،بل النظام (اإلمرباطوري) بعيد عن
اإلسالم كل البعد ،فاألقاليم اليت حيكمها اإلسالم  -وإن كانت خمتلفة
األجناس ،وترجع إىل مركز واحد  -فإنه ال حيكمها ابلنظام (اإلمرباطوري) ،بل
مبا يناقض النظام (اإلمرباطوري) ،ألن النظام (اإلمرباطوري) ال يساوي بني
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األجناس يف أقاليم (اإلمرباطورية) ابحلكم ،بل جيعل ميزة ملركز (اإلمرباطورية) يف
احلكم واملال واالقتصاد.
وطريقة اإلسالم يف احلكم هي أنه يسوي بني احملكومني يف مجيع أجزاء
الدولة ،وينكر العصبيات اجلنسية ،ويعطي لغري املسلمني الذين حيملون التابعية
حقوق الرعية وواجباهتا ،فلهم ما للمسلمني من اإلنصاف ،وعليهم ما على
املسلمني من االنتصاف ،بل هو أكثر من ذلك ال جيعل ألي فرد من أفراد
الرعية  -أي كان مذهبه  -من احلقوق ما ليس لغريه ولو كان مسلما ،فهو
هبذه املساواة خيتلف عن (اإلمرباطورية) ،وهو هبذا النظام ال جيعل األقاليم
مستعمرات ،وال مواضع استغالل ،وال منابع تصب يف املركز العام لفائدته
وحده ،بل جيعل األقاليم كلها وحدة واحدة مهما تباعدت املسافات بينها،
وتعددت أجناس أهلها ،ويعترب كل إقليم جزءا من جسم الدولة ،وألهله سائر
احلقوق اليت ألهل املركز ،أو ألي إقليم آخر ،وجيعل سلطة احلكم ونظامه
وتشريعه كلها واحدة يف كافة األقاليم.

شكل احلكم يف اإلسالم ليس احتادايا
وليس نظام احلكم يف اإلسالم نظاما احتادي ،تنفصل أقاليمه
ابالستقالل الذايت ،وتتحد يف احلكم العام ،بل هو نظام وحدة تعترب فيه
مراكـش يف املغرب وخراسان يف املشرق ،كما تعترب مديرية الفيوم إذا كانت
العاصمة اإلسالمية هي القاهرة .وتعترب مالية األقاليم كلها مالية واحدة،
وميزانية واحدة تنفق على مصاحل الرعية كلها ،بغض النظر عن الواليت .فلو
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أن والية كانت وارداهتا ضعف حاجاهتا فإنه ينفق عليها بقدر حاجاهتا ،ال
ِ
حاجاهتا فإنه ال ينظـر إىل ذلك،
بقدر وارداهتا .ولو أن والية مل تكف واردا ُهتا
بل ينفـق عليها من امليزانية العامة بقدر حاجاهتا سواء أوفت وارداهتا حباجاهتا
أم مل ِ
تف.
فنظام احلكم وحدة اتمة وليس احتادا .وهلذا كان نظام احلكم يف
اإلسالم نظاما إسالميا متميزا عن غريه من النظم املعروفة اآلن يف أصوله
وأسسه ،وإن تشاهبت بعض مظاهره مع بعض مظاهرها .وهو فوق كل ما
تقدم مركزي يف احلكم ،حيصر السلطة العليا يف املركز العام ،وجيعل له اهليمنة
والسلطة على كل جزء من أجزاء الدولة صغر أو كرب ،وال يسمح ابالستقالل
ألي جزء منه ،حىت ال تتفكك أجزاء الدولة .وهو الذي يعني القواد والوالة
واحلكام واملسؤولني عن املالية واالقتصاد ،وهو الذي يويل القضاة يف كل إقليم
من أقاليمه ،وهو الذي يعني كل َمن عمله يكون حكما ،وهو املباشر لكل
شيء من احلكم يف مجيع البالد.
واحلاصل أن نظام احلكم يف اإلسالم نظام خالفة .وقد انعقد اإلمجاع
على وحدة اخلـالفة ،ووحدة الدولة ،وعدم جواز البيعة إال خلليفة واحد .وقد
اتفق على ذلك األئمة واجملتهدون وسائر الفقهاء .وإذا بويع خلليفة آخر مع
وجود خليفة ،أو وجود بيعة خلليفة قوتل الثاين ،حىت يبايع لألول أو يقتل؛
ألن البيعة إمنا ثبتت شرعا ملن بُويع أوال بيعة صحيحة.
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نظـام احلـكم يف اإلس ـالم اخل ـالفـة
اخلـالفة هي رائسة عامة للمسلمني مجيعا يف الدنيا إلقامة أحكام الشرع
اإلسالمي ،ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العامل ،وهي عينها اإلمامة ،فاإلمامة
واخلـالفة مبعىن واحد وهي الشكل الذي وردت به األحكام الشرعية لتكون
عليه الدولة اإلسالمية .وقد وردت األحاديث الصحيحة هباتني الكلمتني مبعىن
واحد ،ومل يرد ألي منهما معىن خيالف معىن األخرى يف أي نص شرعي ،أي
ال يف الكتاب وال يف السنة ألهنما وحدمها النصوص الشرعية .وال جيب أن
يُلتزم هذا اللفظ ،أي اإلمامة أو اخلـالفة ،وإمنا يلتزم مدلوله.
وإقامة خليفة فرض على املسلمني كافة يف مجيع أقطار العامل .والقيام به
 كالقيام أبي فرض من الفروض اليت فرضها هللا على املسلمني  -هو أمرحمتم ال ختيري فيه وال هوادة يف شأنه ،والتقصري يف القيام به معصية من أكرب
املعاصي ،يعذب هللا عليها أشد العذاب.

والدليل على وجوب إقامة اخلليفة على املسلمني كافة السنةُ وإمجاعُ
الصحابة .أما السنة فقد ُروي عن انفع قال :قال يل عبد هللا بن عمر :مسعت
رسول هللا  يقول« :من خلع يدا من طاعة لقي هللا يوم القيامة ال حجة له،
ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ،رواه مسلم ،فالنيب صلى هللا
عليه وآله وسلم فرض على كل مسلم أن تكون يف عنقه بيعة ،ووصف من
ميوت وليس يف عنقه بيعة أبنه مات ميتة جاهلية .والبيعة ال تكون إال للخليفة
ليس غري .وقد أوجب الرسول على كل مسلم أن تكون يف عنقه بيعة خلليفة،
ومل يوجب أن يبايع كل مسلم اخلليفة .فالواجب هو وجود بيعة يف عنق كل
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مسلم ،أي وجود خليفة يستحق يف عنق كل مسلم بيعة بوجوده ،فوجود
اخلليفة هو الذي يوجد يف عنق كل مسلم بيعة ،سواء ابيع ابلفعل ،أم مل يبايع،
وهلذا كان احلديث دليال على وجوب نصب اخلليفة ،وعلى وجوب أن يكون
يف عنق كل مسلم بيعة وليس دليال على وجوب البيعة ،ألن الذي ذمه الرسول
هو خلو عنق املسلم من بيعة حىت ميوت ،ومل يذم عدم البيعة .وروى مسلم عن
األعرج عن أيب هريرة عن النيب  قال« :إمنا اإلمام ُجنة يُقاتل من ورائه ويُتقى
به» .وروى مسلم عن أيب حازم قال :قاعدت أاب هريرة مخس سنني فسمعته
ُحي ّدث عن النيب  قال« :كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء ،كلما هلك
نيب خلفه نيب ،وإنه ال نيب بعدي ،وستكون خلفاء فتكثر ،قالوا فما أتمران؟

قال :فُوا ببيعة األول فاألول ،وأعطوهم حقهم ،فإن هللا سائلهم عما
اسرتعاهم» .وعن ابن عباس عن رسول هللا  قال« :من كره من أمريه شيئ ا
فليصرب عليه ،فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شربا فمات عليه إال

مات ميتة جاهلية» رواه مسلم .فهذه األحاديث فيها وصف للخليفة أبنه
ُجنة ،أي وقاية .فوصف الرسول أبن اإلمام جنة هو إخبار عن فوائد وجود
اإلمام ،فهو طلب ،ألن اإلخبار من هللا ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو
طلب ترك ،أي هني ،وإن كان يتضمن املدح فهو طلب فعل ،فإن كان الفعل
املطلوب يرتتب على فعله إقامة احلكم الشرعي ،أو يرتتب على تركه تضييعه،
كان ذلك الطلب جازما .ويف هذه األحاديث أيضا أن الذين يسوسون
املسلمني هم اخللفاء ،وهو يعين طلب إقامتهم ،وفيها حترمي أن خيرج املسلم من
السلطان .وهذا يعين أن إقامة املسلم سلطاان ،أي حكما له ،أمر واجب .على
أن الرسول  أمر بطاعة اخللفاء ،وبقتال من ينازعهم يف خالفتهم .وهذا
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يعين أمرا بـإقامة خليفة ،واحملافظة على خالفته بقتال كل من ينازعه .فقد روى
مسلم أن النيب  قال« :ومن ابيع إمام ا فأعطاه صفقة يده ،ومثره قلبه فليطعه
إن استطاع .فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر» .فاألمر بطاعة اإلمام
أمر بـإقامته ،واألمر بقتال من ينازعه قرينة على اجلزم يف دوام إجياده خليفة
واحدا.
وأما إمجاع الصحابة فإهنم رضوان هللا عليهم أمجعوا على لزوم إقامة
خليفة لرسول هللا  بعد موته ،وأمجعوا على إقامة خليفة أليب بكر ،مث لعمر،
مث لعثمان بعد وفاة كل منهم .وقد ظهر أتكيد إمجاع الصحابة على إقامة
خليفة من أتخريهم دفن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عقب وفاته،
واشتغاهلم بنصب خليفة له ،مع أن دفن امليت عقب وفاته فرض ،وحيرم على
من جيب عليهم االشتغال يف جتهيزه ودفنه االشتغال يف شيء غريه حىت يتم
دفنه .والصحابة الذين جيب عليهم االشتغال يف جتهيز الرسول ودفنه اشتغل
قسم منهم بنصب اخلليفة عن االشتغال بدفن الرسول ،وسكت قسم منهم عن
هذا االشتغال ،وشاركوا يف أتخري الدفن ليلتني مع قدرهتم على اإلنكار،
وقدرهتم على الدفن ،فكان ذلك إمجاعا على االشتغال بنصب اخلليفة عن
دفن امليت ،وال يكون ذلك إال إذا كان نصب اخلليفة أوجب من دفن امليت.
وأيضا فإن الصحابة كلهم أمجعوا طوال أيم حياهتم على وجوب نصب
اخلليفة ،ومع اختالفهم على الشخص الذي يُنتخب خليفة فإهنم مل خيتلفوا
مطلقا على إقامة خليفة ،ال عند وفاة رسول هللا ،وال عند وفاة أي خليفة من
اخللفاء الراشدين .فكان إمجاع الصحابة دليال صرحيا وقوي على وجوب نصب
اخلليفة.
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على أن إقامة الدين ،وتنفيذ أحكام الشرع يف مجيع شؤون احلياة الدنيا
واألخرى فرض على املسلمني ،ابلدليل القطعي الثبوت ،القطعي الداللة ،وال
ميكن أن يتم ذلك إال حباكم ذي سلطان .والقاعدة الشرعية إن (ما ال يتـم
الواجـب إال به فهـو واجب) فكان نصب اخلليفة فرضا من هذه اجلهة أيضا.
وفوق ذلك فإن هللا تعاىل أمر الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم أن
حيكم بني املسلمني مبا أنزل ،وكان أمره له بشكل جازم ،قال تعاىل خماطبا
الرسول           :
 ،  وقال        :
 .         وخطاب
الرسول خطاب ألمته ما مل يرد دليل خيصصه به ،وهنا مل يرد دليل فيكون
خطااب للمسلمني بـإقامة احلكم .وال يعين إقامة اخلليفة إال إقامة احلكم
والسلطان .على أن هللا تعاىل فرض على املسلمني طاعة أُويل األمر أي
ويل األمر على املسلمني .قال تعاىل:
احلكام ،مما يدل على وجوب وجود ّ
          وال
ويل األمر واجب ،ألن
أيمر هللا بطاعة من ال وجود له ،فدل على أن إجياد ّ
ويل األمر فإنه يكون قد
احلكم مبا أنزل هللا واجب .فاهلل تعاىل حني أمر بطاعة ّ
ويل األمر يرتتب عليه إقامة احلكم الشرعي ،وترك
أمر بـإجياده .فإن وجود ّ
إجياده يرتتب عليه تضييع احلكم الشرعي ،فيكون إجياده واجبا ملا يرتتب على
عدم إجياده من حرمة ،وهي تضييع احلكم الشرعي.
فهذه األدلة صرحية أبن إقامة احلكم والسلطان على املسلمني منهم
يتوىل هو احلكم والسلطان فرض على
فرض ،وصرحية أبن إقامة خليفة ّ
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املسلمني ،وذلك من أجل تنفيذ أحكام الشرع ،ال جمرد حكم وسلطان .أنظر
قوله « :خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ،وتصلّون عليهم ويصلّون

عليكم ،وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم ،وتلعنوهنم ويلعنونكم .قيل

اي رسول هللا أفال ننابذهم ابلسيف فقال :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة» ،رواه
مسلم من طريق عوف بن مالك ،فهو صريح يف اإلخبار ابألئمة األخيار
واألئمة األشرار ،وصريح بتحرمي منابذهتم ابلسيف ما أقاموا الدين ،ألن إقامة
الصالة كناية عن إقامة الدين واحلكم به .فَكون إقامة اخلليفة ليقيم أحكام
اإلسالم ،وحيمل دعوته فرضا على املسلمني أمر ال شبهة يف ثبوته يف نصوص
الشرع الصحيحة ،فوق كونه فرضا من جهة ما حيتمه الفرض الذي فرضه هللا
على املسلمني من إقامة حكم اإلسالم ،ومحاية بيضة املسلمني .إال أن هذا
الفرض فرض على الكفاية ،فإن أقامه البعض فقد وجد الفرض ،وسقط عن
الباقني هذا الفرض ،وإن مل يستطع أن يقيمه البعض ،ولو قاموا ابألعمال اليت
تقيمه فإنه يبقى فرضا على مجيع املسلمني ،وال يسقط الفرض عن أي مسلم
ما دام املسلمون بغري خليفة.
والقعود عن إقامة خليفة للمسلمني معصية من أكرب املعاصي ،ألهنا
قعود عن القيام بفرض من أهم فروض اإلسالم ،ويتوقف عليه إقامة أحكام
الدين ،بل يتوقف عليه وجود اإلسالم يف معرتك احلياة فاملسلمون مجيعا آمثون
إمثا كبريا يف قعودهم عن إقامة خليفة للمسلمني .فإن أمجعوا على هذا القعود
كان اإلمث على كل فرد منهم يف مجيع أقطار املعمورة .وإن قام بعض املسلمني
ابلعمل إلقامة خليفة ،ومل يقم البعض اآلخر فإن اإلمث يسقط عن الذين قاموا
يعملون إلقامة اخلليفة ،ويبقى الفرض عليهم حىت يقوم اخلليفة .ألن االشتغال
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بـإقامة الفرض يسقط اإلمث على أتخري إقامته عن وقته ،وعلى عدم القيام به،
لتلبسه ابلقيام به ،والستكراهه مبا يقهره عن إجناز القيام به .أما الذين مل
يتلبسوا ابلعمل إلقامة الفرض فإن اإلمث بعد ثالثة أيم من ذهاب اخلليفة إىل
يوم نصب اخلليفة يبقى عليهم ،ألن هللا قد أوجب عليهم فرضا ومل يقوموا به،
ومل يتلبسوا ابألعمال اليت من شأهنا أن تقيمه ،ولذلك استحقوا اإلمث،
فاستحقوا عذاب هللا وخزية يف الدنيا واآلخرة .واستحقاقهم اإلمث على قعودهم
عن إقامة خليفة ،أو عن األعمال اليت من شأهنا أن تقيمه ،ظاهر صريح يف
استحقاق املسلم العذاب على تركه أي فرض من الفروض اليت فرضها هللا
عليه ،ال سيما الفرض الذي به تُن َفذ الفروض ،وتُقام أحكام الدين ،ويعلو أمر
اإلسالم ،وتصبح كلمة هللا هي العليا يف بالد اإلسالم ،ويف سائر أحناء العامل.
وعليه فإنه ال يوجد عذر ملسلم على وجه األرض يف القعود عن القيام
مبا فرضه هللا عليه إلقامة الدين ،أال وهو العمل إلقامة خليفة للمسلمني حني
ختلو األرض من اخلـالفة ،وحني ال يوجد فيها من يُقيم حدود هللا حلفظ
حرمات هللا ،وال من يقيم أحكام الدين ،وجيمع مشل مجاعة املسلمني حتت راية
ال إله إال هللا حممد رسول هللا .وال توجد يف اإلسالم أي رخصة يف القعود عن
القيام هبذا الفرض حىت يقوم.
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قـواعـد احلـكم
يقوم نظام احلكم على أربع قواعد هي:
 - 1السيادة للشرع ال لألُمة.
 - 2السلطان لألُمة.
 - 3نصب خليفة واحد فرض على املسلمني.
 - 4للخليفة وحده حق تبين األحكام الشرعية فهو الذي يسن
الدستور وسائر القوانني.
هذه هي قواعد احلكم يف اإلسالم اليت ال يوجد احلكم إال هبا وإذا
ذهب شيء منها ذهب احلكم واملراد به احلكم اإلسالمي أي سلطان اإلسالم
ال جمرد حكم .وهذه القواعد أُخذت ابالستقراء من األدلة الشرعية.

السـيادة للشـرع
فالقاعدة األوىل وهي كون السيادة للشرع هلا واقع ،وهو كلمة السيادة،
وهلا دليل ،وهو الدليل على أهنا للشرع وليست لألُمة .أما واقعها فهو أن هذه
املسري هلا ،فالفرد إذا كان
الكلمة اصطالح غريب ،ويراد هبا املما ِرس لإلرادة و ّ
سري إرادته ،وميارسها كانت سيادته له ،وإن كانت إرادته ميارسها
هو الذي يُ ّ
سريها ،كان عبدا ،واألُمة إذا كانت إرادهتا ،أي جمموع إرادة أفرادها
غريه ويُ ّ
مسرية من قبلها ،بواسطة أفراد منها ،تعطيهم برضاها حق تسيريها ،كانت
38

سرية ِمن قِبَل غريها جربا عنها كانت
سيدة نفسها ،وإن كانت إرادهتا ُم ّ
مستعبدة ،وهلذا يقول النظام الدميقراطي :السيادة للشعب ،أي هو الذي
ميارس إرادته ،ويقيم عنه من يشاء ،ويعطيه حق تسيري إرادته .هذا هو واقع
السيادة الذي يُراد تنزيل احلكم عليه .أما حكم هذه السيادة فهي أهنا للشرع
سري إرادة الفرد شرعا ليس الفرد نفسه كما يشاء ،بل
وليست لألُمة ،فالذي يُ ّ
سرية بـإرادهتا تفعل
سرية أبوامر هللا ونواهيه .وكذلك األُمة ليست ُم ّ
إرادة الفرد ُم ّ
سرية أبوامر هللا ونواهيه .والدليل على ذلك قوله تعاىل:
ما تريد ،بل هي ُم ّ
 ،        وقوله:
           
           

 ،ومعىن رده إىل هللا والرسول هو رده إىل حكم الشرع .فالذي يتح ّكم
سري إرادة األُمة والفرد ،إمنا هو ما جاء به الرسول .فاألُمة
يف األُمة والفرد ،ويُ ّ
والفرد ختضع للشرعِ ،
ومن هنا كانت السيادة للشرع ،وهلذا فإن اخلليفة ال يُبايَع
من قِبَل األُمة كأجري عندها لينفذ هلا ما تريد ،كما هي احلال يف النظام
(الدميقراطي) ،وإمنا يُبايَع اخلليفة من األُمة على كتاب هللا وسنة رسوله ،ليُ ِنف َذ
كتاب هللا وسنة رسوله ،أي ليُ ِنفذ الشرع ،ال ليُ ِنفذ ما يريده الناس ،حىت لو
خرج الناس الذين ابيعوه عن الشرع قاتلهم حىت يرجعوا.

السـلطان لألُّم ـة
صب اخلليفة من
وأما قاعدة السلطان لألُمة فمأخوذة من جعل الشرع نَ َ
قِبَل األُمة ،ومن جعل اخلليفة أيخذ السلطان هبذه البيعة .أما جعل الشرع
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اخلليفة ينصب من قِبَل األُمة فواضح يف أحاديث البيعة ،روى مسلم عن عبادة
ابيعنا رسول هللا  على السمع والطاعة يف العسر
بن الصامت قالْ « :
واليسر واملنشط واملكره» ،وعن جرير بن عبد هللا قال« :ابيعت رسول هللا 
على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم» ،وعن أيب هريرة قال :قال رسول
هللا « :ثالثة ال يُكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم :رجل
على فضل ماء ابلطريق مينع منه ابن السبيل ،ورجل ابيع إمام ا ال يبايعه إال
لدنياه ،إن أعطاه ما يريد وىف له ،وإال مل ِّ
يف له ،ورجل يبايع رجالا بسلعة بعد
العصر فحلف ابهلل لقد أُعطي هبا كذا وكذا فصدقه فأخذها ومل يُعط هبا» رواه

البخاري ومسلم .فالبيعة من قِبَل املسلمني للخليفة ،وليست من قِبَل اخلليفة
للمسلمني ،فهم الذين يبايعونه ،أي يقيمونه حاكما عليهم ،وما حصل مع
اخللفاء الراشدين أهنم إمنا أخذوا البيعة من األُمة ،وما صاروا خلفاء إال بواسطة
بيعة األُمة هلم .وأما جعل اخلليفة أيخذ السلطان هبذه البيعة فواضح يف
أحاديث الطاعة ،ويف أحاديث وحدة اخلـالفة ،روى مسلم عن عبد هللا بن
عمرو بن العاص أن رسول هللا  قال ...« :ومن ابيع إماما فأعطاه صفقة
يده ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر»،
وعن انفع قال :قال يل عبد هللا بن عمر مسعت رسول هللا  يقول« :من
خلع يدا من طاعة لقي هللا يوم القيامة ال حجة له ،ومن مات وليس يف عنقه
بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم .وعن ابن عباس عن رسول هللا « :من
كره من أمريه شيئ ا فليصرب عليه ،فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان
شربا فمات عليه إال مات ميتة جاهلية» رواه مسلم .وعن أيب هريرة عن النيب
 قال« :كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء ،كلما هلك نيب خلفه نيب وإنه
نيب بعدي ،وستكون خلفاء فتكثر ،قالوا :فما أتمران؟ قال :فوا ببيعة األول
ال َّ

40

فاألول ،وأعطوهم حقهم فإن هللا سائلهم عما اسرتعاهم» رواه مسلم .فهذه
األحاديث تدل على أن اخلليفة إمنا أخذ السلطان هبذه البيعة ،إذ قد أوجب
هللا طاعته ابلبيعة« :من ابيع إماما ...فليطعه» .فهو قد أخذ اخلـالفة ابلبيعة،
ووجبت طاعته ألنه خليفة قد بويع ،فيكون قد أخذ السلطان من األُمة ببيعتها
له ،ووجوب طاعتها ملن ابيعته ،أي ملن له يف عنقها بيعة ،وهذا يدل على أن
السلطان لألُمة .على أن الرسول  مع كونه رسوال فإنه أخذ البيعة على
الناس ،وهي بيعة على احلكم والسلطان ،وليست بيعة على النبوة ،وأخذها
على النساء والرجال ،ومل أيخذها على الصغار الذين مل يبلغوا احللم ،فكون
املسلمني هم الذين يقيمون اخلليفة ،ويبايعونه على كتاب هللا وسنة رسوله،
وكون اخلليفة إمنا أيخذ السلطان هبذه البيعة ،دليل واضح على أن السلطان
لألُمة تعطيه من تشاء.

نصـب خـليفـة واحـد فـرض
أما القاعدة الثالثة وهي نصب خليفة واحد فرض على املسلمني فإن
فرضية نصب اخلليفة اثبتة يف احلديث الشريف ،فقد روى مسلم عن انفع قال:
قال يل عبد هللا بن عمر :مسعت رسول هللا  يقول« :من خلع يدا من طاعة

لقي هللا يوم القيامة ال حجة له ،ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة
جاهلية» ،ووجه االستدالل هبذا احلديث هو أن الرسول أوجب على كل

مسلم أن تكون يف عنقه بيعة خلليفة ومل يوجب أن يبايع كل مسلم اخلليفة،
فالواجب هو وجود بيعة يف عنق كل مسلم ،أي وجود خليفة يستحق يف عنق
كل مسلم بيعة بوجوده .فوجود اخلليفة هو الذي يوجد يف عنق كل مسلم بيعة
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سواء ابيع ابلفعل أم مل يبايع .وأما كون اخلليفة واحدا فلما روى مسلم عن أيب
سعيد اخلدري عن رسول هللا  قال« :إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر
منهما» ،وهذا صريح بتحرمي أن يكون للمسلمني أكثر من خليفة.

حـق التـبـين للخـليـفـة وحـده
وأما القاعدة الرابعة وهي للخليفة وحده حق تبين األحكام فقد ثبت
بـإمجاع الصـحابة ،على أن للخـليفة وحده حق تبين األحكام ،ومن هذا
اإلمجـاع أُخـذت القـواعد الشـرعية املشـهورة( .أمر اإلمام يرفع اخلالف)( ،أمر
اإلمام انفذ)( ،للسلطان أن ُحيدث من األقضية بقدر ما حي ُدث من مشكالت).
وسـيأيت توضـيح ذلك وشـرحه وبيـان أدلتـه فيمـا بعد ،يف موضوع
صالحيات اخلليفة.
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أجـه ـزة الـدولـة
تقوم الدولة على مثانية أجهزة وهي:
 - 1اخلليفة.
 - 2معاون التفويض.
 - 3معاون التنفيذ.
 - 4أمري اجلهاد.
 - 5الوالة.
 - 6القضاء.
 - 7مصاحل الدولة.
 - 8جملس األُمة.
ودليلها فعل الرسول  .ألنه قد أقام جهاز الدولة على هذا الشكل.
فقد كان  هو رئيس الدولة ،وأمر املسلمني أبن يقيموا هلم رئيس دولة حني
أمرهم بـإقامة خليفة ،وإبقامة إمام .وأما املعاونون فقد اختار الرسول  أاب
بكر وعمر معاونني له ،روى احلاكم والرتمذي عن أيب سعيد اخلدري قال :قال
رسول هللا « :وزيراي من السماء جربيل وميكائيل ،ومن أهل األرض أبو
بكر وعمر» ،ومعىن كلمة وزيراي هنا معاوانن يل ،ألن هذا هو معناها
اللغوي ،وأما كلمة وزير ابملعىن الذي يريده الناس اليوم فهو اصطالح غريب،
ويراد به عمل حكم معني ،وهو مل يعرفه املسلمون وخيالف نظام احلكم يف
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اإلسالم ،ألن املعاون الذي مساه الرسول وزيرا ال خيتص بعمل معني ،بل هو
معاون يفوض إليه اخلليفة القيام جبميع األعمال تفويضا عاما ،وال يصح
عني للمقاطعات والة،
اختصاصه بعمل معني .وأما الوالة فإن الرسول ّ 
فقد َّ
وىل عتّاب بن أُسيد واليا على مكة بعد فتحها ،وبعد أن أسلم ابذان بن
ووىل كثريا من الوالة غريمها .وأما القضاء فإن الرسول
ساسان واله على اليمنّ ،
علي بن أيب طالب قاضيا على
 قد ّ
وىل قضاة يقضون بني الناس ،فقد ّ
عني ّ
ووىل معاذ بن جبل وأاب موسى القضاء واإلمارة على اليمن .أخرج
اليمنّ ،
الطرباين برجال الصحيح عن مسروق قال« :كان أصحاب القضاء على عهد

رسول هللا  ستة :عمر ،وعلي ،وعبد هللا بن مسعود ،وأيب بن كعب ،وزيد بن
عني 
اثبت ،وأبو موسى األشعري» .وأما اجلهاز اإلداري ملصاحل الدولة فقد ّ

عني ُمعيقيب بن أيب
كتّااب إلدارة املصاحل ،وكانوا مبقام مديري الدوائر ،فقد ّ
فاطمة كاتبا على الغنائم ،وكان حذيفة بن اليمان يكتب خرص مثار احلجاز،
وعني غريمها لباقي املصاحل ،لكل مصلحة ،أو أكثر كاتبا .وأما اجليش والذي
ّ
يتبع إداري ألمري اجلهاد فقد كان  هو القائد الفعلي للجيش ،وهو الذي
يعني قوادا يف بعض األحيان للقيام بعمل
يباشر إدارتهّ ،
ويتوىل شؤونه .وكان ّ
عني عبد هللا بن جحش ليذهب مع مجاعة ليأيت له أبخبار
من األعمال ،فقد ّ
وعني أاب سلمة بن عبد األسد قائد سرية مؤلفة من مائة ومخسني
قريشّ ،
رجال ،وعقد له لواءها ،وكان فيها من خرية أبطال املسلمني ،من بينهم أبو
عبيدة بن اجلراح ،وسعد بن أيب وقاص ،وأسيد بن حضري .وأما جملس األُمة
الذي من عمله الشورى واحملاسبة للحاكم فإن الرسول  مل يكن له جملس
معني دائما ،بل كان يستشري املسلمني حينما يريد ،فقد مجعهم يوم أحد
واستشارهم ،ومجعهم يوم حديث اإلفك واستشارهم ،ومجعهم يف غري ذلك .إال
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أنه مع مجعه للمسلمني واستشارهتم كان يدعو أشخاصا معينني بشكل دائمي
يستشريهم ،وكانوا من نقباء القوم ،وهم محزة ،وأبو بكر ،وجعفر ،وعمر،
وعلي ،وابن مسعود ،وسلمان ،وعمار ،وحذيفة ،وأبو ذر ،واملقداد ،وبالل.
فكانوا مبثابة جملس شورى له الختصاصه إيهم دائما ابلشورى .ومن هذا يتبني
أن الرسول  قد أقام جهازا معينا للدولة ،على شكل خمصوص ،وظل يسري
حبسبه إىل أن التحق ابلرفيق األعلى ،مث جاء خلفاؤه من بعده فساروا على
ذلك ،حيكمون حسب هذا اجلهاز الذي أقامه الرسول بعينه ،وكان ذلك على
مرأى ومسمع من الصحابة ،وهلذا فإنه يتعني أن يكون جهاز الدولة اإلسالمية
على هذا الشكل .قد يقال إن الرسول  قد أقام املسؤول على املال منفردا
يف مصلحة املال ،مما قد يُظن منه أن املالية جهاز خاص ،وليس داخال يف
هذه األجهزة .واجلواب على ذلك هو أنه وإن كان الرسول  قد أقام
شخصا معينا للمال ،وجعله مصلحة مستقلة ،ولكنه مل جيعله جهازا ،بل جعله
جزءا من جهاز .فإن الوالة الذين كان يعيّنهم الرسول  منهم من كانت
واليته عامة تشمل احلكم واملال ،ومنهم من كانت واليته خاصة تشمل احلكم،
ويعني واليا خاصا للمال .فقد بعث  عمرو بن حزم واليا على اليمن،
ّ
وجعل واليته عامة تشمل احلكم واملال ،كما جاء يف الكتاب الذي أعطاه
ومذحج ،وبعث معه
إيه .واستعمل فروة بن ُم َسيك على قبائل مراد ،وزبيدُ ،
خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة .وكان الوايل الذي خيتص ابحلكم
يقال له وايل الصالة ،وهي لفظ اصطالحي ،وكانت تعين الوالية على الناس
يف مجيع األمور لإلدارة والقضاء والسياسة واحلرب والعبادات وغريها ابستثناء
جباية األموال ،وكان الوايل الذي خيتص ابملال يقال له وايل اخلراج ،وهي تعين
مجع الزكاة ،وخراج األرض ،وما شابه ذلك .وكان الوايل الذي تكون واليته
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عامة يقال له وايل الصالة واخلراج .وعليه فاملالية ليست جهازا منفردا ،وإمنا
هي جزء من أعمال اإلمارة ،أي الوالية ،قد خيصص هبا و ٍال غري وايل احلكم،
وقد تُسند لوايل احلكم ،ولكنها على أي حال ليس هلا يف مركز الدولة مرجع
خاص ،بل يرجع فيها للخليفة .فهي جزء من جهاز ،وليست جهازا خاصا.
وأما إمارة اجلهاد اليت تشرف على الناحية احلربية واخلارجية والداخلية
والصناعية .فإن الرسول  وخلفاءه كانوا هم أبنفسهم يتولون ذلك .فقد
كان الرسول  يُعد اجليش وجيهزه ويتوىل أمره بنفسه ،كما كان يتوىل الشؤون
اخلارجية والداخلية ،وأرسل إىل ُجَرش اليمن من يتعلم صناعة األسلحة.
وكذلك كان خلفاؤه ِمن بعده .غري أن عمر بن اخلطاب قد أنشأ ديوان اجلند،
وجعل له مسؤوال ،وهو من صالحيات أمري اجلهاد.
وعليـ ــه فـ ــإن الدولـ ــة الـ ــيت أقامهـ ــا الرسـ ــول  كانـ ــت تقـ ــوم علـ ــى هـ ـ ـذه
األجـهـزة.
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اخلـلـيـفـة
اخلليفة هو الذي ينوب عن األُمة يف احلكم والسلطان ،ويف تنفيذ
أحكام الشرع .ذلك أن اإلسالم قد جعل احلكم والسلطان لألُمة ،تُنيب فيه
من يقوم به نيابة عنها .وقد أوجب هللا عليها تنفيذ أحكام الشرع مجيعها.
ومبا أن اخلليفة إمنا ينصبه املسلمون ،لذلك كان واقعه أنه انئب عن
األُمة يف احلكم والسلطان ،ويف تنفيذ أحكام الشرع .لذلك فإنه ال يكون
خليفة إال إذا ابيعته األُمة ،فبيعتها له ابخلـالفة جعلته انئبا عنها ،وانعقاد
اخلـالفة له هبذه البيعة أعطاه السلطان ،وأوجب على األُمة طاعته.
وال يكون َمن يلي أمر املسلمني خليفة إال إذا ابيعه أهل احلل والعقد يف
األُمة بيعة انعقاد شرعية ،ابلرضى واالختيار ،وكان جامعا لشروط انعقاد
اخلـالفة ،وأن يبادر بعد انعقاد اخلـالفة له بتطبيق أحكام الشرع.
أما اللقب الذي يطلق عليه فهو لقب اخلليفة ،أو اإلمام أو أمري
املؤمنني .وقد وردت هذه األلقاب يف األحاديث الصحيحة ،وإمجاع الصحابة
كما لُّقب هبا اخللفاء الراشدون .وقد روى أبو سعيد اخلدري عن الرسول 
أنه قال« :إذا بُويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما» رواه مسلم .وعن عبد هللا بن
عمرو بن العاص أنه مسع رسول هللا  يقول« :ومن ابيع إماما فأعطاه صفقة
يده ،ومثرة قلبه فليطعه» رواه مسلم .وعن عوف بن مالك عن رسول هللا 
قال« :خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ،وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم»
رواه مسلم .وأما لقب أمري املؤمنني فإن أول من أُطلق عليه هذا اللقب هو
عمر بن اخلطاب .مث استمر اطالقه على اخللفاء من بعده زمن الصحابة ومن
بعدهم.
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شـروط اخلـلـيـفـة
جيب أن تتوفر يف اخلليفة سبعة شروط حىت يكون أهال للخـالفة ،وحىت
تنعقد البيعة له ابخلـالفة .وهذه الشروط السبعة ،شروط انعقاد ،إذا نقص شرط
منها مل تنعقد اخلـالفة.

شـروط االنعقـاد وهي:
أوالا :أن يكون مسلما .فال تصح اخلـالفة لكافر مطلقا ،وال جتب
طاعته ،ألن هللا تعاىل يقول      :
 .واحلكم هو أقوى سبيل للحاكم على احملكوم ،والتعبري بلن املفيدة
للتأبيد قرينة للنهي اجلازم عن أن يتوىل الكافر أي حكم مطلقا على املسلمني
حرم أن يكون للكافرين على
سواء أكان اخلـالفة أم دوهنا .وما دام أ ّن هللا قد َّ
حيرم على املسلمني أن جيعلوا الكافر حاكما عليهم.
املؤمنني سبيل فإنه ُ

ويل األمر ،وهللا سبحانه وتعاىل قد اشرتط أن
وأيضا فإن اخلليفة هو ّ
يكون ويل أمر املسلمني مسلما .قال تعاىل     :
ّ
     وقال     :
             ومل ترد
فدل على أن
يف القرآن كلمة (أويل األمر) إال مقرونه أبن يكونوا من املسلمني ّ
ويل األمر يشرتط فيه أن يكون مسلما .وملا كان اخلليفة هو ويل األمر ،وهو
ّ
عني أويل األمر من املعاونني والوالة والعمال فإنه يشرتط فيه أن يكون
ي
الذي
ُّ
مسلما.
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اثنيا :أن يكون ذكرا .فال جيوز أن يكون اخلليفة أنثى ،أي ال بد أن
يكون رجال ،فال يصح أن يكون امرأة .ملا روى البخاري عن أيب بَكَرة قال:
لقد نفعين هللا بكلمة مسعتها من رسول هللا  أيم اجلمل ،بعد ما كدت أن
أحلق أبصحاب اجلمل فأقاتل معهم قال :ملا بلغ رسول هللا  أن أهل فارس
قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال« :لن يفلح قوم ول ّْوا أمرهم امرأة» .فإخبار
الرسول بنفي الفالح عمن يولون أمرهم امرأة هو هني عن توليتها ،إذ هو من
صيغ الطلب ،وكون هذا اإلخبار جاء إخبارا ابلذم ملن يولون أمرهم امرأة بنفي
الفالح عنهم ،فإنه يكون قرينة على النهي اجلازم .فيكون النهي هنا عن تولية
املرأة قد جاء مقروان بقرينة تدل على طلب الرتك طلبا جازما ،فكانت تولية
املرأة حراما .واملراد توليتها احلكم :اخلـالفة وما دوهنا من املناصب اليت تعترب من
احلكم ،ألن موضوع احلديث والية بنت كسرى ُملكا فهو خاص مبوضوع
احلكم الذي جرى عليه احلديث .وليس خاصا حبادثة والية بنت كسرى
وحدها ،كما أنه ليس عاما يف كل شيء ،فال يشمل غري موضوع احلكم ،وال
بوجه من الوجوه.
اثلثا :أن يكون ابلغا ،فال جيوز أن يكون صبيا ،ملا روى أبو داود عن
علي بن أيب طالب  أن رسول هللا  قالُ « :رفع القلم عن ثالثة :عن
الصيب حىت يبلغ وعن النائم حىت يستيقظ ،وعن املعتوه حىت يربأ» .وله رواية
أخرى بلفظ« :رفع القلم عن ثالثة :عن اجملنون املغلوب على عقله حىت يفيق،
وعن النائم حىت يستيقظ ،وعن الصيب حىت حيتلم» ،ومن رفع القلم عنه ال
يصح أن يتصرف يف أمره ،وهو غري مكلف شرعا ،فال يصح أن يكون خليفة،
أو ما دون ذلك من احلكم ،ألنه ال ميلك التصرفات .والدليل أيضا على عدم
جواز كون اخلليفة صبيا ما روى البخاري« :عن أيب عقيل زهرة بن معبد عن
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جده عبد هللا بن هشام وكان قد أدرك النيب  وذهبت به أمـه زينب ابنة محيد
إىل رسـول هللا  فقالت :اي رسـول هللا ابيعه ،فقال النيب  :هو صغري
فمسح رأسه ودعا له .»...فإذا كانت بيعة الصيب غري معتربة وأنه ليس عليه أن

يبايع غريه خليفة فمن ابب أوىل أنه ال جيوز أن يكون خليفة.

رابعا :أن يكون عاقال ،فال يصح أن يكون جمنوان لقول رسول هللا :
« ُرفع القلم عن ثالثة» ،وقال منها« :اجملنون املغلوب على عقله حىت يفيق».
ومن ُرفع عنه القلم فهو غري مكلف .وألن العقل مناط التكليف ،وشرط
لصحة التصرفات .واخلليفة إمنا يقوم بتصرفات احلكم ،وبتنفيذ التكاليف
الشرعية ،فال يصح أن يكون جمنوان ،ألن اجملنون ال يصح أن يتصرف يف أمر
نفسه ،ومن ابب أوىل ال يصح أن يتصرف يف أمور الناس.
خامسا :أن يكون عدال ،فال يصح أن يكون فاسقا .والعدالة شرط
الزم النعقاد اخلـالفة والستمرارها .ألن هللا تعاىل اشرتط يف الشاهد أن يكون
عدال .قال تعاىل     :فمن هو أعظم من
الشاهد وهو اخلليفة من ابب أوىل أنه يلزم أن يكون عدال ،ألنه إذا شرطت
العدالة للشاهد فشرطها للخليفة من ابب أوىل.
سادس ا :أن يكون حرا ،ألن العبد مملوك لسيده فال ميلك التصرف
بنفسه .ومن ابب أوىل أن ال ميلك التصرف بغريه فال ميلك الوالية على الناس.
سابع ا :أن يكون قادرا من أهل الكفاية على القيام أبعباء اخلـالفة ألن
ذلك من مقتضى البيعة ،إذ إن العاجز ال يقدر على القيام بشؤون الرعية
ابلكتاب والسنة اللذين بويع عليهما.
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شـروط األفـضـليـة
هذه هي شروط انعقاد اخلـالفة للخليفة ،وما عدا هذه الشروط السبعة
أي شرط ألن يكون شرط انعقاد ،وإن كان ميكن أن يكون شرط
ال يصلح ُ
أفضلية إذا صحت النصوص فيه ،أو كان مندرجا حتت حكم ثبت بنص
صحيح .وذلك ألنه يلزم يف الشرط حىت يكون شرط انعقاد أن أييت الدليل
على اشرتاطه متضمنا طلبا جازما حىت يكون قرينة على اللزوم .فإذا مل يكن
الدليل متضمنا طلبا جازما كان الشرط شرط أفضلية ،ال شرط انعقاد ،ومل يرد
دليل فيه طلب جازم إال هذه الشروط السبعة ،ولذلك كانت وحدها شروط
انعقاد .أما ما عداها مما صح فيه الدليل فهو شرط أفضلية فقط .وعلى ذلك
فال يشرتط النعقاد اخلـالفة أن يكون اخلليفة جمتهدا ،ألنه مل يصح نص يف
ذلك ،وألن عمل اخلليفة احلكم ،وهو ال حيتاج إىل اجتهاد ،إلمكانه أن يسأل
عن احلكم ،وأن يقلد جمتهدا ،وأن يتبىن أحكاما بناء على تقليده ،فال ضرورة
ألن يكون جمتهدا .ولكن األفضل أن يكون جمتهدا ،فإن مل يكن كذلك
انعقدت خالفته .وكذلك ال يشرتط النعقاد اخلـالفة أن يكون اخلليفة شجاعا،
أو من أصحاب الرأي املفضي إىل سياسة الرعية وتدبري املصاحل ،ألنه مل يصح
حديث يف ذلك ،وال يندرج حتت حكم شرعي جيعل ذلك شرط انعقاد ،وإن
كان األفضل أن يكون شجاعا ذا رأي وبصرية .وكذلك ال يشرتط النعقاد
اخلـالفة أن يكون اخلليفة قرشيا .أما ما روى البخاري عن معاوية أنه قال:
مسعت رسول هللا  يقول« :إن هذا األمر يف قريش ال يعاديهم أحد إال كبّه
هللا على وجهه ما أقاموا الدين» ،وما روى البخاري عن ابن عمر أنه قال :قال
رسول هللا « :ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان» .فهذه
األحاديث وغريها مما صح إسناده للرسول من جعل والية األمر لقريش ،فإهنا
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وردت بصيغة اإلخبار ،ومل يرد وال حديث واحد بصيغة األمر ،وصيغة اإلخبار
وإن كانت تفيد الطلب ،ولكنه ال يعترب طلبا جازما ما مل يقرتن بقرينة تدل
على التأكيد ،ومل يقرتن أبية قرينة تدل على التأكيد وال يف رواية صحيحة،
فدل على أنه للندب ال للوجوب ،فيكون شرط أفضلية ،ال شرط انعقاد .وأما
قوله يف احلديث« :ال يعاديهم أحد إال كبَّه هللا» احلديث .فإنه معىن آخر يف
النهي عن معاداهتم ،وليس أتكيدا لقوله« :إن هذا األمر يف قريش» ،فاحلديث
ينص على أن األمر فيهم ،وعلى النهي عن معاداهتم .وأيضا فإن كلمة قريش
اسم وليس صفة .ويقال له يف اصطالح علم األصول لقب .ومفهوم االسم
أي مفهوم اللقب ال يعمل به مطلقا ،ألن االسم أي اللقب ال مفهوم له،
ولذلك فإن النص على قريش ال يعين أن ال جيعل يف غري قريش .فقوله :
«إن هذا األمر يف قريش»« ،ال يزال هذا األمر يف قريش» ،ال يعين أن هذا
األمر ال يصح أن يكون يف غري قريش ،وال َّ
أن كونه ال يزال فيهم أنه ال يصح
أن يكون يف غريهم ،بل هو فيهم ،ويصح أن يكون يف غريهم ،فيكون النص
عليهم غري مانع من وجود غريهم يف اخلـالفة .فيكون على هذا شرط أفضلية،
ال شرط انعقاد.
وأيضا فقد َّأمَر رسول هللا  عبد هللا بن َرواحة ،وزيد بن حارثة،
وأسامة بن زيد ومجيعهم من غري قريش ،فيكون الرسول قد َّأمَر غري قريش.
وكلمة هذا األمر تعين والية األمر ،أي احلكم .وليست هي نصا يف اخلـالفة
يويل احلكم غري قريش دليل على أنه غري حمصور فيهم،
وحدها .فكون الرسول ّ
وغري ممنوع عن غريهم ،فتكون األحاديث قد نصت على بعض من هم أهل
للخـالفة ،للداللة على أفضليتهم ،ال على حصر اخلـالفة هبم ،وعدم انعقادها
لغريهم.
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وكذلك ال يشرتط أن يكون اخلليفة هامشيا ،أو علوي .ملا ثبت أن النيب
وىل احلكم غري بين هاشم ،وغري بين علي ،وأنه حني
صلى هللا عليه وآله وسلم ّ
وىل على املدينة حممد بن مسلمة ،وهو ليس هامشيا وال علوي.
خرج إىل تبوك ّ
وىل اليمن معاذ بن جبل ،وعمرو بن العاص ومها ليسا هامشيني ،وال
وكذلك ّ
علويني .وثبت ابلدليل القاطع مبايعة املسلمني ابخلـالفة أليب بكر وعمر
وعثمان ،ومبايعة علي  لكل واحد منهم ،مع أهنم مل يكونوا من بين
هاشم ،وسكوت مجيع الصحابة على بيعتهم ،ومل يُ َرو عن أحد أنه أنكر
بيعتهم ،ألهنم ليسوا هامشيني ،وال علويني ،فكان ذلك إمجاعا من الصحابة،
علي وابن عباس ،وسائر بين هاشم على جواز أن يكون اخلليفة غري
مبن فيهم ّ
علي  ،ويف فضل
هامشي وال ّ
علوي .أما األحاديث الواردة يف فضل سيدان ّ
ّ
آل البيت فإهنا تدل على فضلهم ،ال على أن شرط انعقاد اخلـالفة أن يكون
اخلليفة منهم.
ومن ذلك يتبني أنه ال يوجد أي دليل على وجود أي شرط النعقاد
اخلـالفة سوى الشروط السبعة السابقة ،وما عداها على فرض صحة مجيع
النصوص اليت وردت فيه ،أو اندراجه حتت حكم صحت فيه النصوص فإنه
ميكن أن يكون شرط أفضلية ،ال شرط انعقاد ،واملطلوب شرعا هو شرط
انعقاد اخلـالفة للخليفة حىت يكون خليفة .أما ما عدا ذلك فهو يقال
للمسلمني حني يعرض عليهم املرشحون للخـالفة ليختاروا األفضل .ولكن أي
شخص اختاروه انعقدت خالفته إذا توفرت فيه شروط االنعقاد وحدها ،ولو مل
يتوفر فيه غريها.
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انعقـاد اخل ـالفـة
اخلـالفة عقد مراضاة واختيار ،ألهنا بيعة ابلطاعة ملن له حق الطاعة من
والية األمر .فال بد فيها من رضا من يـُبَايَع ليتوالها ،ورضا الـ ُمـبايعني له.
ولذلك إذا رفض أحد أن يكون خليفة وامتنع من اخلـالفة ال جيوز إكراهه
عدل عنه إىل غريه .وكذلك ال جيوز أخذ
عليها ،فال ُجي َرب على قبوهلا ،بل يُ َ
ٍ
حينئذ ال يصح اعتبار العقد فيها
البيعة من الناس ابإلجبار واإلكراه ،ألنه
صحيحا ،ملنافاة اإلجبار هلا ،ألهنا عقد مراضاة واختيار ،ال يدخله إكراه وال
إجبار كأي عقد من العقود .إال أنه إذا مت عقد البيعة ممن يعتد ببيعتهم فقد
ويل األمر ،فوجبت طاعته .وتصبح البيعة له
انعقدت البيعة ،واصبح املبايَع هو ّ
بعد ذلك من بقية الناس بيعة على الطاعة ،وليست بيعة لعقد اخلـالفة .و ٍ
حينئذ
جيوز له أن جيرب الناس الباقني على بيعته ،ألهنا إجبار على طاعته ،وطاعته
واجبة شرعا على الناس ،وليست هي يف هذه احلال عقد بيعة ابخلـالفة حىت
يقال ال يصح فيه اإلجبار .وعلى ذلك فالبيعة ابتداء عقد ال تصح إال ابلرضا
واالختيار .أما بعد انعقاد البيعة للخليفة فتصبح طاعة ،أي انقيادا ألمر
اخلليفة ،وجيوز فيها اإلجبار تنفيذا ألمر هللا تعاىل .وملا كانت اخلـالفة عقدا
فإهنا ال تتم إال بعاقد ،كالقضاء ال يكون املرء قاضيا إال إذا والّه أحد القضاء.
واإلمارة ال يكون أحد أمريا إال إذا والّه أحد اإلمارة .واخلـالفة ال يكون أحد
خليفة إال إذا والّه أحد اخلـالفة .ومن هنا يتبني أنه ال يكون أحد خليفة إال
إذا والّه املسلمون ،وال ميلك صالحيات اخلـالفة إال إذا مت عقدها له ،وال يتم
هذا العقد إال من عاقدين أحدمها طالب اخلـالفة واملطلوب هلا ،والثاين
املسلمون الذين رضوا به أن يكون خليفة هلم .وهلذا كان ال بد النعقاد اخلـالفة
من بيعة املسلمني.
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حـكم املتسـلط
وعلى هذا فإنه إذا قام متسلط واستوىل على احلكم ابلقوة فإنه ال يصبح
بذلك خليفة ،ولو أعلن نفسه خليفة للمسلمني ،ألنه مل تنعقد له خالفة من
قبل املسلمني .ولو أخذ البيعة على الناس ابإلكراه واإلجبار ال يصبح خليفة
ولو بُويع ،ألن البيعة ابإلكراه واإلجبار ال تعترب وال تنعقد هبا اخلـالفة ،ألهنا
عقد مراضاة واختيار ال يتم ابإلكراه واإلجبار ،فال تنعقد إال ابلبيعة عن رضا
واختيار .إال أن هذا املتسلط إذا استطاع أن يقنع الناس أبن مصلحة املسلمني
يف بيعته ،وأن إقامة أحكام الشرع حتتم بيعته ،وقنعوا بذلك ورضوا ،مث ابيعوه
عن رضا واختيار ،فإنه يصبح خليفة منذ اللحظة اليت بُويع فيها عن رضا
واختيار ،ولو كان أخذ السلطان ابتداء ابلتسلط والقوة .فالشرط هو حصول
البيعة ،وأن يكون حصوهلا عن رضا واختيار ،سواء كان َمن حصلت له البيعة
هو احلاكم والسلطان ،أو مل يكن.

مـ ْن تنعقـد هبـم اخل ـالفـة
أما من هم الذين تنعقد اخلـالفة ببيعتهم فإن ذلك يُفهم من استعراض
ما حصل يف بيعة اخللفاء الراشدين ،وما أمجع عليه الصحابة .ففي بيعة أيب
بكر اكتُِف َي أبهل احلَ ّل والعقد من املسلمني الذين كانوا يف املدينة وحدها ،ومل
يؤخذ رأي املسلمني يف مكة ،ويف سائر جزيرة العرب ،بل مل يُسألوا .وكذلك
احلال يف بيعة عمر .أما يف بيعة عثمان فإن عبد الرمحن بن عوف أخذ رأي
علي
املسلمني يف املدينة ،ومل يقتصر على سؤال أهل احلَ ّل والعقد .ويف عهد ّ
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اكتُِف َي ببيعة أكثر أهل املدينة وأهل الكوفة ،وأُف ِرَد هو ابلبيعة .واعتربت بيعته
حىت عند الذين خالفوه وحاربوه ،فإهنم مل يبايعوا غريه ،ومل يعرتضوا على بيعته،
وإمنا طالبوا بدم عثمان ،فكان حكمهم حكم البغاة الذين نقموا على اخلليفة
أمرا ،فعليه أن يوضحه هلم ويقاتلهم ،ومل يقيموا خالفة أخرى.
وقد حصل كل ذلك  -أي بيعة اخلليفة من أكثر أهل العاصمة فقط
دون ابقي األقاليم  -على مرأى ومسمع من الصحابة ،ومل يكن هنالك خمالف
يف ذلك ،وال م ِ
نكر هلذا العمل من حيث اقتصار البيعة على أكثر أهل املدينة.
ُ
فكان ذلك إمجاعا من الصحابة على أن اخلـالفة تنعقد ممن ميثلون رأي
احلل والعقد وأكثر سكان املدينة كانوا هم أكثرية
املسلمني يف احلكم ،ألن أهل ّ
املمثلني لرأي األُمة يف احلكم يف مجيع رقعة الدولة اإلسالمية ٍ
حينئذ.
وعلى هذا فإن اخلـالفة تنعقد إذا جرت البيعة من املمثلني ألكثر األُمة
اإلسالمية ،ممن يدخلون حتت طاعة اخلليفة ،الذي يُراد انتخاب خليفة مكانه،
ٍ
حينئذ بيعة عقد
كما جرى احلال يف عهد اخللفاء الراشدين .وتكون بيعتهم
للخالفة .أما َمن عداهم فإنه بعد انعقاد اخلـالفة للخليفة تصبح بيعته بيعة
طاعة ،أي بيعة انقياد للخليفة ،ال بيعة عقد للخالفة.
هذا إذا كان هنالك خليفة مات أو عزل ،ويُراد إجياد خليفة مكانه .أما
إذا مل يكن هنالك خليفة مطلقا ،وأصبح فرضا على املسلمني أن يقيموا خليفة
هلم ،لتنفيذ أحكام الشرع ،ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العامل ،كما هي احلال
منذ زوال اخلـالفة اإلسالمية يف اسطنبول سنة  1343هجرية املوافق سنة
 1924ميالدية ،فإن كل قطر من األقطار اإلسالمية املوجودة يف العامل
االسالمي أهل ألن يُبايع خليفة ،وتنعقد به اخلـالفة ،فإذا ابيع قطر ما ،من
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هذه األقطار اإلسالمية خليفة ،وانعقدت اخلـالفة له ،فإنه يصبح فرضا على
املسلمني يف األقطار األخرى أن يبايعوه بيعة طاعة ،أي بيعة انقياد ،بعد أن
انعقدت اخلـالفة له ببيعة أهل قطره ،سواء أكان هذا القطر كبريا كمصر ،أو
تركيا ،أو أندونيسيا ،أم كان صغريا كاألردن أو تونس أو لبنان .على شرط أن
تتوفر فيه أربعة أمور:
أحدها :أن يكون سلطان ذلك القطر سلطاان ذاتيا ،يستند إىل
املسلمني وحدهم ،ال إىل دولة كافرة ،أو نفوذ كافر.
اثنيها :أن يكون أمان املسلمني يف ذلك القطر أبمان اإلسالم ،ال
أبمان الكفر ،أي أن تكون محايته من الداخل واخلارج محاية إسالم من قوة
املسلمني ،ابعتبارها قوة إسالمية حبتة.
اثلثها :أن يبدأ حاال مبباشرة تطبيق اإلسالم كامال تطبيقا انقالبيا
شامال ،وأن يكون متلبسا حبمل الدعوة اإلسالمية.
رابعها :أن يكون اخلليفة املبايَع مستكمال شروط انعقاد اخلـالفة ،وإن مل
ُ
يكن مستوفيا شروط األفضلية ،ألن العربة بشروط االنعقاد.
فإذا استوىف ذلك القطر هذه األمور األربعة ،فقد وجدت اخلـالفة مببايعة
احلل
ذلك القطر وحده ،وانعقدت به وحده ،ولو كان ال ميثل أكثر أهل ّ
والعقد ألكثر األُمة اإلسالمية ،ألن إقامة اخلـالفة فرض كفاية ،والذي يقوم
بذلك الفرض على وجهه الصحيح يكون قام ابلشيء املفروض .وألن اشرتاط
احلل والعقد إمنا يكون إذا كانت هنالك خالفة موجودة ،يُراد إجياد
أكثر أهل ّ
خليفة فيها مكان اخلليفة املتوىف أو املعزول .أما إذا مل تكن هنالك خالفة
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مطلقا ،ويُراد إجياد خالفة ،فإن جمرد وجودها على الوجه الشرعي ،تنعقد
اخلـالفة أبي خليفة يستكمل شروط االنعقاد ،مهما كان عدد املبايعني الذين
ابيعوه .ألن املسألة تكون ٍ
قصر املسلمون عن القيام
حينئذ مسألة قيام بفرضَّ ،
به ،مدة تزيد على ثالثة أيم .فتقصريهم هذا تَـرك حلقهم يف اختيار من
يريدون .فمن يقوم ابلفرض يكفي النعقاد اخلـالفة به ،ومىت قامت اخلـالفة يف
ذلك القطر وانعقدت خلليفة ،يصبح فرضا على املسلمني مجيعا االنضواء حتت
لواء اخلـالفة ومبايعة اخلليفة ،وإال كانوا آمثني عند هللا .وجيب على هذا اخلليفة
أن يدعوهم لبيعته ،فإن امتنعوا كان حكمهم حكم البغاة ،ووجب على اخلليفة
حماربتهم ،حىت يدخلوا حتت طاعته .وإذا بويع خلليفة آخر يف نفس القطر ،أو
يف قطر آخر بعد بيعة اخلليفة األول ،وانعقاد اخلـالفة له انعقادا شرعيا مستوفيا
األمور األربعة السابقة ،وجب على املسلمني حماربة اخلليفة الثاين ،حىت يبايع
اخلليفة األول ،ملا روى مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا
 قال ...« :ومن ابيع إمام ا فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه إن
استطاع ،فإن جاء آخر ينازعهُ فاضربوا عنق اآلخر» ،وألن الذي جيمع
املسلمني هو خليفة املسلمني براية اإلسالم .فإذا ُوجد اخلليفة وجدت مجاعة
املسلمني ،ويصبح فرضا االنضمام إليهم ،وحيرم اخلروج عنهم .روى البخاري
ومسلم عن ابن عباس  عن النيب  قال« :م ْن رأى ِّم ْن أمريه شيئ ا يكرهه
فليصرب عليه ،فإنه م ْن فارق اجلماعة ِّشربا فمات إالّ مات ميتة جاهلية» .وروى
مسلم عن ابن عباس عن النيب  قال« :م ْن كره ِّم ْن أمريه شيئ ا فليصرب عليه،
فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شربا فمات عليه إال مات ميتة
جاهلية» .ومفهوم هذين احلديثني لزوم اجلماعة ولزوم السلطان.

58

وال حق يف البيعة لغري املسلمني ،ألهنا بيعة على اإلسالم أي على
كتاب هللا وسنة رسوله ،وهي تقتضي اإلميان ابإلسالم ،وابلكتاب والسنة.
وغري املسلمني ال جيوز أن يكونوا يف احلكم ،وال أن ينتخبوا احلاكم ،ألنه ال
حمل هلم يف البيعة.
سبيل هلم على املسلمني ،وألنه ال ّ

ينصبـون اخل ـلـيـفـة
مـن هم الذين ّ
إن الشارع قد جعل السلطان لألُمة ،وجعل نصب اخلليفة للمسلمني
عامة ،ومل جيعله لفئة دون فئة ،وال جلماعة دون مجاعة ،فالبيعة فرض على
املسلمني عامة ...« :م ْن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه
مسلم من طريق عبد هللا بن عمر ،وهذا عام لكل مسلم .ولذلك ليس أهل
احلل والعقد هم أصحاب احلق يف نصب اخلليفة دون ابقي املسلمني .وكذلك
ليس أصحاب احلق أشخاصا معينني ،وإمنا هذا احلق جلميع املسلمني دون
استثناء أحد ،حىت الفجار واملنافقني ،ما داموا مسلمني ابلغني ،ألن النصوص
جاءت عامة ،ومل يرد ما خيصصها سوى رفض بيعة الصغري الذي مل يبلغ،
فتبقى عامة.
إال أنه ليس شرطا أن يباشر مجيع املسلمني هذا احلق ،ألنه حق هلم،
وهو وإن كان فرضا عليهم ،ألن البيعة فرض ،ولكنه فرض على الكفاية ،وليس
فرض عني ،فإذا أقامه البعض سقط عن الباقني .إال أنه جيب أن ُمي ّكن مجيع
املسلمني ِمن مباشرة حقهم يف نصب اخلليفة ،بغض النظر عما إذا استعملوا
هذا احلق ،أم مل يستعملوه ،أي جيب أن يكون يف قدرة كل مسلم التَ ُّ
مكن من
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القيام بنصب اخلليفة ،بتمكينه من ذلك متكينا اتما .فالقضية هي متكني
املسلمني من القيام مبا فرضه هللا عليهم من نصب اخلليفة ،قياما يسقط عنهم
هذا الفرض ،وليست املسألة قيام مجيع املسلمني هبذا الفرض ابلفعل .ألن
نصب اخلليفة من املسلمني برضاهم ،ال
الفرض الذي فرضه هللا هو أن َجيري ُ
مجيع املسلمني .ويتفرع على هذا أمران :أحدمها أن يتحقق رضا مجيع
أن ُجيريَه ُ
املسلمني بنصبه ،والثاين أن ال يتحقق رضا مجيع املسلمني هبذا النصب ،مع
حتقق التمكني هلم يف كال األمرين.
أما ابلنسبة لألمر األول فال يشرتط عدد معني ،فيمن يقومون بنصب
اخلليفة ،بل أي عدد ابيع اخلليفة ،وحتقق يف هذه البيعة رضا املسلمني
بسكوهتم ،أو بـإقباهلم على طاعته بناء على بيعته ،أو أبي شيء يدل على
رضاهم ،يكون اخلليفة املنصوب خليفة للمسلمني مجيعا ،ويكون هو اخلليفة
شرعا ،ولو قام بنصبه مخسة أشخاص ،إذ يتحقق فيهم اجلمع يف إجراء نصب
اخلليفة .ويتحقق الرضا ابلسكوت واملبادرة للطاعة ،أو ما شاكل ذلك ،على
شرط أن يتم هذا مبنتهى االختيار والتمكني من إبداء الرأي متكينا اتما .أما إذا
مل يتحقق رضا مجيع املسلمني ،فإنه ال يتم نصب اخلليفة إال إذا قام بنصبه
مجاعة يتحقق يف نصبهم له رضا مجهرة املسلمني ،أي أكثريتهم ،مهما كان
نصب اخلليفة
عدد هذه اجلماعة .ومن هنا جاء قول بعض الفقهاءَ :جيري
ُ
احلل والعقد اجلماعةَ اليت يتحقق
أهل ّ
ببيعة أهل ّ
احلل والعقد له .إذ يَعتربون َ
ِ
أي رجل حائز على شروط انعقاد اخلـالفة.
رضا املسلمني مبا ُ
تقوم به من بيعة ّ
وعلى ذلك فليس بيعة ِ
احلل والعقد هي اليت َجيري فيها نصب اخلليفة،
أهل ّ
احلل
وليس وجود بيعتهم شرطا جلعل نصب اخلليفة نصبا شرعيا ،بل بيعة أهل ّ
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والعقد أَمارة ِم َن األَمارات الدالة على حتقق رضا املسلمني هبذه البيعة ،ألن
أهل احلل والعقد كانوا يُعتربون املمثلني للمسلمني .وكل أمارة ُّ
تدل على حتقق
ّ
صب اخلليفة ،ويكون نصبُه هبا نصبا
يتم هبا نَ ُ
رضا املسلمني ببيعة خليفةُ ،
شرعيا.
يتحقق يف
مجع
ُ
وعلى ذلك فاحلكم الشرعي هو أن يقوم بنصب اخلليفة ٌ
أبي أمارة ِمن أمارات التحقق ،سواء أكان ذلك
نصبهم له رضا املسلمنيّ ،
احلل والعقد ،أم بكوهنم أكثر املمثلني للمسلمني ،أم
بكون املبايعني أكثر أهل ّ
كان بسكوت املسلمني عن بيعتهم له ،أم مسارعتهم ابلطاعة بناء على هذه
البيعة ،أم أبي وسيلة من الوسائل ،ما دام متوفرا هلم التمكني التام من إبداء
احلل والعقد ،وال كوهنم مخسة أو
أهل ّ
رأيهم .وليس من احلكم الشرعي كوُهنم َ
مخسائة أو أكثر أو أقل ،أو كوهنم أهل العاصمة ،أو أهل األقاليم .بل احلكم
الشرعي كون بيعتهم يتحقق فيها الرضا ِمن قِبَل مجهرة املسلمني ،أبية أمارة ِمن
األمارات ،مع متكينهم ِمن إبداء رأيهم متكينا اتما.
واملراد جبميع املسلمني ،املسلمون الذين يعيشون يف البالد اخلاضعة
للدولة اإلسالمية ،أي الذين كانوا رعاي للخليفة السابق ،إن كانت اخلـالفة
قائمة ،أو الذين يتم هبم قيام الدولة اإلسالمية ،وتنعقد اخلـالفة هبم ،إن كانت
الدولة اإلسالمية غري قائمة من قَـبلهم ،وقاموا هم بـإجيادها ،واستئناف احلياة
اإلسالمية بواسطتها .أما غريهم من املسلمني فال تشرتط بيعتهم ،وال يشرتط
رضاهم .ألهنم إما أن يكونوا خارجني على سلطان اإلسالم ،أو يكونوا
يعيشون يف دار كفر ،وال يتمكنون من االنضمام إىل دار اإلسالم .وكالمها ال
حق له يف بيعة االنعقاد ،وإمنا عليه بيعة الطاعة ،ألن اخلارجني على سلطان
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اإلسالم حكمهم حكم البغاة .والذين يف دار الكفر ال يتحقق هبم قيام
سلطان اإلسالم ،حىت يقيموه ابلفعل ،أو يدخلوا فيه .وعلى ذلك فاملسلمون
الذين هلم حق بيعة االنعقاد ،ويشرتط حتقق رضاهم حىت يكون نصب اخلليفة
نصبا شرعيا ،هم الذين يقوم هبم سلطان اإلسالم ابلفعل .وال يقال :هذا
الكالم حبث عقلي ،وليس هنالك دليل شرعي عليه .ال يقال ذلك ألنه حبث
يف مناط احلكم وليس يف نفس احلكم ،وهلذا ال يؤتى له بدليل شرعي وإمنا هو
ببيان حقيقته .فأكل امليتة حرام ،هو احلكم الشرعي .وحتقيق ما هي امليتة هو
مناط احلكم ،أي املوضوع الذي يتعلق به احلكم .فقيام املسلمني بنصب
اخلليفة هو احلكم الشرعي ،وأن يكون هذا النصب ابلرضا واالختيار هو احلكم
الشرعي أيضا ،وهذا هو الذي يؤتى له ابلدليل .أما من هم املسلمون الذين
يتم هبم النصب ،وما هو األمر الذي يتحقق فيه الرضا واالختيار ،فذلك مناط
احلكم أي املوضوع الذي جاء احلكم ملعاجلته ،وانطباق احلكم الشرعي عليه
هو الذي جيعل احلكم الشرعي فيه متحققا .وعليه يبحث هذا الشيء الذي
جاء احلكم الشرعي له ببيان حقيقته.
وال يقال إن مناط احلكم هو علة احلكم فال بد له من دليل شرعي ،ال
يقال ذلك ألن مناط احلكم غري علة احلكم ،وهنالك فرق كبري بني العلة
واملناط .فالعلة هي الباعث على احلكم أي هي الشيء الدال على مقصود
الشارع من احلكم ،وهذه ال بد هلا من دليل شرعي يدل عليها حىت يفهم أهنا
هي مقصود الشارع من احلكم ،أما مناط احلكم فهو املوضوع الذي نيط به
احلكم أي هو املسألة اليت ينطبق عليها احلكم وليس دليله وال علته .ومعىن
كونه الشيء الذي نيط به احلكم هو أنه الشيء الذي عُلّق به احلكم أي أنه
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قد جيء ابحلكم له أي ملعاجلته ال أنه جيء ابحلكم ألجله حىت يقال إنه علة
احلكم .فمناط احلكم هو الناحية غري النقلية يف احلكم الشرعي .وحتقيقه غري
حتقيق العلة فإن حتقيق العلة يرجع إىل فهم النص الذي جاء معلال وهذا فهم
للنقليات وليس هو املناط ،بل املناط هو ما سوى النقليات واملراد به الواقع
الذي يطبق عليه احلكم الشرعي.

الـبـيـع ـة
البيعة فرض على املسلمني مجيعا .وهي حق لكل مسلم رجال كان أو
امرأة .أما كوهنا فرضا فالدليل عليه أحاديث كثرية منها قوله  ...« :من
مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم .وأما كوهنا حقا
للمسلمني فإن البيعة من حيث هي تدل على ذلك ،ألن البيعة هي من قِبَل
املسلمني للخليفة ،وليست من قِبَل اخلليفة للمسلمني .وقد ثبتت بيعة
املسلمني للرسول يف األحاديث الصحيحة .ففي البخاري عن عبادة بن
ابيعنا رسول هللا  على السمع والطاعة يف املنشط واملكره،
الصامت قالْ « :

وأن ال ننازع األمر أهله ،وأن نقوم أو نقول ابحلق حيثما كنا ،ال خناف يف هللا

لومة الئم» .ويف البخاري عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت« :ابيـ ْعنا
النيب  فقرأ علينا أن ال يشركن ابهلل شيئا وهناان عن النياحة فقبضت امرأة منا
َّ

يدها فقالت :فالنة أسعدتين ،وأان أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا فذهبت مث
رجعت .»...وعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا « :ثالثة ال يكلمهم هللا
يوم القيامة ،وال يزكيهم ،وهلم عذاب أليم :رجل على فضل ماء ابلطريق مينع منه
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ابن السبيل ،ورجل ابيع إماما ال يبايعه إال لدنياه ،إن أعطاه ما يريد وىف له وإال
مل يف له ،ورجل يبايع رجالا بسلعة بعد العصر ،فحلف ابهلل لقد أعطي هبا كذا

وكذا فصدقه فأخذها ،ومل يُعط هبا» رواه البخاري ومسلم.

وروى البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:
«كنا إذا ابيـ ْعنا رسول هللا  على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت».
وروى البخاري عن جرير بن عبد هللا قال« :ابيعت النيب  على السمع
والطاعة ،فلقنين فيما استطعت ،والنصح لكل مسلم» .وعن ُجنادة بن أيب
أمية قال« :دخلنا على عُبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك هللا
ح ّدث حبديث ينفعك هللا به مسعته من النيب  قال« :دعاان النيب فبايعناه،
فقال :فيما أخذ علينا أن ابيعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا،

وعسران ويسران ،وأثـرة علينا ،وأن ال ننازع األمر أهله ،قـال :إال أن تروا كفرا
بواح ا عندكم من هللا فيه برهان» رواه البخاري ومسلم.

فالبيعة خلليفة هي بيد املسلمني ،وهي حقهم ،وهم الذين يبايعون،
وبيعتهم هي اليت جتعل اخلـالفة تنعقد للخليفة .وتكون البيعة مصافحة
ابأليدي ،وقد تكون ابلكتابة .فقد ح ّدث عبد هللا بن دينار قال :شهدت ابن
عمر حيث اجتمع الناس على عبد امللك قال( :كتب إين أقر ابلسمع والطاعة
لعبد هللا عبد امللك أمري املؤمنني على كتاب هللا وسنة رسوله ما استطعت).
ويصح أن تكون البيعة أبية وسيلة من الوسائل.
إال أنه يشرتط يف البيعة أن تصدر من البالغ ،فال تصح البيعة من
الصغار .فقد ح ّدث أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد هللا بن هشام،
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وكان قد أدرك النيب  ،وذهبت به أُمه زينب ابنة محيد إىل رسول هللا 
فقالت :ي رسول هللا ابيعه ،فقال النيب « :هو صغري فمسح رأسه ودعا له»

رواه البخاري.

أما ألفاظ البيعة فإهنا غري مقيدة أبلفاظ معينة .ولكن ال بد من أن
تشتمل على العمل بكتاب هللا وسنة رسوله ابلنسبة للخليفة ،وعلى الطاعة يف
العسر واليسر ،واملنشط واملكره ابلنسبة للذي يُعطي البيعة .ومىت أعطى املبايع
البيعة للخليفة ،أو انعقدت اخلـالفة للخليفة ببيعة غريه من املسلمني ،فقد
أصبحت البيعة أمانة يف عنق املبايع ،ال َِحي ّل له الرجوع عنها ،فهي حق ابعتبار
انعقاد اخلـالفة حىت يعطيها ،فإن أعطاها لُِزم هبا .ولو أراد أن يرجع عن ذلك
ال جيوز .ففي البخاري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن أعرابيا ابيع
رسول هللا  على اإلسالم ،فأصابه وعك فقال« :أقلين بيعيت» فأىب .مث جاء
فقال« :أقلين بيعيت» فأىب ،فخرج .فقال رسول هللا « :املدينة كالكري تنفي
خبـثها ،ويـ ْنص ُع طيبُها» .وعن انفع قال :قال يل عبد هللا بن عمر :مسعت
رسول هللا  يقول« :من خلع يدا من طاعة لقي هللا يوم القيامة ال حجة له»
ونقض بيعة اخلليفة َخل ٌع لليد من طاعة هللا .غري أن هذا إذا كانت
رواه مسلم.
ُ
بيعته للخليفة بيعة انعقاد ،أو بيعة طاعة خلليفة ،رضيه املسلمون وابيعوه .أما
تتم البيعة له ،فإن له أن يتحلل من تلك البيعة،
لو ابيع خليفة ابتداء ،مث مل ّ
ب على
على اعتبار أن املسلمني مل يقبلوه مبجموعهم .فالنهي يف احلديث ُم َ
نص ّ
تتم له اخلـالفة.
الرجوع عن بيعة خليفة ،ال عن بيعة رجل مل ّ
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طلـب اخل ـالفـة
طلب اخلـالفة ،والتنـازع عليها جائز جلميع املسلمني ،وليس هو من
املكـروهـات ،ومل يـرد أي نص يف النهي عن التنازع عليها .وقد ثبت أن
مسجى على فراشه مل
املسلمني تنازعوا عليها يف سقيفة بين ساعدة والرسول َّ
يدفن بعد ،كما ثبت أن أهل الشورى الستة ،وهم من كبار الصحابة رضوان
هللا عليهم تنازعوا عليها ،على مرأى ومسمع من مجيع الصحابة ،فلم يُنكروا
عليهم ،وأقروهم على هذا التنازع ،مما يدل على إمجاع الصحابة على جواز
التنازع على اخلـالفة ،وعلى جواز طلبها ،والسـعي هلا ،ومقارعة الرأي ابلرأي،
واحلجة ابحلجة يف سـبيل الوصـول إليها .وأما النهي عن طلب اإلمارة الوارد يف
ذر ممن ال يصلحون هلا .أما الذين
األحاديث فهو هني للضعفاء ،أمثال أيب ّ
يصلحون لإلمارة فإنه جيوز هلم أن يطلبوها ،بدليل حادثة السـقيفة ،وحادثة
الستة من أهل الشورى .فاألحاديث الواردة خمصوصة مبن ليس أهال هلا ،سواء
اإلمارة أو اخلـالفة .أما من كان أهال هلا فإن الرسول مل ينكر عليه طلبها ،وقد
وىل اإلمارة ملن طلبها ،وهنى عن طلب
والها ملن طلبها .فلما كان الرسول ّ
اإلمارة ،فإنه حيمل النهي على أنه هني عن طلب َمن ليس أهال هلا ،ال النهي
مطلقا.

طـريقـة نصـب اخل ـلـيـفـة
حني أوجب الشرع على األُمة نصب خليفة عليها ،حدد هلا الطريقة
اليت جيري هبا نصب اخلليفة ،وهذه الطريقة اثبتة ابلكتاب والسنة وإمجاع
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الصحابة .وتلك الطريقة هي البيعة .فيجري نصب اخلليفة ببيعة املسلمني له
على كتاب هللا وسنة رسوله .أما كون هذه الطريقة هي البيعة فهي اثبتة من
بيعة املسلمني للرسول ،ومن أمر الرسول لنا ببيعة اإلمام .أما بيعة املسلمني
للرسول فإهنا ليست بيعة على النبوة ،وإمنا هي بيعة على احلكم ،إذ هي بيعة
على العمل ،وليست بيعة على التصديق .فبُويع صلى هللا عليه وآله وسلم على
اعتباره حاكما ،ال على اعتباره نبيا ورسوال .ألن اإلقرار ابلنبوة والرسالة إميان،
وليس بيعة ،فلم تبق إال أن تكون البيعة له ابعتباره رئيس الدولة .وقد وردت
البيـعـة يف القرآن واحلديث .قال تعاىل     :
            
         

 ،   وقال تعاىل:
 .     وروى البخاري قال :حدثنا إمساعيل،
حدثين مالك عن حيىي بن سعيد قال :أخربين عُبادة بن الوليد ،أخربين أيب عن
ابيعنا رسول هللا  على السمع والطاعة يف املنشط
عُبادة بن الصامت قالْ « :
   

واملكره ،وأن ال ننازع األمر أهله ،وأن نقوم أو نقول ابحلق حيثما كنا ،ال خناف
علي بن عبد هللا ،حدثنا عبد هللا
يف هللا لومة الئم» .وروى البخاري قال :حدثنا ّ

بن يزيد ،حدثنا سعيد هو ابن أيب أيوب قال :حدثين أبو َعقيل زهرة بن معبد،
عن جده عبد هللا بن هشام ،وكان قد أدرك النيب  وذهبت به أ ُّمه زينب
ابنةُ محيد إىل رسول هللا  فقالت :ي رسول هللا ابيعه ،فقال النيب « :هو
صغري .فمسح رأسه ودعا له» .وروى البخاري قال :حدثنا عبدا ُن ،عن أيب
محزة ،عن األعمش ،عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا :
«ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة ،وال يزكيهم ،وهلم عذاب أليم :رجل على
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فضل ماء ابلطريق مينع منه ابن السبيل ،ورجل ابيع إماما ال يبايعه إال لدنياه ،إن
أعطاه ما يريد وىف له ،وإال مل ي ِّ
ف له ،ورجل يبايع رجالا بسلعة بعد العصر،
فحلف ابهلل لقد أُعطي هبا كذا وكذا فصدقه ،فأخذها ومل يُعط هبا» .فهذه

األحاديث الثالثة صرحية يف أن البيعة هي طريقة نصب اخلليفة .فحديث
عبادة قد ابيع الرسول على السمع والطاعة ،وهذا للحاكم ،وحديث عبد هللا
بن هشام رفض بيعته ،ألنه غري ابلغ ،مما يدل على أهنا بيعة حكم ،وحديث
أي إمام .وهناك
أيب هريرة صريح ببيعة اإلمام ،وجاءت كلمة إمام نكرة ،أي َّ
أحاديث أخرى تنص على بيعة اإلمام .ففي مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن
العاص أن رسول هللا  قال ...« :ومن ابيع إمام ا فأعطاه صفقة يده ،ومثرة
قلبه فليطعه إن استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر» .ويف مسلم
أيضا عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول هللا « :إذا بويع خلليفتني
فاقتلوا اآلخر منهما» .وروى مسلم عن أيب حازم قال :قاعدت أاب هريرة مخس
سنني ،فسمعته حيدث عن النيب  قال« :كانت بنو إسرائيل تسوسهم

األنبياء ،كلما هلك نيب ،خلفه نيب ،وإنه ال نيب بعدي ،وستكون خلفاء فتكثر،
قالوا فما أتمران؟ قال :فُوا ببيعة األول فاألول وأعطوهم حقهم فإن هللا سائلهم
عما اسرتعاهم» .فالنصوص صرحية من الكتاب والسنة أبن طريقة نصب

اخلليفة هي البيعة .وقد فَ ِهم ذلك مجيع الصحابة ،وساروا عليه .فأبو بكر بُويع
بيعة خاصة يف السقيفة ،وبيعة عامة يف املسجد ،مث ابيعه من مل يبايع يف
كعلي بن أيب طالب  .وعمر بُويـِع بيعة من
املسجد ممن يعتد ببيعتهّ ،
وعلي بُويع بيعة من املسلمني.
املسلمني ،وعثمان بُويع بيعة من املسلمنيّ ،
فالبيعة هي الطريقة الوحيدة لنصب خليفة للمسلمني.
أما األشكال العملية إلجراء هذه البيعة ،فإهنا ظاهرة يف نصب اخللفاء
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األربعة ،الذين جاءوا عقب وفاة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم مباشرة،
وعلي رضوان هللا عليهم ،وقد سكت عنها
وهم أبو بكر ،وعمر ،وعثمانّ ،
مجيع الصحابة ،وأقروها مع أهنا مما ينكر لو كانت خمالفة للشرع ،ألهنا تتعلق
أبهم شيء يتوقف عليه كيان املسلمني ،وبقاء احلكم ابإلسالم .ومن تَـتَـبُّع ما
حصل يف نصب هؤالء اخللفاء ،جند أن بعض املسلمني قد تناقشوا يف سقيفة
بين ساعدة ،وكان املرشحون سعدا ،وأاب عبيدة ،وعمر ،وأاب بكر ليس غري،
وبنتيجة املناقشة بُويِع أبو بكر .مث يف اليوم الثاين دعي املسلمون إىل املسجد
فبايعوه ،فكانت بيعة السقيفة بيعة انعقاد ،صار هبا خليفة للمسلمني ،وكانت
بيعة املسجد يف اليوم الثاين بيعة طاعة .وحني أحس أبو بكر أبن مرضة مرض
موت ،دعا املسلمني يستشريهم فيمن يكون خليفة للمسلمني .وكان الرأي يف
علي ،وعمر ليس غري ،ومكث مدة ثالثة أشهر
هذه االستشارات يدور حول ّ
يف هذه االستشارات .وملا أمتها وعرف رأي أكثر املسلمني ،أعلن هلم أن عمر
هو اخلليفة بعده ،وعقب وفاته مباشرة ،حضر املسلمون إىل املسجد وابيعوا
عمر ابخلـالفة ،فصار هبذه البيعة خليفة للمسلمني ،وليس ابالستشارات ،وال
بـإعالن أيب بكر .وحني طُعن عمر طلب منه املسلمون أن يستخلف فأىب،
فأحلوا عليه فجعلها يف ستة ،مث بعد وفاته أانب املرشحون أحدهم ،وهو عبد
الرمحن بن عوف فرجع لرأي املسلمني واستشارهم ،مث أعلن بيعة عثمان ،فقام
املسلمون فبايعوا عثمان ،فصار خليفة ببيعة املسلمني ،ال ابستخالف عمر،
وال بـإعالن عبد الرمحن .مث قُتل عثمان ،فبايع مجهرةُ املسلمني يف املدينة
علي بن أيب طالب ،فصار خليفة ببيعة املسلمني.
والكوفة ّ
ومن ذلك كله يتبني أن الطريقة الوحيدة ،اليت حددها اإلسالم لتنعقد
هبا اخلـالفة ،هي البيعة ابلرضا واالختيار من املسلمني.
69

أما اإلجراءات العملية ،اليت تتم هبا عملية تنصيب اخلليفة ،قبل أن
يُبايَع ،فيجوز أن أتخذ أشكاال خمتلفة ،كما حصل مع اخللفاء الراشدين ،إذ مل
عني ،وإمنا أتى كل خليفة منهم بشكل خيتلف عن
يُلتزم معهم بشكل واحد ُم َّ
الشكل الذي أتى به اخللفاء اآلخرون .وكان ذلك على مرأى ومسمع من
الصحابة الكرام ،رضوان هللا عليهم ،وبـإقرار منهم فكان ذلك إمجاعا منهم
عني يف إجراءات التنصيب .وبذلك ميكن أن
على عدم وجوب التزام شكل ُم َّ
تتم إجراءات التنصيب بعدة أشكال منها على سبيل املثال:
 - 1أن جيتمع مجهرة من أهل املركز يف دولة اخلـالفة ،أو أهل احلَ ّل
لتويل
والعقد فيه ،أو من ميثلون أكثرية املسلمني ،أو الصفوة املرموقة املؤهلة ّ
اخلـالفة ،بعد موت اخلليفة ،أو اعتزاله ،أو عزله ،فريشحون شخصا أو
أشخاصا حمصورين ملنصب اخلـالفة ،مث خيتارون واحدا منهم ،أبي أسلوب
يرونه ،مث يبايعونه بيعة انعقاد على السمع والطاعة ،على كتاب هللا وسنة
رسوله .وبعد أن تتم له بيعة االنعقاد هذه ،جيلس هو ،أو من يُنيبه ألخذ بيعة
الطاعة من املسلمني ،كما حصل مع أيب بكر بعد موت الرسول  ،إذ
اجتمع األنصار يف سقيفة بين ساعدة ليبايعوا سيدهم سعد بن عبادة ،فجاءهم
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة قبل أن يعقدوا البيعة لسعد ،فجرى بينهم وبني
ترجح
األنصار مناقشات حادة ،وصلت إىل حد التالسن ،وبعد أخذ ورد َّ
األمر أليب بكر فبُويع من مجيع من كان حاضرا يف السقيفة إال سعد بن عبادة
فإنه مل يبايع .وببيعة السقيفة هذه أليب بكر متّ له انعقاد اخلـالفة .وهذه وقائع
ما حصل يف السقيفة:
قال ابن اسحق كما نقل ابن هشام يف سريته( :وكان من حديث
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السقيفة حني اجتمعت هبا األنصار ،أن عبد هللا بن أيب بكر حدثين من طريق
عبد هللا بن عباس أنه قال :قال عمر :إنه كان من خربان حني توىف هللا نبيه
 ،أن األنصار خالفوان فاجتمعوا أبشرافهم يف سقيفة بين ساعدة ،وختلف
عنا علي بن أيب طالب والزبري بن العوام ومن معهما ،واجتمع املهاجرون إىل
أيب بكر فقلت أليب بكر :انطلق بنا إىل إخواننا هؤالء من األنصار .فانطلقنا
نؤمهم ...إىل أن قال :حىت أتيناهم يف سقيفة بين ساعدة فإذا بني ظهرانيهم
رجل مزمل ،فقلت :من هذا؟ فقالوا :سعد بن عبادة ،فقلت :ماله؟ فقالوا:
تشهد خطيبهم فأثىن على هللا مبا هو له أهل ،مث قال :أما
وجع .فلما جلسنا َّ
بعد ،فنحن أنصار هللا وكتيبة اإلسالم وأنتم ي معشر املهاجرين رهط منا ،وقد
دفَّت دافّة من قومكم ،قال :وإذا هم يريدون أن حيتازوان من أصلنا ،ويغصبوان
األمر ،فلما سكت ،أردت أن أتكلم ،وقد زورت يف نفسي مقالة قد أعجبتين
أريد أن أقدمها بني يدي أيب بكر وكنت أداري منه بعض احل ّد ،فقال أبو
بكر :على رسلك ي عمر .فكرهت أن أغضبه ،فتكلم وهو كان أعلم مين
وأوقر فوهللا ما ترك من كلمة أعجبتين من تزويري إال قاهلا يف بديهته أو مثلها
أو أفضل حىت سكت ،قالّ :أما ما ذكرمت فيكم من خري فأنتم له أهل ،ولن
تعرف العرب هذا األمر إال هلذا احلي من قريش ،هم أوسط العرب نسبا ودارا،
وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني فبايعوا أيهما شئتم ،وأخذ بيدي وبيد أيب
عبيدة بن اجلراح وهو جالس بيننا ،ومل أكره شيئا مما قال غريها ،كان وهللا أن
َّ
إيل من أن أأتمر على قوم
أقدم فتضرب عنقي ال يقربين ذلك إىل إمث ،أحب ّ
فيهم أبو بكر .فقال قائل من األنصار :أان ُج َذيـلُها الـ ُم َح َّكك وعُ َذيـ ُقها
الـ ُمَر َّجب ،منا أمري ومنكم أمري ي معشر قريش .قال :فكثر اللَّغَط ،وارتفعت
ت االختالف فقلت :ابسط يدك ي أاب بكر ،فبسط يده
األصوات حىت َختََّوف ُ
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فبايعته ،مث ابيعه املهاجرون مث ابيعه األنصار ،ونزوان على سعد بن عبادة ،فقال
قائل منهم :قتلتم سعد بن عبادة ،قال :فقلت :قتل هللا سعد بن عبادة).
وقد روى ابن كثري يف السرية النبوية ،حنو هذا.
وقد جاء فيما رواه الطربي( :أن أاب عبيدة بن اجلراح قد تدخل يف
األمر ،يف اللحظة احلرجة ،فقام فخاطب األنصار فقال« :اي معشر األنصار،
وغري».
كنتم أول من نصر وآزر ،فال تكونوا أول من بدل ّ
وملا مسع األنصار هذه الكلمة احلكيمة من أيب عبيدة أتثروا ،فقام بشـري
بن سـعد من زعماء اخلـزرج فقـال« :إان وهللا وإن كنا أويل فضـيلة يف جهاد

املشركني ،وسابقة يف هذا الدين ،ما أردان به إال رضا ربنا ،وطاعة نبينا ،والكدح
ألنفسـنا ،فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ،وال نبتغي من الدنيا
ويل النعـمة علينا بذلك .أال إن حممدا  من قريش ،وقومه
عرضـا ،فإن هللا ّ
وأميُ هللا ال يراين هللا أانزعهم يف هذا األمر أبدا .فاتقوا هللا وال
أحق به وأوىلْ .
ختالفوهم وال تنازعوهم».

فكانت كلمـة بشـري هـذه مسـكنا .وقـنع هبا اخلـزرج.
فمـا كان ِمـن أيب بكـر إال أن أخـذ بيـد كل من عمـر وأيب عبيدة  -وكان
جالسا بينهما  -وقال لألنصار« :هذا عمر ،وهذا أبو عبيدة ،فأيهما شئتم
فبايعوا» ودعاهم إىل اجلماعة ،وحذرهم الفرقة.
فما كان من عمر  -وقد رأى اللغط وخشي االختالف  -إال أن اندي
بصوت مرتفع« :ابسط يدك اي أاب بكر» .فبسط أبو بكر يده ،فبايعه عمر،
وهو يقول« :أمل أيمر النيب أبن تصلي أنت اي أاب بكر ابملسلمني ،فأنت خليفة
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رسول هللا ،فنحن نبايعك لنبايع خري م ْن أحب رسول هللا منا مجيعا» .مث م ّد أبو
عبيدة يده ،وابيع أاب بكر وهو يقول« :إنك أفضل املهاجرين ،واثين اثنني إذ

مها يف الغار ،وخليفة رسول هللا على الصالة ،أفضل دين املسلمني ،فمن ذا
ينبغي له أن يتقدمك ،أو يتوىل هذا األمر عليك؟».

وأسرع بشري بن سعد فبايع أاب بكر .والتفت أسيد بن حضري زعيم
األوس إىل قومه وهم ينظرون إىل ما صنع بشري بن سعد ،وقال هلم« :وهللا لئن

مرة ،ال زالت هلم عليكم بذلك الفضيلة ،وال جعلوا لكم
وليتها اخلزرج عليكم ّ
معهم فيها نصيب ا أبدا .قوموا فبايعوا أاب بكر» وقام األوس فبايعوا أاب بكر .مث

قام الناس يبايعون أاب بكر مسرعني ،حىت ضاق هبم املكان من السقيفة.

وبذلك متت بيعة السقيفة وجثمان النيب ال يزال مسجى يف فراشه مل
يدفن بعد .وبعد متام البيعة انفض الناس ِم َن السقيفة .ويف اليوم التايل جلس
أبو بكر يف املسجد .وقام عمر فخطبهم معتذرا عما حتدث به إىل املسلمني
ابألمسِ ،من أن النيب مل ميت ،إىل أن قال« :وإن هللا أبقى فيكم كتاب هللا

الذي هدى به رسوله ،فإن اعتصمتم به هداكم هللا ،كما هداه به ،وإ ّن هللا قد
مجع أمركم على خريكم ،صاحب رسول هللا  ،واثين اثنني إذ مها يف الغار.
فقوموا فبايعوا» فبايع الناس مجيعا .وبذلك متت البيعة .فقام أبو بكر وألقى
يف الناس خطااب ،كان أول حديث له يف خالفته ،فقال« :أما بعد أيها الناس،
فإين قد ُولّيت عليكم ولست خبريكم ،فإن أحسنت فأعينوين ،وإن أسأت
فقوموين .الصدق أمانة ،والكذب خيانة ،والضعيف فيكم قوي عندي حىت
ّ
أريح عليه حقه إن شاء هللا .والقوى فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه
إن شاء هللا .ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل هللا إال ضرهبم هللا ابلذل .وال تشيع
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الفاحشة يف قوم إال عمهم هللا ابلبالء .أطيعوين ما أطعت هللا ورسوله ،فإن
عصيت هللا ورسوله فال طاعة يل عليكم قوموا إىل صالتكم يرمحكم هللا».

هذه خالصة انتخاب أيب بكر للخالفة مث بيعته؛ فإن اختالف األنصار
واملهاجرين على اخلليفة كان مبثابة ترشيح للخليفة من اجلانبني ،مث بعد كلمة
أيب عبيدة وبشري بن سعد ترجح الرأي جبانب املهاجرين ،مث ترجح الرأي أليب
بكر فَـبُويع ممن كان يف السقيفة ،إال سعد بن عبادة .فكانت بيعته هذه يف
السقيفة بيعة انعقاد .أما بيعة املسجد يف اليوم الثاين فكانت بيعة طاعة.
ففي هذا الشكل من إجراءات تنصيب أيب بكر يُرى أنه اجتمع مجهرة
ِ
ورشح أشخاص
من أهل املدينة املنورة ،وهي مركز الدولة ،فتناقشوا وتالسنواُ ،
لتويل منصب اخلـالفة ،كانوا حمصورين بسعد ،وأيب بكر وعمر وأيب عبيدة ،مث
ّ
ترجح الرأي أليب بكر فَـبُويع.
 - 2أن يلجأ اخلليفة  -مببادرة منه ،أو بطلب من الناس  -عندما
يشعر بدنو أجله إىل استشارة املسلمني ،أو أهل احلل والعقد فيهم ،أو سادهتم
واملقدمني منهم ،فيمن يرون أن يكون خليفة عليهم بعدهِ ،
ومن ثـََّم يَـع َهد
لشخص ليكون خليفة على املسلمني ِمن بعده .وبعد موت اخلليفة يبايعه
املسلمون ليكون خليفة عليهم .وببيعتهم له تنعقد له اخلـالفة ،ويصبح خليفة
عليهم ببيعتهم هذه ،ال بعهد اخلليفة السابق له.
وذلك كما حصل مع أيب بكر ملا عهد لعمر ،إذ بعد أن ث ـَ ُق َل املرض
وظن أنه ميّت ،مجع الناس فقال« :إنه قد نزل يب ما قد ترون،
على أيب بكرّ ،

وال أظنين إال ميّت ا ملا يب ،وقد أطلق هللا ْأميانكم ِّم ْن بيعيت ،وح َّل عنكم عُقديت،
ِّ
رُت يف حياة مين كان
فأمروا عليكم م ْن أحببتم ،فإنكم إن َّأم ُ
ّ
ورد عليكم أمركمّ ،
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أجدر أن ال ختتلفوا بعدي».
غري أن الناس مل يتفـقـوا على َمـن خيـلـف أبـا بكـر ،فرجـعـوا إليه فقالوا:
رأي ـُنا ي خليفة رسول هللا رأيُك ،قال« :فلعلكم ختتلفون؟ قالوا :ال ،قـال:

فعـليكم عهـد هللا على الرضى؟ قالـوا :نعـم ،قـال :أمهـلوين حىت أنظـر هلل ولدينه
ولعباده».

فكان هذا تفويضا صرحيا من املسلمني أليب بكر يف أن خيتار هلم
س ما جيول يف أذهان كبار الصحابة ،ويشعر يف
خليفة ،وكأن أاب بكر كان ُحي ّ
رغبة كل واحد منهم أن يتوالها ،لذلك أخذ عليهم العهد.
ومع هذا التفويض فإن أاب بكر عاود استشارة كبار الصحابة ،فاستشار
ضـري،
ُسـيد بن ُح َ
عبد الرمحن بن عوف ،وعثمان بن عفان ،وسعيد بن زيد ،وأ َ
وعلي ،إال أنه
وكانت استشارته هلم استشارة سرية .وكان يدور يف ذهنه عمر ّ
استقر رأيه على عمر استشار الناس استشارة علنية ،إذ أشرف على
بعد أن ّ
الناس من بيته  -وزوجته أمساء بنت عُ َمـيس ممسكته  -وخاطبهم قائال:
(أترض ْون مبن أستخلف عليكم؟ ،فإين وهللا ما ألوت من جهد الرأي ،وال ولّيت
ذا قرابة .فقالوا :نعم .فتابع قائالا :وإين قد استخلفت عمر بن اخلطاب فامسعوا
له وأطيعوا) فأجاب الناس مسعنا وأطعنا .عند ذلك رفع أبو بكر يديه إىل
السماء وقال( :اللهم إين مل أرد بذلك إال صالحهم .وخفت عليهم الفتنة.
فعملت فيهم ما أنت به أعلم .واجتهدت هلم رأيي ،فوليت عليهم خريهم،
وأقواهم عليهم ،وأحرصهم على ما أرشدهم) ومسع الناس دعاءه فازدادوا

اطمئناان ملا صنع .وبعد وفاة أيب بكر ذهب عمر إىل املسجد .وأقبل الناس
على بيعته إقباال اتما ،ومل يتخلف منهم أحد حىت طلحة .وظل عمر يف
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املسجد من الصباح حىت الظهر ،والناس يزدحم هبم املسجد ملبايعته .ويف صالة
الظهر  -وكان املسجد مزدمحا ازدحاما اتما  -صعد عمر املنرب درجة دون
الدرجة اليت كان يقوم أبو بكر عليها ،فحمد هللا وأثىن عليه ،وصلى على النيب
وذكر أاب بكر وفضله ،مث قال( :أيها الناس ما أان إال رجل منكم ،ولوال أين
كرهت أن أرد أمر خليفة رسول هللا ما تقلدت أمركم) .مث توجه بنظره إىل
فقوين .اللهم
السماء ،وجعل يقول( :اللهم إين غليظ فـلـيِّّـ ِّّين .اللهم إين ضعيف ّ
إين خبيل فس ّخين) مث أمسك هنيهة .مث قال( :إن هللا ابتالكم يب ،وابتالين بكم،

صاحيب ،فوهللا ال حيضرين شيء من أمركم فيليه أحد دوين،
وأبقاين فيكم بعد
ّ
وال يتغيّب عين فآلوا فيه عن الـجـ ْزء واألمانة ،ولئن أحسنوا ألحسنن إليهم،
ألنكلن هبم) مث نزل ،فأم الناس للصالة .فكانت بيعة عمر بن
ولئن أساءوا
ّ

اخلطاب يف املسجد ِمن املسلمني ،هي اليت انعقدت له هبا اخلـالفة .وهبا
وجبت له الطاعة عليهم.

وأما عهـد أيب بكـر إليه فلم يَـع ُد كونه ترشيحا له للخـالفة ،وحصـرا
للرتشـيح هلا فيه .ومل ِ
تنعقد له به خالفة ،ومل جتب له به طاعة .إذ إنه مل يُصبح
خليفة إال بعد أن متّت له البيعة من الناس يف املسجد.
وبتتبع أجراءات هذا الشكل ،الذي صار به عمر بن اخلطاب خليفة
للمسلمني ،يُري أنّه خيتلف عن الشكل الذي متّ به تنصيب أيب بكر خليفة
لرسول هللا  على املسلمني.
 - 3أن يعهد اخلليفة وهو يف سكرات املوت  -مببادرة منه ،أو بطلب
لتويل اخلـالفة ،أبن خيتاروا ُهم
من املسلمني  -إىل عدة أشخاص مؤهلني ّ
أح َد ُهم بعد موته ،ابلتشاور فيما بينهم ،ليكون خليفة على املسلمني من
َ
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بعده ،يف مدة يُعيّنها هلم ،ال تتجاوز ثالثة أيم وبعد أن يَ ّتم اختيار أحدهم
منهم ،ابألسلوب الذي يتفقون عليه يـُعلَن امسه للمسلمني ،وتؤخذ له البيعة
منهم ،فيصري هذا الشخص خليفة للمسلمني هبذه البيعة ،وليس ابختيارهم له.
كما حصل مع عمر بن اخلطاب ملا طُعِن طعنته اليت مات منها ،أقبل

عليه املسلمون ،وطلبوا منه أن يستخلف ،فقال« :م ْن أستخلف؟ لو كان أبو
عبيدة بن اجلراح حي ا الستخلفته ،فإن سألين ريب قلت :مسعت نبيك يقول :إنه
أمني هذه األُمة ،ولو كان سامل موىل أيب حذيفة حيا الستخلفته ،فإن سألين ريب
قلت :مسعت نبيَّك يقول« :إن سامل ا شديد احلب هلل» فقال له أحد املسلمني:
استخلف ابنك عبد هللا .فقال :قاتلك هللا ،وهللا ما أردت هللا هبذا .وحيك!
كيف أستخلف رجالا عجز عن طالق امرأته؟ ال أرب لنا يف أموركم ،ما محدهتا
فإان قد أصبنا منه ،وإن كان شرا
ألرغب فيها ألحد من أهل بييت ،إن كان خريا ّ
فبحسب آل عمر أن ُحياسب منهم رجل واحد ،يُسأل عن أمر أُمة حممد .أما
لقد جهدت نفسي ،وحرمت أهلي ،وإن جنوت كفافا ال وزر وال أجر ،إين
لسعيد» ،فخرج املسلمون من عنده وتركوه يفكر يف األمر .مث عادوا إليه مرة

أخرى ،وسألوه أن يستخلف ،حرصا على مصلحة املـسـلمـني .فقـال هلم:
«عليكم هـؤالء الرهـط ،الذين مات رسـول هللا  وهو عنهم ر ٍ
اض ،وقال فيهم :إهنم

ِّ
علي بن أيب طالب ،وعثمان بن عفان ،وسـعد بن أيب وقاص ،وعبد
مـ ْن أهل اجلـنـةّ :
الرمحن بن عـوف ،والزبري بن العوام ،وطلحة بن عبيد هللا .ويكون معهم عبد هللا بن
عمر ولكن له الرأي وال يكون له من األمر شيء .وقد أوصـاهم عمر أن ينتخبوا
خليفة .وضـرب هلم أجالا قدره ثالثة أايم .وقال هلم بعد حديث طويل :فإذا مت
أيتني اليوم الرابع إال وعليكم أمري
صهيب .وال ّ
فتشاوروا ثالثة أايم .ولـيُصـ ّل ابلناس ُ

عني عمر أاب طلحة األنصاري حلراسة اجملتمعني ،وحثهم على العمل.
منكم» مث ّ
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وقال له« :اي أاب طلحة ،إن هللا عز وجل طاملا أعز اإلسالم بكم .فاخرت مخسني
رجالا من األنصار فاستحث هؤالء الرهط ،حىت خيتاروا رجالا منهم» وطلب من
املقداد بن األسود أن خيتار مكان االجتماع .وقال له« :إذا وضعتموين يف
حفريت ،فامجع هؤالء الرهط يف بيت ،حىت خيتاروا رجالا منهم» مث طلب من
صل ابلناس ثالثة أايم .وأدخل علي ا
صهيب أن يراقب االجتماع .وقال لهّ « :
وعثمان والزبري وسعدا وعبد الرمحن بن عوف وطلحة إن ق ِّدم ،وأحضر عبد هللا
بن عمر وال شيء له من األمر ،وقم على رؤوسهم .فإن اجتمع مخسة ،ورضوا
رجالا ،وأيب واحد ،فاشدخ رأسه ابلسيف ،وإن اتفق أربعة ،فرضوا رجالا منهم،
وأىب اثنان فاضرب رأسيهما ،فإن رضي ثالثة منهم رجالا ،وثالثة رجالا ،فح ّكموا
فأي الفريقني حكم له فليختاروا رجالا منهم ،فإن مل يرضوا
عبد هللا بن عمرّ ،
حبكم عبد هللا بن عمر ،فكونوا مع الذين فيهم عبد الرمحن بن عوف ،واقتلوا
الباقني ،إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس» مث طلب منهم أن يرتكوا البحث يف

اخلـالفة حىت ميوت.

وبعد وفاته ودفنه اجتمع النفر الذين مساهم عمر ما خال طلحة الذي
كان غائبا .ويقال إن اجتماعهم كان يف بيت عائشة .ومعهم عبد هللا بن
عمر .وأمروا أاب طلحة األنصاري أن حيجبهم .فلما استقر هبم اجمللس قال عبد
الرمحن بن عوف« :أيّكم خيرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضـلكم؟»
يعـين أيـّكم يتخـلى عن حقـه يف اخل ـالفـة ،بشـرط أن ُحي ّكـمه اجلميع ،ليختار
اخلليفة من بينهم كما يريد .وبعد أن قال عبد الرمحن بن عوف هذا القول،
سكت اجلميع ،ومل جيبه أحد .فقال عبد الرمحن :أان أخلع نفسي منها .فقال
عثمان :أان أول من رضي؛ فإين مسعت رسول هللا يقول« :أمني يف األرض أمني
علي .فقال عبد الرمحن:
يف السماء» .فقال الزبري وسعد :قد رضينا .وسكت ّ
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لتؤثِّر َّن احلق ،وال تتبع اهلوى،
علي( :أعطين موثقا ْ
(ما تقول اي أاب احلسن) قال ّ
ختص ذا رحم ،وال أتلو األُمة) .فقال عبد الرمحن« :أعطوين مواثيقكم على
وال ّ
وغري ،وأن ترضوا م ْن اخرتت لكم ،وعل َّي ميثاق
أن تكونوا معي على من ب ّدل ّ
أخص ذا رحم وال آلو املسلمني» فأخذ منهم ميثاقا ،وأعطاهم مثله.
هللا أن ال ّ

ص ِرف هذا
مث أخذ يستشريهم واحدا واحدا ،قائال لكل واحد منهم :إنه لو ُ
علي :عثمان.
األمر عنه من كان يرى ِمن هؤالء الرهط أحق ابألمر؟ َ
فقال ّ
علي .وقال سعد :عثمان .وقال الزبري :عثمان .مث راح يسأل
وقال عثمانّ :
أصحاب الرأي يف املدينة ،ويسأل مجيع املسلمني رجاال ونساء .ومل يرتك رجال
أو امرأة إال وسأله عمن خيتار ِمن هؤالء الرهط .فكان مجاعة منهم أيمرون
وعلي ،وأن
بعلي .ووجد رأي الناس موزعا بني عثمان ّ
بعثمان ،ومجاعة أيمرون ّ
القرشيني على كل حال كانوا يف صف عثمان.
وبعد أن انتهى عبد الرمحن ِمن طوافة ابلناس ،وخلواته هبم ،وعرف رأي

الناس رجاال ونساء ،دعا املسلمني إىل املسجد ،مث صعد املنرب متقلدا سيفه،
وعليه عمامته اليت عممه هبا رسول هللا  ،مث وقف وقتا طويال ،مث تكلم،
فقال« :أيها الناس إين قد سألتكم سرا وجهرا عن إمامكم ،فلم أجدكم تعدلون
علي وقال له« :قُ ْم
علي ّ
أبحد هذين الرجلنيّ :إما ّ
وإما عثمان» .مث التفت إىل ّ
علي ،فوقف حتت املنرب ،فأخذ عبد الرمحن بيده ،فقال:
ّ
إيل اي ّ
علي» .فقام ّ
علي:
«هل أنت مبايعي على كتاب هللا وسنة نبيه وفعل أيب بكر وعمر؟ فقال ّ
اللهم ال ،ولكن على جهدي من ذلك وعلمي» أي أابيعك على كتاب هللا
وسنة رسوله على جهدي من ذلك وعلمي فيهما .أما فعل أيب بكر وعمر فال
إيل اي
أتقيد به ،وأجتهد رأيي  -فأرسل عبد الرمحن يده .مث اندى« :قُ ْم ّ
علي الذي كان فيه ،فقال( :هل أنت
عثمان» .فأخذ بيده وهو يف موقف ّ
79

مبايعي على كتاب هللا وسنة نبيه وفعل أيب بكر وعمر؟ قال :اللهم نعم» .فرفع
عبد الرمحن رأسه إىل سقف املسجد ،ويده يف يد عثمان ،مث قال« :اللهم امسع
واشهد ،اللهم إين جعلت ما يف رقبيت من ذلك يف رقبة عثمان) .وازدحم الناس
علي يشق الناس حىت ابيع عثمان .وبذلك
يبايعون عثمان حىت غشوه .مث جاء ّ
متت البيعة لعثمان.
وبتتبع إجراءات هذا الشكل الذي تـ َّم به تنصيب عثمان خليفة
للمسلمني يُرى أبنه خيتلف عن الشكلني السابقني ،اللذين متّ هبما تنصيب
أيب بكر وعمر.
 - 4أن أتيت مجهرة ِمن املسلمني ،أو أهل احلل والعقد منهم ،أو فئة
تويل اخلـالفة ،فتطلب
من أهل القوة ،بعد موت اخلليفة ،إىل شخص ُم َّ
ؤهل لِ ّ
يتوىل اخلـالفة ،فيستجيب هلم ،بعد أن يلمس رضا غالبية املسلمني به.
منه أن ّ
مث أيخذ البيعة علنا من املسلمني .فإنه هبذه البيعة العلنية من املسلمني تنعقد
له اخلـالفة ،وجتب له الطاعة.
يتوىل اخلـالفة إال ترشيح له ألن يكون
طلب َمن طلب منه أن ّ
وما ُ
اخلليفة ،وحصر للخالفة فيه .لكنّه مل تنعقد له اخلـالفة هبذا الطلب ،وإمنا
انعقدت ببيعة الناس له.
علي بن أيب طالب .إذ إنه لـ ّما قُتِ َل اخلليفة
وذلك كما حصل مع ّ
عثمان بن عفان من قِبَ ِل الثوار ،بقيت املدينة بعد قتله مخسة أيم دون خليفة،
وكان أمريها يف هذه األيم اخلمسة الغافقي بن حرب ،أمري من أمراء الثوار.
علي بن أيب طالب لـيُـ َولّوه اخلـالفة ،فكان يتهرب منهم،
وقد طلب هؤالء الثوار ّ
فأاته أصحاب رسول هللا  فقالوا :إن هذا الرجل  -يعنون عثمان  -قد قُتِّل
80

وال بُ َّد للناس ِّم ْن إمام ،وال جند اليوم أحدا أح ّق هبذا األمر منك ،ال أقدم
سابقة ،وال أقرب من رسول هللا  .فقال :ال تفعلوا ،فإين أكون وزيرا ،خري
ِّم ْن أن أكون أمريا .فقالوا :ال وهللا ما حنن بفاعلني ،حىت نبايعك قال :ففي
املـسـجـد ،فإ ّن بيعيت ال تكون خفـيّ ا ،وال تكـون إال عن رضا املسلمني .فقال
عبد هللا بن عباس :فلقد كرهت أن أييت املسجد ،خمافة أن يُشـغب عليه ،وأىب
فلما دخل ،دخل املهاجـرون واألنصار فبايعوه ،مث ابيعه الناس
هو إال املـسـجـدّ ،
ومجهرة املسلمني على الرغم من ختلّف بين أميّة ،وبعض الصحابة.

لعلي بن أيب طالب يف املسجدِ ،من مجهرة الصحابة
وهبذه البيعة العلنية ّ
واملسلمني انعقدت له اخلـالفة ،ووجبت له هبا الطاعة على املسلمني.
علي بن أيب
ومن تتبع إجراءات هذا الشكل ،الذي َمتَّ به تنصيب ّ
طالب خليفة للمسلمني ،يُرى أبنه خيتلف عن األشكال الثالثة السابقة ،اليت
َمتَّ هبا تنصيب اخللفاء الثالثة قبله.
 - 5عندما تكون دولة اخلـالفة موجودة ،ويكون فيها جملس لألُمة،
ينوب عنها يف الشورى ،ويف حماسبة احلكام ،يقوم األعضاء املسلمون
ويل
املوجودون يف اجمللس ،حبصر املرشحني للخـالفةِ ،من األشخاص املؤهلني لِـتَ ّ
اخلـالفة ،واملستكملني لشروط انعقاد اخلـالفة.
وبعد أن يَ ّتم حصرهم من قِبَل أعضاء اجمللس تُعلَن أمساؤهم للمسلمني.
وم النتخاب واحد منهم ،ليكون هو اخلليفة ،ويكون االنتخاب إما
مث يُ َّ
عني يَ ٌ
من األُمة ،وإما من أعضاء جملس األُمة املسلمني وحدهم ،حسب ما هو متبىن
ومن ينال أكثر األصوات ،سواء من األُمة ،إن كان
يف دستور دولة اخلـالفةَ .
االنتخاب قد َمتّ ِمن قِبَل األُمة ،أو ِمن اجمللس إن كان االنتخاب قد مت من
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قبل اجمللس ،يُعلَ ُن امسه لألُمة ،أبنه انل أكثر األصوات؛ مث يُبايَع من أعضاء
جملس األُمة املسلمني ،بيعة انعقاد ،مثّ يُبايع ِمن املسلمني بيعة عامة ،بيعة
طاعة.
وهذه األشكال اخلمسة ،اليت جيوز أن جيري مبوجبها تنصيب خليفة
للمسلمني ،إمنا تكون  -بعد موت اخلليفة  -عندما يكون للمسلمني دولة
خالفة ،ويكون اإلسالم وحده هو املطبّق عليهم.

أما إذا مل يكن للمسلمني دولة خالفة ،وال خليفة ،وتُطَـبَّق عليهم أنظمة
الكفر وأحكامه  -كما هو حال املسلمني اليوم ،ومنذ أن قُضي على دولة
اخلـالفة عام 1924م  -فقام املسلمون ،أو مجاعة منهم ،أو أصحاب القوة
واملنعة فيهم ،يف قطر أو أكثر من أقطار املسلمني ،فاستولوا على السلطة يف
ذلك القطر ،وأزالوا احلاكم الذي حيكمهم أبنظمة الكفر وأحكامه ،بُغيَةَ
استئناف احلياة اإلسالمية ،والعودة إىل احلكم مبا أنزل هللا ،فيجوز ملن قاموا
ابالستيالء على السلطة أن يرشحوا شخصا من املسلمني املؤهلني لِـتَـ َوّيل احلكم
والسلطان ،واجلامعني لشروط انعقاد اخلـالفة ،وأن جيمعوا أهل احلَ ّل والعقد يف
ذلك القطر ،أو أكثرهم ،وأن يطلبوا منهم أن يبايعوا هذا الشخص ،الذي
رشحوه ليكون خليفة ،فيقوم أهل احلَ ّل والعقد مببايعته ابلرضا واالختيار ،على
كتاب هللا وسنّة رسوله ،فتنعقد له اخلـالفة هبذه البيعة ،مث يبايعه املسلمون يف
ذلك القطر مبايعة عامة ،مبايعة طاعة ورضاِ ،
ومن ثـَّم يباشر فورا بوضع
اإلسالم كامال موضع التطبيق والتنفيذ ،دون أتخري.
وبذلك تعود دولة اخلـالفة إىل احلياة ،ويعود تطبيق أحكام اإلسالم
وأنظمته إىل الوجود ،وتتحول الدار يف ذلك القطر إىل دار إسالم.
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االسـتخـالف أو العـهـد
ال تنعقد اخلـالفة ابالستخالف ،أي ابلعهد ،ألهنا عقد بني املسلمني
واخلليفة .فيشرتط يف انعقادها بيعة من املسلمني ،وقبول من الشخص الذي
ابيعوه .واالستخالف أو العهد ال يتأتى أن حيصل فيه ذلك ،فال تنعقد به
خالفة .وعلى ذلك فاستخالف خليفة خلليفة آخر أييت بعده ال حيصل فيه
عقد اخلـالفة ،ألنه ال ميلك حق عقدها .وألن اخلـالفة حق للمسلمني ال
للخليفة .فاملسلمون يعقدوهنا ملن يشاءون .فاستخالف اخلليفة َغ َريه ،أي
هده ابخلـالفة لغريه ال يصح ،ألنه إعطاء ملا ال ميلك ،وإعطاء ما ال ميلك ال
َع ُ
جيوز شرعا .فإذا استخلف اخلليفة خليفة آخر ،سواء أكان ابنه ،أم قريبه ،أم
قدها ممن ميلك
بعيدا عنه ،ال جيوز ،وال تنعقد اخلـالفة له مطلقا ،ألنه مل َجي ِر َع ُ
هذا العقد ،فهي عقد فضويل ال يصح.
وأما ما ُروي أن أاب بكر استخلف عمر ،وأن عمر استخلف الستة،
وأن الصحابة سكتوا ،ومل ينكروا ذلك ،فكان سكوهتم إمجاعا ،فإن ذلك ال
يدل على جواز االستخالف ،أي العهد .وذلك ألن أاب بكر مل يستخلف
خليفة ،وإمنا استشار املسلمني فيمن يكون خليفة هلم ،فرشح عليا وعمر .مث
إن املسلمني خالل ثالثة أشهر يف حياة أيب بكر اختاروا عمر أبكثريتهم ،مث
بعد وفاة أيب بكر جاء الناس ،وابيعوا عمر ،و ٍ
حينئذ انعقدت اخلـالفة لعمر .أما
قبل البيعة فلم يكن خليفة ،ومل تنعقد اخلـالفة له ،ال برتشيح أيب بكر ،وال
ابختيار املسلمني له ،وإمنا انعقدت حني ابيعوه ،وقَبـِ َل اخلـالفة .وأما عهد عمر
للستة فهو ترشيح هلم من قبله ،بناء على طلب املسلمني ،مث حصل من عبد
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الرمحن بن عوف أن استشار املسلمني فيمن يكون منهم ،فاختار أكثرهم عليّا،
علي التقيّد مبا
إذا ت َقـيّد مبا كان عليه أبو بكر وعمر ،وإال فعثمانّ .
فلما رفض ّ
سار عليه أبو بكر وعمر ،ابيع عبد الرمحن عثمان ،وابيعه الناس .فاخلـالفة
انعقدت لعثمان ببيعة الناس له ،ال برتشيح عمر ،وال ابختيار الناس ،ولو مل
يبايعه الناس ،ويقبل هو مل تنعقد اخلـالفة .وعلى ذلك ال بد من بيعة املسلمني
للخليفة ،وال جيوز أن تكون ابلعهد ،أو االستخالف ألهنا عقد والية ،وينطبق
عليها ما ينطبق على العقود.

واليـة الع ـهـد
يعترب نظام والية العهد منكرا يف النظام االسالمي ،وخمالفا له كل
املخالفة ،وذلك ألن السلطان هو لألُمة ،وليس للخليفة .وإذا كان اخلليفة إمنا
ينوب عن األُمة يف السلطان مع بقائه هلا ،فكيف جيوز له أن مينحه لغريه؟ وما
فعله أبو بكر لعمر مل يكن والية عهد ،بل كان انتخااب من األُمة يف حياة
اخلليفة مث حصلت له البيعة بعد موته.
ومع ذلك كله فقد احتاط أبو بكر لألمر يف خطابه ،فعلّق نفاذ ذلك
استقر رأيه على
على أن يكون برضا الناس إذ خاطب الناس  -بعد أن
ّ
استخالفه  -قائال هلم« :أترضون مبن أستخلف عليكم؟ فإين وهللا ما ألوت
جهدا ،وال وليت ذا قرابة» .وعلى هذا األساس جعل عمر بن اخلطاب ابنه
عبد هللا مع الستة ،الذين جعل هلم حق اختيار اخلليفة ،وشرط أالّ يكون له
من األمر شيء بل له الرأي فقط ،حىت ال توجد شبهة والية العهد .خبالف ما
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فعله معاوية من تولية ابنه يزيد ،فإنه خيالف نظام اإلسالم .والذي محل معاوية
على ابتداعه هذا املنكر:
 - 1أنه كان يفهم رائسة الدولة أهنا ملك ،وليست خالفة .انظر إليه
حني خطب يف أهل الكوفة بعد الصلح وهو يقول( :اي أهل الكوفة أتراين

قاتلتكم على الصالة والزكاة واحلج ،وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وحتجون؟
ألأتمر عليكم وعلى رقابكم .وقد آاتين هللا ذلك وأنتم كارهون.
ولكين قاتلتكم ّ
أال إ ّن كل مال ودم أصيب يف هذه الفتنة فمطلول .وكل شرط شرطته فتحت
قدمي هاتني).

كمـا روى ذلك ابن أيب شيبة يف مصنفه من طريق سعيد بن سويد
قال :صلى بنا معاوية اجلمعة ابلنخيلة مث خطبنا ،...وكذلك رواه البخاري يف
التاريخ الكبري.
نعم انظر إليه وهو يقول ذلك جتده يعلن عن نفسه ،أنه خيالف
اإلسالم ،حني يعلن أنه قاتل الناس ليتأمر عليهم وعلى رقاهبم ،وحني يتجاوز
ذلك إىل ما هو أشد وأنكى ،وهو يقول للناس :كل شرط شرطه فتحت
قدميه ،وهللا تعاىل يقول .       :نعم
انظر إليه وهو يقول ذلك جتده إمنا يعلن أنه ال يَتقيّد ابإلسالم .بل إن طريقة
انتخاب يزيد تدل على أنه كان يتعمد خمالفة اإلسـالم ،يف سبيل وراثة امللك،
كما يفهمه ،ألنه أخذ رأي مجيع الناس ،فلم يوافقه أحد ،فاسـتعمل املال ،فلم
جيبه إال من ال كيان هلم يف اجملتمع ،وال وزن هلم عند املسلمني ،فاستعمل
السيف .ح ّدث املؤرخون كابن كثري وابن األثري وغريهم أنه بعد أن عجز ُوالتُه
عن أخذ البيعة ليزيد يف احلجاز ،ذهب بنفسـه ،ومعه املال واجلند ،ودعا
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وجهاء املسلمني وقال هلم :قد علمتم سـرييت فيكم ،وصليت ألرحامكم .يزيد
أخوكم وابن عمكم .وأردت أن تقـدموا يزيـد ابسـم اخل ـالفـة ،وتكـونـوا أنتـم
وجتـبـون املال وتَـق ِسـمـونه .فأجابه عبد هللا بن الزبري،
ؤمرون َ
تعـزلـون وتُولّـونَ ،وت ـُ ّ
ُخم ّريا بني أن يصنع كما صنع رسول هللا  إذ مل يستخلف أحدا ،أو كما
صنع أبو بكر ،أو كما صنع عمر .فغضب معاوية .وسأل ابقي الناس.
فأجـابوا مبا قـال ابـن الزبري .فقال( :أ ْعـذر من أن ـذر ،إين قـائم مبقالة ،فأُق ِّ
ْسم
ْ
علي أحدكم كلمة يف مقامي هذا ،ال ترجع إليه كلمة غريها ،حىت
ابهلل لئن ر ّد َّ
ني رجل إال على نفسه) .مث أمر صاحب
يسبقها السيف إىل رأسه .فال يُ ِّبقـ ّ َّ

حرسه أبن يقيم على رأس كل وجيه ِمن وجهاء احلجاز ،وكل معـارض ِمن
املعارضـني رجلني .وأمرمها أب ّن كل رجل يَـ ُرّد عليه كلمة تصديق أو تكذيب،
فليضرابه بسيفيهما.
وهكـذا نفـذ معـاويـة خطـته يف توليـة ابنـه يزيـد.

إن هذا األساس الذي استند إليه معاوية يف تولية ابنه يزيد من بعده هو
أساس خمالف لإلسالم .قال عمر « :م ْن ّأمر رجالا لقرابة أو صداقة
بينهما ،وهو جيد يف املسلمني خريا منه ،فقد خان هللا ورسوله واملؤمنني».
 - 2كان معاوية حيتال على النصوص الشرعية يف موضوع تولية ابنه
اإلسالم حق اختيار اخلليفة لألُمة ،وقد فعل رسول هللا 
فيؤوهلا ،فقد جعل
ُ
ّ
ذلك ،وترك األمر للمسلمني خيتارون من هو أصلح لوالية أمورهم ،ولكن
معاوية أساء تطبيق البيعة فجعل احلكم من بعده البنه يزيد كما كان يصنع
البيزنطيون والساسانيون ،واحتال أبخذ البيعة ليزيد يف حياته.
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 - 3إن طريقة اجتهاد معاوية يف األمور السياسية تقوم على أساس
املنفعة ،ولذلك جيعل األحكام الشرعية تُوافق املشكلة ،وال تعاجلها فَـيُـ َؤِّول
األحكام لتتفق مع املشكلة القائمة .وكان عليه أن يَـتّبع الطريقة اإلسالمية يف
االجتهاد ،أبن جيعل األساس كتاب هللا وسنة نبيه ،ال النفع املادي ،وأن أيخذ
األحكام اإلسالمية ملعاجلة مشاكل عصره ال أن أيخذ مشاكل عصره ليعاجل
هبا أحكام اإلسالم ،فيحورها ويبدهلا وخيالفها!!
ومن اجلدير ذكره أن العهد ابخلـالفة لالبن مل يكن هو الذي جيعل االبن
ينصب ببيعة جديدة تؤخذ من الناس ،انعقادا
خليفة بعد أبيه ،بل إنه كان َّ
وطاعة ،بعد وفاة اخلليفة السابق .غري أنه كان يساء تطبيق البيعة أحياان فبدل
أخذها ابلرضا واالختيار ،تؤخذ ابإلكراه .إال أن البيعة يف مجيع األحوال كانت
هي الطريقة لنصب اخلليفة طيلة عصور الدولة اإلسالمية ،فتنعقد اخلـالفة له
ابلبيعة وليس ابلوراثة أو والية العهد.

مـدة الرائسـة للخـلـيـفـة
ليس لرائسة اخلليفة ُم ّدة ُحم ّددة بزمن ُحم ّدد .فما دام حمافظا على الشرع،
ُمن ّفذا ألحكامه ،قادرا على القيام بشؤون الدولة ،ومسؤوليات اخلـالفة فإنه
ص البيعة الواردة يف األحاديث جاء مطلقا ،ومل يـُ َقـيّد
يبقى خليفة .ذلك أ ّن نَ ّ
مب ّدة ُمعيّنة ،ملا روى البخاري عن أنس بن مالك عن النيب  قوله« :امسعوا
ِّ
شي ،كأن رأسه زبيبة» ويف رواية أخرى
وأطيعوا ،وإن استُعمل عليكم عب ٌد حـب ٌ
ملسلم من طريق أم احلصني« :يقودكم بكتاب هللا» وأيضا فإن اخللفاء الراشدين
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كل منهم بيعة ُمطلقة ،وهي البيعة الواردة يف األحاديث .وكانوا غري
قد بُويع ٌ
فتوىل كل منهم اخلـالفة منذ أن بُويع حىت مات .فكان ذلك
حمدودي املدةّ ،
إمجاعا من الصحابة رضوان هللا عليهم على أنـّه ليس للخالفة مدة حمددة ،بل
ظل خليفة حىت ميوت.
هي ُمطلقة ،فإذا بُويع ّ
إال أنه إذا طرأ على اخلليفة ما جيعله معزوال ،أو يستوجب العزل فإن
ُم ّدته تنتهي ،ويُعزل .غري أن ذلك ليس حتديدا ملدته يف اخلـالفة ،وإمنا هو
ابلنص الشرعي ،وإمجاع
حدوث اختالل يف شروطها .إذ إن صيغة البيعة الثابتة
ّ
الصحابة جيعل اخلـالفة غري ُحم ّددة املدة ،لكنها ُحم ّددة بقيامه مبا بُويع عليه،
وهو الكتاب والسنة ،أي ابلعمل هبما ،وتنفيذ أحكامهما ،فإن مل حيافظ على
الشرع ،أو مل ينفذه فإنه جيب عزله.

املـدة اليت ميهـل فيها املسـلمـون إلقامـة خـلـيـفـة
املدة اليت ميهل فيها املسلمون إلقامة خليفة هي ثالثة أيم بلياليها ،فال
َِحي ّل ملسلم أن يبيت ثالث ليال وليس يف عنقه بيعة .أما حتديد أعلى احلد
بثالث ليال فألن نصب اخلليفة فرض منذ اللحظة اليت يتوىف فيها اخلليفة
السابق أو يعزل ،ولكن جيوز أتخري النصب مع االشتغال به مدة ثالثة أيم
بلياليها ،فإذا زاد على ثالث ليال ،ومل يقيموا خليفة يُنظَر ،فإن كان املسلمون
مشغولني بـإقامة خليفة ،ومل يستطيعوا إجناز إقامته خالل ثالث ليال ،ألمور
قاهرة ال قبل هلم بدفعها ،فإنه يسقط اإلمث عنهم ،النشغاهلم بـإقامة الفرض،
والستكراههم على التأخري مبا قهرهم عليه .روى ابن حبان وابن ماجة عن ابن
عباس قال :قال رسول هللا « :إن هللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان ،وما
88

استُ ْك ِّرهوا عليه» .وإن مل يكونوا مشغولني بذلك فإهنم أيمثون مجيعا حىت يقوم
اخلليفة ،و ٍ
حينئذ يسقط الفرض عنهم .أما اإلمث الذي ارتكبوه يف قعودهم عن
إقامة خليفة فإنه ال يسقط عنهم ،بل يبقى عليهم حياسبهم هللا عليه،
كمحاسبته على أية معصية يرتكبها املسلم ،يف ترك القيام ابلفرض.
أما دليل وجوب مباشرة االشتغال يف بيعة اخلليفة جملرد خلو منصب
اخلـالفة ،فهو أن الصحابة قد ابشروا ذلك يف سقيفة بين ساعدة بعد وفاة
الرسول  ،يف اليوم نفسه ،وقبل دفنه  ،وقد متت بيعة أيب بكر بيعة
انعقاد يف اليوم نفسه ،مث يف اليوم الثاين مجعوا الناس يف املسجد لبيعة أيب بكر
بيعة الطاعة.
أما كون أقصى مدة ميهل فيها املسلمون لنصب اخلليفة ثالثة أيم
بلياليها فذلك ألن عمر عهد ألهل الشورى عند ظهور حتقق وفاته من الطعنة،
وح ّدد هلم ثالثة أيم ،مث أوصى أنه إذا مل يُتفق على اخلليفة يف ثالثة أيم فليقتل
املخالف بعد األيم الثالثة ،ووّكل مخسني رجال من املسلمني بتنفيذ ذلك ،أي
بقتل املخالف ،مع أهنم ِمن أهل الشورىِ ،
ومن كبار الصحابة ،وكان ذلك
على مرأى ومسمع من الصحابة ،ومل ين َقل عنهم ُخمالف ،أو م ِ
نكر لذلك،
ُ
ُ
خيلو املسلمون من خليفة أكثر
فكان إمجاعا من الصحابة على أنه ال جيوز أن َ
من ثالثة أيم بلياليها ،وإمجاع الصحابة دليل شرعي كالكتاب والسنة.
أخرج البخاري من طريق املِس َور بن خمرمة قال( :طرقين عبد الرمحن بعد
هجع من الليل ،فضرب الباب حىت استيقظت ،فقال أراك انئما ،فوهللا ما
اكتحلت هذه الثالث بكثري نوم) أي ثالث ليال .فلما صلى الناس الصبح
متت بيعة عثمان.
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وحـدة اخل ـالفـة
جيب أن يكون املسلمون مجيعا يف دولة واحدة ،وأن يكون هلم خليفة
واحد ال غري ،وحيرم شرعا أن يكون للمسلمني يف العامل أكثر من دولة واحدة،
وأكثر من خليفة واحد.
كما جيب أن يكون نظام احلكم يف دولة اخلـالفة نظام وحدة ،وحيرم أن
يكون نظاما احتادي.
وذلك ملا روى مسلم أن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال :إنه مسع
رسول هللا  يقول« :وم ْن ابيع إماما ،فأعطاه صفقة يده ،ومثرة قلبه فليطعه
إن استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه ،فاضربوا عنق اآلخر» .وملا روى مسلم عن
مجيع على رجل
وأمرُكم ٌ
عرفجة قال :مسعت رسول هللا  يقول« :م ْن أاتكم ُ
فرق مجاعتكم فاقتلوه» .وملا روى مسلم عن
واحد يريد أن يش ّق عصاكم ،أو يُ ّ
اخلدري عن رسول هللا  أنه قال« :إذا بُويع خلليفتني فاقتلوا
أيب سعيد
ّ
اآلخر منهما» .وملا روى مسلم أن أاب حازم قال :قاعدت أاب هريرة مخس
سنني ،فسمعته ُحي ّدث عن النيب  قال« :كانت بنو إسرائيل تسوسهم
األنبياء ،كلّما هلك نيب خلفه نيب ،وإنه ال نيب بعدي ،وستكون خلفاء فتكثر،
قالوا :فما أتمران؟ قال :فُوا ببيعة األول فاألول ،وأعطوهم حقهم ،فإن هللا
يبني أنه يف حالة إعطاء اإلمامة ،أي
سائلهم عما اسرتعاهم» .فاحلديث األول ّ

اخلـالفة لواحد وجبت طاعته ،فإن جاء شخص آخر ينازعه اخلـالفة وجب
قتاله وقتله إن مل يرجع عن هذه املنازعة.
واحلديث الثاين يبني أنه عندما يكون املسلمون مجاعة واحدة ،حتت
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إمرة خليفة واحد ،وجاء شخص يشق وحدة املسلمني ،ويفرق مجاعتهم وجب
قتله .واحلديثان يدالن مبفهومهما على منع جتزئة الدولة ،واحلث على عدم
السماح بتقسيمها ،ومنع االنفصال عنها ،ولو بقوة السيف.
خلو الدولة من اخلليفة  -مبوته
واحلديث الثالث يَ ّ
دل على أنه يف حالة ّ
أو عزله أو اعتزاله  -ومبايعة شخصني للخالفة جيب قتل اآلخر منهما ،ومن
ابب أوىل إذا أعطيت ألكثر من اثنني .وهذا كناية عن منع تقسيم الدولة،
ويعين حترمي جعل الدولة دوال ،بل جيب أن تبقى دولة واحدة.
واحلديث الرابع يدل على أن اخللفاء سيكثرون بعد الرسول  وأن
الصحابة رضوان هللا عليهم سألوه مباذا أيمرهم عندما يكثر اخللفاء ،فأجاهبم
أبنه جيب عليهم أن يفوا للخليفة الذي ابيعوه أوال ،ألنه هو اخلليفة الشرعي،
وهو وحده الذي له الطاعة ،وأما اآلخرون فال طاعة هلم ،ألن بيعتهم ابطلة،
ٍ
خلليفة آخر مع وجود خليفة للمسلمني.
وغري شرعية ،ألنه ال جيوز أن يُبايَع
وهذا احلديث كذلك يدل على وجوب أن تكون الطاعة خلليفة واحد ،وابلتايل
يدل على أنه ال جيوز أن يكون للمسلمني أكثر من خليفة ،وأكثر من دولة
واحدة.

صـالحيـات اخلـلـيـفـة
اخلليفة هو الدولة ،فهو ميلك مجيع الصالحيات اليت تكون للدولة،
فيملك الصالحيات التالية:
(أ) هو الذي جيعل األحكام الشرعية حني يتبناها انفذة ،فتصبح ٍ
حينئذ
قوانني جتب طاعتها ،وال جتوز خمالفتها.
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(ب) هو املـسـؤول عن سـياسـة الدولة الداخلية واخلارجية معا ،وهو
الذي يتوىل قيادة اجليش ،وله حق إعـالن احلرب ،وعقد الصـلح واهلدنة ،وسائر
املعاهدات.
(ج) هو الذي له قبول السفراء األجانب ورفضهم ،وتعيني السفراء
املـسـلمني وعـزهلم.
(د) هو الذي يعني ويعزل املعاونني والوالة ،وهم مجيعا مسؤولون أمامه
كما أهنم مسؤولون أمام جملس األُمة.
(هـ) هو الذي يعني ويعزل قاضي القضاة ،ومديري الدوائر ،وقواد
اجليش ورؤساء أركانه وأمراء ألويته ،وهم مجيعا مسؤولون أمامه ،وليسوا
مسؤولني أمام جملس األُمة.
(و) هـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ــذي يتبـ ـ ـ ــىن األحكـ ـ ـ ــام الشـ ـ ـ ــرعية ،الـ ـ ـ ــيت توضـ ـ ـ ــع مبوجبهـ ـ ـ ــا
ميزاني ـ ــة الدول ـ ــة ،وه ـ ــو ال ـ ــذي يق ـ ــرر فص ـ ــول امليزاني ـ ــة ،واملب ـ ــالغ ال ـ ــيت تل ـ ــزم لك ـ ــل
جهـة ،سـواء أكان ذلك متعـلقا ابلـواردات ،أم ابلـنفـقات.
ودليل هذه الصالحيات أن واقع اخلـالفة من حيث كوهنا رائسة عامة
جلميع املسـلمني يف الدنيا ،إلقـامـة أحكام الـديـن ،ومحل دعوة اإلسالم إىل
العامل هو دليل عليها .على أ ّن كلمة الدولة لفظ اصطالحي ،وخيتلف معناها
ابختالف نظرة األمم ،فالغربيون مثال يريدون ابلدولة جمموع األرض والسكان
واحلكام .ألن الدولة عندهم تقوم ضمن حدود يسموهنا الوطن ،والسيادة
عندهم للشعب ،واحلكم أي السلطان عندهم مجاعي ،وليس فردي ،ومن هنا
كان للدولة هذا املفهوم أبهنا جمموع ما يسمى ابلوطن ،ومن يسمون
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ابملواطنني ،ومن يباشرون احلكم ،وهم احلكام .وهلذا جتد عندهم رئيس دولة،
أي رئيس احلكام ،والشعب ،والبالد ،ورئيس حكومة ،أي رئيس الوزارة ،يعين
رئيس احلكام .وأما يف اإلسالم فإنه ال توجد حدود دائمية ،إذ جيب محل
الدعوة إىل العامل ،فتنتقل احلدود ابنتقال سلطان اإلسالم إىل البالد األخرى.
وكلمة الوطن إمنا يراد هبا مكان إقامة الشخص الدائمة ،أي بيته وبلده ،وال
يراد منها أكثر من ذلك مطلقا .والسيادة إمنا هي للشرع ال لألُمة ،فاحلكام
سري بـإرادة الشرع .واحلكم أي السلطان فردي،
يُ َس َّريون بـإرادة الشرع ،واألُمة تُ َّ
وليس مجاعيا .قال « :إذا كانوا ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم» رواه البزار
من طريق ابن عمر ،وقال« :إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم» رواه أبو
داود من طريق أيب سعيد اخلدري .وروى مسلم عن أيب سعيد اخلدري عن
رسول هللا  قال« :إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما» ،ومن هنا خيتلف
معىن الدولة يف اإلسالم عن معناها يف غريه من األنظمة .فالدولة يف اإلسالم
إمنا يقصد هبا السلطان واحلكم ،وصالحياهتا هي صالحية السلطان ،ومبا أن
الذي يتوىل السلطان هو اخلليفة ،لذلك كان اخلليفة هو الدولة.
على أن الرسول  حني أقام الدولة اإلسالمية يف املدينة كان هو
املتويل للسلطان ،فكانت مجيع السلطة بيده ،وكانت مجيع الصالحيات املتعلقة
ابلسلطان مملوكة له ،وقد كان كذلك طوال أيم حياته ،حىت التحق ابلرفيق
األعلى .مث جاء بعده اخللفاء الراشدون ،فكان كل خليفة منهم يتوىل مجيع
السلطة ،وميلك مجيع الصالحيات املتعلقة ابلسلطان .وهذا أيضا دليل على أن
اخلليفة هو الدولة .وأيضا فإن الرسول  حني َح ّذر من اخلروج على األمري
عرب عنه بلفظ اخلروج من السلطان ،روى مسلم عن ابن عباس عن رسول هللا
َّ
93

 قال« :من كره من أمريه شيئا فليصرب عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج
من السلطان شربا فمات عليه إال مات ميتة جاهلية» .واخلـالفة هي إمارة

املؤمنني ،فاخلليفة هو السلطان ،وله مجيع صالحيات السلطان ،أي هو
الدولة ،وله مجيع صالحيات الدولة .هذا هو الدليل اإلمجايل هلذه
الصالحيات .وأما ما ذكر يف هذه الصالحيات من تعداد ملا ميلك اخلليفة من
صالحيات ،فهو تعداد لواقع ما هو موجود يف الدولة من صالحيات ،من
أجل بيان األحكام التفصيلية من هذه الصالحيات.
وأما األدلة التفصيلية للفقرات الست الواردة ،فإن الفقرة (أ) دليلها
إمجاع الصحابة .وذلك أن القانون لفظ اصطالحي ومعناه :األمر الذي
يصدره السلطان ليسري الناس عليه ،وقد عُّرف القانون أبنه (جمموع القواعد
اليت ُجيرب السلطان الناس على اتباعها يف عالقاهتم) أي إذا أمر السلطان
أبحكام معينة كانت هذه األحكام قانوان ،يلزم الناس هبا ،وإن مل أيمر
السلطان هبا ال تكون قانوان ،فال يلزم الناس هبا .واملسلمون يسريون على
أحكام الشرع ،فهم يسريون على أوامر هللا ونواهيه ،وليس على أوامر السلطان
ونواهيه .فما يسريون عليه أحكام شرعية ،وليست أوامر السلطان .غري أن
هذه األحكام الشرعية اختلف الصحابة فيها ،ففهم بعضهم من النصوص
الشرعية شيئا غري ما كان يفهمه البعض اآلخر ،وكان كل يسري حسب فهمه،
ويكون فهمه حكم هللا يف حقه ،ولكن هناك أحكام شرعية تقتضي رعاية
ُشؤون األُمة أن يسري املسلمون مجيعا على رأي واحد فيها ،وأن ال يسري كل
حبسب اجتهاده ،وقد حصل ذلك ابلفعل ،فقد رأى أبو بكر أن يوزع املال
بني املسلمني ابلتساوي ،ألنه حقهم مجيعا ابلتساوي .ورأى عمر أنه ال يصح
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رسول هللا كمن قاتل معه ،وأن يُعطى الفقري كالغين ،ولكن
أن يُعطى َمن قَاتَل َ
أاب بكر كان هو اخلليفة ،فأمر ابلعمل برأيه ،أي تبين توزيع املال ابلتساوي،
فاتبعه املسلمون يف ذلك ،وسار عليه القضاة والوالة ،وخضع له عمر ،وعمل
برأي أيب بكر ون ّفذه ،وملا جاء عمر خليفة تبىن رأي خيالف رأي أيب بكر ،أي
أمر برأيه بتوزيع املال ابلتفاضل ،ال ابلتساوي ،فَـيُعطى حسب القدم واحلاجة،
فاتبعه املسلمون ،وعمل به الوالة والقضاة ،فكان إمجاع الصحابة منعقدا على
أن لإلمام أن يتبىن أحكاما معينة ،وأيمر ابلعمل هبا ،وعلى املسلمني طاعتها،
ولو خالفت اجتهادهم ،وترك العمل آبرائهم واجتهاداهتم .فكانت هذه
األحكام املتبناة هي القوانني .ومن هنا كان َس ّن القوانني للخليفة وحده ،وال
ميلك َغريُه ذلك مطلقا.

وأما الفقرة (ب) فإن دليلها عمل الرسول  فإنه  هو الذي كان
عني الوالة والقضاة وحياسبهم ،وهو الذي كان يراقب البيع والشراء ،ومينع
يُ ّ
الغش ،وهو الذي يُوزع املال على الناس ،وهو الذي كان يساعد فاقد العمل
على إجياد عمل له ،وهو الذي كان يقوم جبميع شؤون الدولة الداخلية،
وكذلك هو الذي كان خياطب امللوك ،وهو الذي كان يستقبل الوفود ،وهو
الذي كان يقوم جبميع شؤون الدولة اخلارجية .وأيضا فإنه  كان يتوىل قيادة
اجليش فعال ،فكان يف الغزوات يتوىل بنفسه قيادة املعارك ،ويف السراي كان هو
الذي يبعث السرية ،ويعني قائدها ،حىت إنه حني عني أسامة بن زيد قائدا
على سرية لريسلها إىل بالد الشام كره ذلك الصحابة ،لصغر ِس ّن أسامة،
ولكن الرسول أجربهم على قبول قيادته .مما يدل على أن اخلليفة هو قائد
اجليش فعال ،وليس قائدا أعلى فحسب .وأيضا فإن الرسول هو الذي أعلن
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احلرب على قريش ،وهو الذي أعلن احلرب على بين قريظة ،وعلى بين النضري،
وعلى بين قَـيـنُقاع ،وعلى َخيرب ،وعلى الروم ،فكل حرب وقعت هو الذي
أعلنها ،مما يدل على أن إعالن احلرب إمنا هو للخليفة .وأيضا فإنه  هو
الذي عقد املعاهدات مع اليهود ،وهو الذي عقد املعاهدات مع بين مدجل
وحلفائهم من بين ضمرة ،وهو الذي عقد املعاهدات مع يوحنة بن رؤبة،
صاحب أيلة ،وهو الذي عقد معاهدة احلديبية ،حىت إن املسلمني كانوا
ساخطني من معاهدة احلديبية ،ولكنه مل يستجب لقوهلم ورفض آراءهم،
وأمضى املعاهدة ،مما يدل على أن للخليفة ال لغريه عقد املعاهدات ،سواء
معاهدة الصلح أم غريها من املعاهدات.
رسويل مسيلمة،
وأما الفقرة (ج) فإن دليلها أن الرسول هو الذي تلقى َ
وهو الذي تلقى أاب رافع رسوال من قريش ،وهو الذي أرسل الرسل إىل هرقل،
وكسرى ،واملقوقس ،واحلارث الغساين ملك احلرية ،واحلارث احلمريي ملك
اليمن ،وإىل جناشي احلبشة ،وهو الذي أرسل عثمان بن عفان يف احلديبية
رسوال إىل قريش .مما يدل على أن اخلليفة هو الذي يقبل السفراء ويرفضهم
وهو الذي يعني السفراء.
وأما الفقرة (د) فإن الرسول  هو الذي كان يعني الوالة ،فعني معاذا
واليا على اليمن ،وهو الذي كان يعزل الوالة ،فعزل العالء بن احلضرمي عن
البحرين ،ألن أهلها شكوا منه ،مما يدل على أن الوالة مسؤولون أمام أهل
الوالية كما هم مسؤولون أمام اخلليفة ،ومسؤولون أمام جملس األُمة ألنه ميثل
مجيع الواليت .هذا ابلنسبة للوالة .أما املعاونون فإن الرسول كان له معاوانن
مها أبو بكر وعمر ،ومل يعزهلما ،ويول غريمها طوال حياته .فهو الذي عينهما،
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ولكنه مل يعزهلما ،غري أنه ملا كان املعاون إمنا أخذ السلطة من اخلليفة ،وهو
مبثابة انئب عنه ،فإنه يكون له حق عزله قياسا على الوكيل ،ألن للموكل عزل
وكيله.

وأما الفقرة (هـ) فإن دليلها أن الرسول  قلد عليّا  قضاء اليمن،
وروى أمحد عن عمرو بن العاص قال« :جاء رسول هللا  خصمان
خيتصمان فقال لعمرو :اقض بينهما اي عمرو فقال :أنت أوىل بذلك مين ي
قضيت بينهما فما يل؟ قال :إن أنت
رسول هللا ،قال :وإن كان ،قال :فإذا
ُ
قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات .وإن أنت اجتهدت
فأخطأت فلك حسنة».

فعني شرحيا قاضيا للكوفة،
وقد كان عمر ّ 
يويل ويعزل القضاةّ .
ووىل
وأاب موسى قاضيا للبصرة ،وعزل ُشَرحبيل بن حسنة عن واليته يف الشامّ ،
معاوية ،فقال له ُشرحبيل« :أ ِّم ْن ُج ٍ
نب عزلتين أم خيانة؟ قال :من كل ال ،ولكن
َ
علي  أاب األسود ،مث عزله ،فقال :مل
أردت رجالا أقوى من رجل»« .ووىل ّ
عزلتين ،وما خنت ،وال جنيت؟ فقال :إين رأيتك يعلو كالمك على اخلصمني».
أي
وعلي ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة ،ومل ينكر على ّ
وقد فعل عمر ّ
منهما منكر .فهذا كله دليل على أن للخليفة أن يعني القضاة بوجه عام،
عني القضاة ،قياسا على الوكالة ،إذ له أن ينيب
وكذلك له أن يُنيب عنه َمن يُ ّ
عنه يف كل ما هو ِمن صالحياته ،كما له أن يوّكل عنه يف كل ما جيوز له من
التصرفات.
وأما تعيني مديري الدوائر فإن الرسول َ عـ ّني ُكتّااب إلدارة مصاحل
عني املعيقيب بن أيب فاطمة الدوسي على
الدولة ،وكانوا مبثابة مديري الدوائر .فَ ّ
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وعـ ّني حذيفة بن
خامته ،كما َعـ ّني ُمعيقيب بن أيب فاطمة على الغنائم أيضاَ ،
وعـ ّني الزبري بن العوام يكتب أموال
اليمان يكتب خرص مثار احلجازَ ،
وعـ ّني املغرية بن شعبة يكتب املداينات واملعامالت ،وهكذا.
الصدقاتَ ،
وأما قواد اجليش ،وأمراء ألويته فإن الرسول َ عـ ّني محزة بن عبد
وعـ ّني
املطلب قائدا على ثالثني رجال ،ليعرتض قريشا على شاطئ البحرَ ،
وع ّني
عبيدة بن احلارث على ستني ،وأرسلة إىل وادي رابغ ،ملالقاة قريشَ ،
عني قواد
سعد بن أيب وقاص على عشرين ،وأرسله حنو مكة ،وهكذا كان يُ ّ
عني القواد وأمراء األلوية.
اجليوش ،مما يدل على أن اخلليفة هو الذي يُ ّ
وهؤالء مجيعا كانوا مسؤولني أمام الرسول ،وليسوا مسؤولني أمام أحد،
مما يدل على أن القضاة ،ومديري الدوائر ،وقواد اجليش ورؤساء أركانه ،وسائر
املوظفني ،ليسوا مسؤولني إال أمام اخلليفة ،وليسوا مسؤولني أمام جملس األُمة.
وال يُسأل أحد أمام جملس األُمة سوى املعاونني ،والوالة ،ومثلهم العمال ألهنم
حكام ،وما عداهم ال يكون أحد مسؤوال أمام جملس األُمة ،بل الكل
مسؤولون أمام اخلليفة.

وأما الفقرة (و) فإن موازنة الدولة ابلنسبة ألبواب الواردات وأبواب
دينار واح ٌد إال حبسب احلكم
النفقات حمصورة يف األحكام الشرعية ،فال ُجيىب ٌ
دينار إال حبسب احلكم الشرعي ،غري أن وضع تفصيالت
الشرعي ،وال يُن َفق ٌ
النفقات ،أو ما يسمى بفصول املوازنة ،فهو الذي يوكل لرأي اخلليفة واجتهاده،
وكذلك فصول الواردات ،فمثال هو الذي يقرر أن يكون خراج األرض
اخلراجية كذا ،وأن تكون اجلزية اليت تؤخذ كذا ،وهذه وأمثاهلا هي فصول
الواردات ،وهو الذي يقول يُن َفق على الطرق كذا ،ويُن َفق على املستشفيات
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كذا ،وهذه وأمثاهلا هي فصول النفقات .فهذا هو الذي يرجع إىل رأي
اخلليفة ،واخلليفة هو الذي يقرره حسب رأيه واجتهاده ،وذلك ألن الرسول
 كان هو الذي أيخذ الواردات من العمال ،وهو الذي كان يتوىل إنفاقها،
وكان بعض الوالة أيذن هلم بتسلم األموال ،وبـإنفاقها كما حصل حني َوّىل
معاذا اليمن .مث كان اخللفاء الراشدون ينفرد كل منهم بوصفه خليفة يف أخذ
األموال ،ويف إنفاقها ،حسب رأيه واجتهاده .ومل ينكر على أحد منهم منكر،
ومل يكن أحد غريُ اخلليفة يتصرف يف قبض دينار واحد ،وال يصرفه إال إذا أذن
له اخلليفة يف ذلك ،كما حصل يف تولية عمر ملعاوية ،فإنه جعل له والية
عامة ،يَقبض ويُ ِنفـق .وهذا كله يدل على أن فصـول موازنة الدولة إمنا يضـعها
اخلـليفة ،أو من ينيبه عنه.
هذه هي األدلة التفصيلية على تفصيالت صالحيات اخلليفة .وجيمعها
كلها ما روى أمحد والبخاري عن عبد هللا بن عمر أنه مسع النيب  يقول:
« ...اإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته» ،أي إن مجيع ما يتعلق برعاية شؤون
الرعية من كل شيء إمنا هو للخليفة ،وله أن ينيب عنه َمن يشاء ،مبا يشاء،
كيف يشاء ،قياسا على الوكالة.

كيفية رعـاية اخلليفة لشـؤون الـرعية
احلق يف رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده .إال
للخليفة مطلق ّ
أنه ال جيوز له أن خيالف أي حكم شرعي حبجة املصلحة ،فال مينع الرعية من
استرياد البضائع ،حبجة احملافظة على صناعة البالد مثال ،إال إذا أدى إىل
سعر على الناس ،حبجة َمنع االستغالل مثال ،وال
ضرب اقتصاد البلد ،وال يُ ّ
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ُجيرب املالك على أتجري ملكه ،حبجة تيسري اإلسكان مثال ،إال إذا كانت هناك
ضرورة ماسة لذلك ،وال غري ذلك مما خيالف أحكام الشرع فال جيوز له أن
ُحيَِّرم مباحا ،أو يبيح حراما.
وذلك لقوله « :اإلمام ر ٍاع وهو مسؤول عن رعيته» ،ولألحكام اليت
أعطاها الشرع للخليفة ،مثل تصرفه يف أموال بيت املال املوكول لرأيه
واجتهاده ،ومثل إلزام الناس برأي معني يف املسألة الواحدة ،وما شاكل ذلك.
فإن هذا احلديث يعطيه حق رعاية شؤون الرعية بشكل مطلق ،دون أي قيد،
وأحكام بيت املال والتبين ،وجتهيز اجليش ،وتعيني الوالة ،وغري ذلك مما ُجعِل
للخليفة قد ُجعِل له بشكل غري مقيّد .وهذا دليل على أنه يقوم برعاية الشؤون
كما يرى من غري أي قيد .وطاعتُه يف ذلك كله واجبةٌ ومعصيته إمث .إال أن
القيام هبذه الرعاية جيب أن جيري حسب أحكام الشرع ،أي حسب النصوص
الشرعية .فالصالحية وإن أُعطيَت له ُمطلقة ،ولكن إطالقها قد قُـيّد ابلشرع،
أي أبن تكون حسب أحكام الشرع .فمثال قد ُجعِلت له صالحية تَعيني
عني الكافر ،أو الصيب ،أو املرأة واليا،
الوالة كما يشاء ،ولكنه ال يصح أن يُ ّ
ألن الشرع منع ذلك .ومثال له أن يسمح بفتح سفارات للدول الكافرة يف
البالد اليت حتت سلطانه ،وقد أعطي ذلك بشكل مطلق ،ولكنه ال يصح أن
سمح بفتح سفارة لدولة كافرة تريد أن تتخذ السفارة أداة للسيطرة على بالد
يَ َ
اإلسالم ،ألن الشرع منع ذلك .ومثال له أن يضع فصول امليزانية ،واملبالغ
الالزمة لكل فصل ،ولكن ليس له أن يضع فصال يف املوازنة لبناء سد للمياه ال
تكفي واردات بيت املال لبنائه ،حبجة أنه جيمع ضرائب لبنائه ،ألن مثل هذا
السد ،إذا كان ميكن االستغناء عنه ،ال يصح شرعا أن تُفرض ضرائب من
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طلق الصالحية يف رعاية الشؤون فيما أعطاه إيه الشرع،
أجله ،وهكذا فإنه ُم ُ
لكن هذا اإلطالق إمنا جيري حسب أحكام الشرع .مث إنه ليس معىن أن له
و ّ
مطلق احلق يف رعاية الشؤون هو أ ّن له أن يَ ُس ّن القوانني اليت يراها لرعاية
مباح له أن يتصرف
شؤون البالد ،بل معىن ذلك أن ما ُجعِل له
ُ
التصرف فيه ٌ
ٍٍ
ُبيح
فيه حبسب رأيه ،ابلكيفية اليت يراها ،وحينئذٍ يَ ُسن القانون يف هذا الذي أ َ
له أن يسري فيه برأيه ،و ٍ
حينئذ جتب طاعته ،ألن الشرع جعل له التصرف فيه
َ
لزم الناس به .فمثال
برأيه ،وأمران بطاعته ،فكان له َجعل هذا الرأي قانوان يُ ُ
ُجعِل له حق تدبري أمور بيت املال برأيه واجتهاده ،وأمر الناس بطاعته يف
ٍ
صبح طاعةُ هذه
ذلك ،فكان له أن يَ ّ
سن قوانني مالية لبيت املال ،وحينئذ تُ ُ
القوانني واجبة ،ومثال ُجعِلت له قيادةُ اجليش ،وإدارةُ أموره برأيه واجتهاده،
سن قوانني لقيادة اجليش ،وقواينن إلدارة
وأمر الناس بطاعته يف ذلك .فله أن يَ ّ
اجليش ،و ٍ
حينئذ تصبح طاعةُ هذه القوانني واجبة .ومثال له أن يدير مصالـ َح
عني َمن يُديرها ،ويشتغل هبا برأيه واجتهاده ،وأمر
الرعية برأيه واجتهاده ،وأن يُ ّ
سن قوانني
سن قوانني إلدارة املصاحل ،وله أن يَ َّ
الناس بطاعته يف ذلك .فله أن يَ ّ
للموظفني ،و ٍ
حينئذ تصبح طاعةُ هذه القوانني واجبة .وهكذا كل ما تُِرك لرأي
سن قوانني هلا،
اخلليفة واجتهاده يف األمور اليت هي من صالحيته له أن يَ ّ
وتكون طاعةُ هذه القوانني واجبة .فال يُقال إن هذه القوانني أساليب،
واألسلوب من املباحات ،فهي مباحة جلميع املسلمني ،فال َحي ّل للخليفة تَعيني
وإجياب ِ
العمل ابملباح
عني ،وجعله فرضا ،ألنه إجياب للعمل ابملباح،
أسلوب ُم ّ
ُ
عل املباح حراما يف منعه غريه من األساليب ،وهذا ال
عل املباح فرضاَ ،
وج ُ
هو ج ُ
قال ذلك ،ألن املباح هو األساليب من حيث هي أساليب ،أما
جيوز ،ال يُ ُ
أساليب إدارة بيت املال فهي مباحةٌ للخليفة ،وليست مباحة لكل الناس،
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وأساليب قيادة اجليش هي مباحةٌ للخليفة ،وليست مباحة لكل الناس،
وأساليب إدارة مصاحل الرعية هي مباحةٌ للخيفة ،وليست مباحة جلميع الناس،
عل ذلك املباح
وهلذا فإن َ
إجياب العمل هبذا املباح ،الذي اختاره اخلليفة ال َجي ُ
ِ
التصرف فيه
حق
عل الشرع له َّ
عل طاعةَ اخلليفة واجبة فيما َج َ
فَرضا ،وإمنا َجي ُ
برأيه واجتهاده ،أي فيما اختاره لرعاية الشؤون ِمن رأي واجتهاد .إذ هو وإن
كان مباحا ،قد أوجب اخلليفة تنفيذه ،ومنع َغ َريه ،ولكنه مباح للخليفة للرعاية
حبسبه ،ألن الرعاية له ،وليس مباحا للرعاية لكل الناس .وهلذا ال يكون
وجوب التزام ما تبناه اخلليفة من املباحات لرعاية الشؤون ،أي مما جعل الشرع
ُ
املباح
عل َ
للخليفة أن يتصرف فيه برأيه واجتهاده ،من ابب أن اخلليفة قد َج َ
عل الشرعُ
فرضاَ ،
عل َ
املباح حراما ،بل هو من ابب وجوب الطاعة فيما َج َ
وج َ
للخليفة أن يتصرف فيه برأيه واجتهاده .فكل مباح التزمه اخلليفة لرعاية
الشؤون وجب على كل فرد ِمن أفراد الرعية التزامه .وبناء على هذا قد َد ّون
عمر بن اخلطاب الدواوين ،وبناء على هذا وضع اخللفاء ترتيبات معينة لعماهلم
وعدم العمل بسواها .وبناء على هذا جيوز أن
وللرعية ،وألزموهم
العمل هباَ ،
َ
وسائر القوانني اليت ِمن هذا القبيل ،وطاعته واجبة يف
تُ َ
وضع القو ُ
انني اإلداريةُ ،
سائر هذه القوانني ،ألهنا طاعة للخليفة فيما أيمر به مما جعله الشرع له.
إال أن هذا يف املباح الذي لرعاية الشؤون ،أي فيما ُجعل للخليفة أن
يتصرف فيه برأيه واجتهاده ،مثل تنظيم اإلدارات ،وترتيب اجلند ،وما شاكل
ذلك ،وليس يف كل املباحات ،بل فيما هو مباح للخليفة بوصفه خليفة .أما
ابقي األحكام من الفرض واملندوب واملكروه واحلرام واملباح جلميع الناس فإن
اخلليفة ُمقيّد فيها أبحكام الشرع ،وال حيل له اخلروج عنها مطـلـقـا ،ملا روى
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البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول هللا  قال« :من أحدث يف أمران هذا
ما ليس منه فهو رد» ،وهو عام يشمل اخلليفة وغريه.

اخلـليفة ُمـقيّـد يف التبين ابألحـكام الشـرعية
اخلليفة ُمقيّد يف التبين ابألحكام الشرعية ،فيحرم عليه أن يَتبىن حكما مل
يُستَنبط استنباطا صحيحا ِمن األدلة الشرعية ،وهو ُمقيّد مبا تبناه ِمن أحكام،
ومبا التزمه ِمن طريقة استنباط ،فال جيوز له أن يَتبىن حكما استُنبط حسب
طريقة تناقض الطريقة اليت تَبناها ،وال أن ي ِ
عطـي أَمرا يناقض األحكام اليت
ُ
تبناها.
وهنا أمران اثنان :أحدمها تَقيّد اخلليفة يف التبين لألحكام ،ابألحكام
وس ّن القوانني ابلشريعة اإلسالمية ،فال جيوز له
الشرعية ،أي تقيده يف التشريعَ ،
أن يتبىن من خالفها ،ألن خالفها أحكام كفر .فإن تبىن حكما من غريها،
وهو يعرف أنه تبىن من غري الشريعة اإلسالمية ينظر فإن اعتقد ابحلكم الذي
تبناه فقد كفر وارتد عن اإلسالم ،وإن مل يعتقد به ،ولكن أخذه على اعتبار
أنه ال خيالف اإلسالم ،كما كان يفعل خلفاء بين عثمان ،يف أواخر أيمهم
شرع
فإنه َحي ُرم عليه ذلك وال يكفر ،وأما إن كانت له شبهة الدليل ،كمن يُ ّ
حكما ليس له دليل ملصلحة رآها هو ،واستند إىل قاعدة املصاحل املرسلة ،أو
قاعدة سد الذرائع ،أو مآالت األفعال ،أو ما شاكل ذلك فإنه إن كان يَرى
أن هذه قواعد شرعية ،وأدلة شرعية فال حيرم عليه ،وال يكفر ،ولكنه خمطئ
ويُعترب ما استنبطه حكما شرعيا يف نظر مجيع املسلمني ،وجتب طاعته إن تبناه
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اخلليفة ،ألنه حكم شرعي ،وله شبهة الدليل ،وإن كان خمطئا يف الدليل ،ألنه
كاملخطئ يف االستنباط من الدليل .وعلى أي حال جيب على اخلليفة أن
يَتقيّد ابلتبين ابلشريعة اإلسالمية ،وأن يَتقيّد ابلتبين فيها ابألحكام الشرعية
املستنبطة استنباطا صحيحا من األدلة الشرعية .والدليل على ذلك:
سري
أوالا :ما فرضه هللا على كل مسلم خليفة كان ،أو غري خليفة أبن يُ ّ
مجيع أعماله حسب األحكام الشرعية ،قال تعاىل   :
 .     وتَسيري األعمال حبسب
األحكام الشرعية ُحيتّم عليه أن يتَبىن حكما معينا ،حني يتَع ّدد فَـه ُم خطاب
عني فيما تَعدد
الشارع ،أي حني يتَع ّدد احلكم الشرعي .فصار التبين حلكم ُم ّ
ِمن أحكام واجبا على املسلم ،حني يريد القيام ابلعمل ،أي حني يريد تطبيق
احلكم ،فهو واجب على اخلليفة ،حني يقوم بعمله وهو احلكم.
وثـانـيـ ـ ـ ـ ـا :ن ـ ـ ــص البـيـع ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ــيت يـُبـايَ ـ ـ ـ ـع عليه ـ ـ ــا اخلـلـيـف ـ ـ ـ ـة تُلزم ـ ـ ــه ابلت ـ ـ ـ ـزام
الـش ـ ـ ـريعة اإلس ـ ــالمية ،إذ إهن ـ ــا بـيـع ـ ـ ـة عل ـ ــى الكت ـ ــاب والـس ـ ـ ـنة ،ف ـ ــال َحي ـ ـ ـ ّل ل ـ ــه أن
َخي ـ ـ ـ ُرج عنهم ـ ــا ،ب ـ ــل يكـف ـ ـ ـر إن خ ـ ــرج عنهم ـ ــا معـتـق ـ ـ ـدا ،ويك ـ ــون عاص ـ ــيا وظامل ـ ــا
وفاسقا إذا خرج عنهما غري معتقد.
واثلث ا :إن اخلليفة منصوب لتنفيذ الشرع فال َحي ّل له أن أيخذ من غري
الشرع لينفذه على املسلمني ،ألن الشرع َهنى عن ذلك بشكل جازم ،وصل
إىل درجة نفي اإلميان عمن حي ِّكم غري اإلسالم ،وهو قرينة على اجلزم .فمعناه
أن اخلليفة ُمقيّد يف تبنيه األحكام ،أي يف َسـنّه القوانني ابألحكام الشرعية
وحدها ،فإذا َس ّن قانوان من غريها كفر ،إن اعتقد به ،وكان عاصيا وظاملا
وفاسقا إن مل يعتقد به.
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فهذه األدلة الثالثة أدلة األمر األول ،أما األمر الثاين الذي فيها فهو أن
اخلليفة ُمقيّد مبا تبناه من أحكام ،ومبا التزمه من طريقة استنباط ،والدليل على
ذلك هو أن احلكم الشرعي الذي يُن ّفذه اخلليفة هو احلكم الشرعي يف حقه
سري أعماله حبسبه،
هو ،ال يف حق غريه ،أي احلكم الشرعي الذي تبناه لـيُ ّ
وليس أي حكم شرعي .فإذا استنبط اخلليفة حكما ،أو قَـلّد يف حكم ،كان
هذا احلكم الشرعي هو حكم هللا يف حقه ،وكان مقيدا يف تبنيه للمسلمني هبذا
احلكم الشرعي ،وال َحي ّل له أن يتبىن خالفه ،ألنه ال يعترب حكم هللا يف حقه،
فال يكون حكما شرعيا ابلنسبة له ،وابلتايل ال يكون حكما شرعيا ابلنسبة
للمسلمني .ولذلك كان ُمقيّدا يف أوامره اليت يصدرها للرعية هبذا احلكم
الشرعي الذي تبناه ،وال َحيل له أن ي ِ
صدر أمرا على خالف ما تبىن ِمن
ُ
ّ
األمر الذي أصدره حكم هللا يف حقه ،فال يكون
أحكام ،ألنه ال يُعتَرب ذلك ُ
حكما شرعيا ابلنسبة له ،وابلتايل ال يكون حكما شرعيا ابلنسبة للمسلمني،
فيكون كأنه أصدر أمرا على غري احلكم الشرعي .ومن هنا كان ال جيوز له أن
ي ِ
صدر أمرا خالف ما تبناه ِمن أحكام.
ُ

وأيضا فإن طريقة االستنباط يتغري حبسبها فهم احلكم الشرعي ،فإذا كان
ِ
ِ
ص شرعي ،وال
اخلليفة يرى أن علّة احلكم تُعتَرب علة شرعية إذا أُخذت من نَ ّ
يرى أن املصلحة علّة شرعية ،وال يرى أن املصاحل املرسلة دليل شرعي .إذا رأى
ذلك فقد عـني لنفسه طريقة االستنباط ،و ٍ
حينئذ ٍٍ جيب أن يَتقيّد هبا ،فال
َّ
يصح أن يتبىن حكما دليله املصاحل املرسلة ،أو أيخذ قياسا على علّة مل تؤخذ
ص شرعي ،ألن هذا احلكم ال يُعتَرب حكما شرعيا يف حقه ،ألنه يرى أن
من نَ ّ
دليله ليس دليال شرعيا ،فهو إذن مل يكن يف نظره حكما شرعيا .وما دام ال
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يُعتَرب حكما شرعيا يف حق اخلليفة فهو ليس حكما شرعيا يف حق املسلمني.
فيحرم عليه ذلك .وإذا
فيكون كأنه تبىن حكما من غري األحكام الشرعيةُ .
كان اخلليفة ُمقلّدا ،أو ُجمتهد مسألة وليس له طريقة معينة يف االستنباط فإنه
جيوز له أن يتبىن أي حكم شرعي مهما كان دليله ،ما دامت له ُشبهة الدليل،
وال يكون ُمقيّدا يف تبين األحكام بشيء ،وإمنا يكون فقط ُمقيّدا فيما يصدره
ِمن أوامر أبن ال يصدرها إال وفق ما تبناه ِمن أحكام.

عـزل اخلـليفة
ُ
غري حالهُ ُّ
ينعزل اخلليفة إذا تَ َّ
تغريا ُخيرجه عن اخلـالفة .ويُصبح اخلليفةُ
غريا ال ُخيرجه عن اخلـالفة ،ولكن ال جيوز له
اجب العزل إذ تَ َّ
غريت حالهُ تَ ُ
و َ
شرعا االستمرار فيها.
والفرق بني احلال اليت خترج اخلليفة عن اخلـالفة ،واحلال اليت يصبح فيها
واجب العزل ،هو أن احلالة األوىل ،وهي اليت ُخترجه عن اخلـالفة ال جتب فيها
طاعتهُ مبجرد حصول احلالة له ،و ّأما احلالة الثانية ،وهي اليت يصبح فيها واجب
يتم عزله ابلفعل.
العزل فإن طاعتَه تظ ُّل واجبة حىت ّ
غري به حاله فيُخرجه عن اخلـالفة ثالثة أمور هي:
والذي يتَ َّ

أوهلا  -إذا ارت ّد عن اإلسالم .وذلك أ ّن من شروط انعقاد اخلـالفة
اإلسالم ،وهذا شرط ابتداء ،وشرط استمرار .ومن يرتد عن اإلسالم يصبح
كافرا جيب قتله إن مل يرجع عن ردته .والكافر ال جيوز أن يكون حاكما
للمسلمني ،وال جيوز أن يكون له سبيل عليهم ،لقوله تعاىل   :
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 .   وكذلك فإن هللا سبحانه وتعاىل حني قال:
.         
لويل
كان قوله (منكم) إىل جانب أويل األمر كالما واضحا يف لزوم اإلسالم ّ
ويل األمر كافرا أصبح ليس منا .وبذلك
األمر ،ما دام وليّا لألمر .فإذا أصبح ّ
ويل األمر وهي اإلسالم .لذلك
تذهب الصفة اليت اشرتط وجودها القرآن يف ّ
خيرج اخلليفة ابالرتداد عن اخلـالفة ،وال يعود خليفة للمسلمني ،وال جتب
طاعته.
اثنيها  -إذا ُج َّن ُجنوان مطبقا ال يصحو منه .وذلك ألن العقل شرط
من شروط انعقاد اخلـالفة ،وهو شرط استمرار كذلك لقول الرسول ُ « :رفع
القلم عن ثالثة ...إىل أن يقول :وعن املعتوه حىت يربأ» ،ويف رواية« :عن
اجملنون املغلوب على عقله حىت يفيق» ،ومن رفع عنه القلم ال يصـح أن
يتصـرف يف أمره ،فال يصـح أن يبقى خليفة ،يتصـرف يف أمور الناس من ابب
أوىل.
دو قـاهـر ،ال يقـدر على اخلالص
ثـالـثـهـا ـ أن يصـري مأسـورا يف يـد عـ ّ
منه ،وكان غري مأمول الفكاك من األسر .ألنه هبذا األسر يعجز كليا عن
النظر يف أمور املسلمني ،ويكون كاملعدوم.
ففي هذه األحوال الثالث خيرج اخلليفة عن اخلـالفة ،وينعزل يف احلال،
ولو مل حيكم بعزله ،فال جتب طاعته ،وال تُنفذ أوامره ِمن قِبَل كل َمن ثبت لديه
وجود واحد ِمن هذه الصفات الثالث يف اخلليفة .إال أنه جيب إثبـات أنه
حصـلت له هـذه األحـوال ،وأن يكـون إثبـات ذلك أمـام حمكمة املظامل ،فتحكم
أبنه خرج عن اخلـالفة ،وحتكم بعزله ،حىت يعقد املسلمون اخلـالفة لغريه.
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غريا ال ُخيرجه عن اخلـالفة ،ولكنه ال جيوز فيها
غري به حاله تَ ُّ
أما الذي يتَ ّ
االستمرار يف اخلـالفة فخمسة أمور هي:
أوهلا  -أن جترح عدالتُه ،أبن يصبح ظاهر الفسق .ذلك أن العدالة
شرط من شروط انعقاد اخلـالفة وهي شرط استمرار فإذا كان هللا تعاىل قد
اشرتط العدالة يف الشاهد فاشرتاطها يف استمرار اخلـالفة من ابب أوىل.
اثنيها  -أن يتحول إىل أنثى أو خنثى مشكل .وذلك ألن الذكورة
شرط من شروط انعقاد اخلـالفة واستمرارها .لقول الرسول « :لن يفلح قوم
ولّوا أمرهم امرأة» رواه البخاري عن طريق أيب بكرة.
وجي ّن أحياان.
جين جنوان غري مطبق ،أبن يصحو أحياانُ ،
اثلثها  -أن ّ
وذلك ألن العقل شرط من شروط انعقاد اخلـالفة واستمرارها لقول الرسول
ُ « :رفع القلم عن ثالثة ...إىل أن يقول وعن املعتوه حىت يربأ» ،واجملنون ال
يصح أن يتصرف يف أمره ،فال يصح أن يتصرف يف أمور الناس من ابب أوىل.
ويف هذه احلال ال جيوز أن يُقام وصي عليه ،أو يوضع له وكيل ،ألن عقد
اخلـالفة وقع على شخصه ،فال يصح أن يقوم غريه مقامه.
ألي سبب من األسباب،
رابعها  -العجز عن القيام أبعباء اخلـالفةّ ،
سواء أكان عن نقص أعضاء جسمه ،أم كان عن مرض عُضال مينعه من
القيام ابلعمل ،وال يُرجى بُرؤه منه .فالعربة بعجزه عن القيام ابلعمل.
وذلك ألن عقد اخلـالفة إمنا كان على القيام أبعبائها ،فإذا عجز عن
القيام مبا جرى العقد عليه وجب عزله ،ألنه صار كاملعدوم ،وأيضا فإنه بعجزه
صب له خليفة تتعطل أمور الدين ،ومصاحل
عن القيام ابلعمل الذي نُ ّ
املسلمني .وهذا منكر جتب إزالته ،وال يزول إال بعزله ،حىت يتأتى للمسلمني
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إقامة غريه .فصار عزله يف هذه احلال واجبا.
خامسها  -القهر الذي جيعله عاجزا عن التصرف مبصاحل املسلمني برأيه
وفق الشرع .فإذا قهره قاهر إىل ح ّد أصبح فيه عاجزا عن رعاية مصاحل
املسلمني برأيه وحده ،حسب أحكام الشرع ،فإنه يُعتَرب عاجزا ُحكما عن
تصور واقِعهُ يف حالتني:
القيام أبعباء اخلـالفة ،فيجب َعزلُه .وهذا يُ ّ

احلالة األوىل  -أن يتسلط عليه فرد ،أو أفراد من حاشيته ،فيستبدون
بتنفيذ األمور ،ويقهرونه ويس ّريونه برأيهم ،حبيث يصبح عاجزا عن خمالفتهم،
جمبورا على السري برأيهم .ففي هذه احلال يُنظر ،فإن كان مأمول اخلالص ِمن
تَسلّطهم خالل ُم ّدة قصرية ،ميهل هذه املدة القصرية ،إلبعادهم والتخلّص
منهم ،فإن فعل زال املانع ،وذهب العجز ،وإال فقد وجب عزله .وإن مل يكن
مأمول اخلالص خيلع يف احلال.
احلالة الثانية  -أن يصري مأسورا يف ِ
يد عدو قاهرّ ،إما أبسره ابلفعل ،أو
بوقوعه حتت تسلط عدوه ،ويف هذه احلال يُنظر فإن كان مأمول اخلالص ُميهل
حىت يقع اليأس ِمن خالصه ،فإن يُئس ِمن خالصه ُخيلَع ،وإن مل يكن مأمول
اخلالص ُخيلَع يف احلال.
ألنه يف احلالتني يكون عاجزا حكما عن القيام أبعباء اخلـالفة بنفسه،
حسب أحكام الشرع ،فيصبح كاملعدوم ،ويكون عاجزا عن القيام مبا جرى
عقد اخلـالفة عليه.
ويف احلالتني إن كان مأمول اخلالص ُميهل مدة حىت َحيصل اليأس من
خالصـه ،وعند ذلك يُعـزل .أما إن مل يكـن مأمـول اخلـالص ابتـداء فإنه يُعزل
يف احلال.
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ففي هذه األحوال اخلمسة جيب عزل اخلليفة عند حصول أية حالة
منها له ،لكنه ال ينعزل إال حبكم حاكم .ويف مجيع هذه األحوال اخلمسة جتب
حكم بعزله .ألن كل واحدة من هذه
طاعته ،وجيب تنفيذ أوامره إىل أن يصدر ٌ
احلاالت ال ينفسخ فيها عقد اخلـالفة من نفسه ،بل حيتاج إىل حكم حاكم.

األ ُّمـة ال متلك عـزل اخلـليفة
ِ
ب اخلليفة وتُبايعه ،إال أهنا ال متلك
إنه وإن كانت األُمة هي اليت تُ ّ
نص ُ
عزله مىت متّ عقد البيعة له على الوجه الشرعي.

وذلك لورود األحاديث الصحيحة املوجبة طاعة اخلليفة ،ولو ارتكب
املنكر ،ولو ظلم ،ولو أكل احلقوق ،ما مل أيمر مبعصية ،وما مل يكن هناك كفر
بَواح .روى البخاري عن ابن عباس قال :قال النيب « :م ْن رأى ِّم ْن أمريه

شيئا يكرهه فليصرب ،فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة شربا فيموت إال مات ميتة
جاهلية» .وكلمة «أمريه» هنا عامة ،ويدخل حتتها اخلليفة ،ألنه أمري املؤمنني.
وروى مسلم عن أيب هريرة عن النيب  قال« :كانت بنو إسرائيل تسوسهم
األنبياء ،كلما هلك نيب خلفه نيب ،وإنه ال نيب بعدي ،وستكون خلفاء فتكثر،
قالوا :فما أتمران؟ قال :فوا ببيعة األول فاألول ،وأعطوهم حقهم ،فإن هللا
سائلهم عما اسرتعاهم» .وروى مسلم أن سلمة بن يزيد اجلعفي سأل رسول
هللا  فقال :اي نيب هللا إن قامت علينا أمراء يسألوان حقهم .ومينعوان حقنا فما
أتمران؟ فأعرض عنه ،مث سأله فأعرض عنه ،مث سأله يف الثانية أو يف الثالثة
فجذبه األشعث بن قيس ،وقال (أي الرسول « :)امسعوا وأطيعوا فإمنا
محّلوا وعليكم ما ُِّ
عليهم ما ُِّ
محّلتُم» .وروى مسلم عن عوف بن مالك قال:
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مسعت رسول هللا  يقول« :خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ،وتصلّون
عليهم ويصلّون عليكم ،وشرار أئمتكم الذين تُبغضوهنم ويُبغضونكم ،وتلعنوهنم
ويلعنونكم ،قالوا :قلنا اي رسول هللا أفال نُنابذهم عند ذلك؟ قال :ال ،ما أقاموا
فيكم الصالة ،أال من ويل عليه ٍ
وال ،فرآه أييت شيئ ا ِّم ْن معصية هللا فليكره ما
أييت ِّمن معصية هللا ،وال يـ ْنـ ِّزع َّن يدا ِّم ْن طاعة» .وروى مسلم عن حذيفة بن
اليمان أ ّن رسول هللا  قال« :يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبديي ،وال
يستنون بسنيت ،وسيقوم فيكم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف ُجثمان إنس،
قال :قلت :كيف أصنع اي رسول هللا إن أدركت ذلك؟ قال :تسمع وتطيع
لألمري وإن ضرب ظهرك ،وأخذ مالك ،فامسع وأطع» .وروى أمحد وأبو داود
أ ّن رسول هللا  قال« :اي أاب ذر كيف بك عند والة يستأثرون عليك هبذا
الفيء؟ قال :والذي بعثك ابحلق أضع سيفي على عاتقي ،فأضرب به حىت
أحلقك ،قال :أفال أدلك على خري لك من ذلك ،تصرب حىت تلقاين» .فهذه

األحاديث كلها فيها أن اخلليفة يعمل ما خيالف أحكام الشرع ،ومع ذلك َأمر
الرسول بطاعته ،والصرب على ظلمه ،مما يدل على أ ّن األُمة ال متلك عزل
ُ
اخلليفة .وأيضا فإن الرسول  رفض أن يُقيل األعرايب بيعته ،روى البخاري
عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما :أ ّن أعرابيا ابيع رسول هللا  على

اإلسالم ،فأصابه وعك فقال :أقلين بيعيت ،فأىب ،مث جاء فقال :أقلين بيعيت،
فأىب ،فخرج .فقال رسول هللا « :املدينة كالكري تنفي خبـثها ويـ ْنص ُع
طيبُها» .مما يدل على أن البيعة إذا حصلت لزمت املبايعني ،وهذا معناه ال

َح ّق هلم بعزل اخلليفة ،إذ ال َح ّق هلم بـإقالة بيعتهم له .وال يقال إن األعرايب
يريد أن خيرج من اإلسالم بـإقالته من بيعته ،ال ِمن طاعة رئيس الدولة ،ال يقال
ذلك ،ألنه لو كان كذلك لكان عمله ارتدادا ،ول َقتَـلَه الرسول ،ألن املرتد
يُقتَل ،وألن البيعة ليست بيعة على اعتناق اإلسالم ،بل على الطاعة .ولذلك
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ِ
صح
كان يريد اخلروج من الطاعة ،ال اخلروج من اإلسالم .وعليه فال يَ ّ
للمسلمني أن يَرجعوا عن بيعتهم ،فال َميلكون عزل اخلليفة .إال أن الشرع بَـ ّني
مىت ينعزل اخلليفة ِمن غري حاجة لعزل ،ومىت يستحق العزل ،وهذا كذلك ال
يعين أن عزله لألُمة.

حمكمة املظـامل هي اليت متلك عـزل اخلـليفة
غريت حال
حمكمة املظامل وحدها هي اليت تقرر ما إذا كانت قد تَ ّ
اخلـليفة تَـغـ ّريا خيـرجه عن اخلـالفة أم ال ،وهي وحدها اليت هلا صـالحية عزله أو
إنذاره.
وذلك أن حدوث أي أمر ِمن األمور اليت يُعزل فيها اخلليفة ،واليت
يستحق فيها العزلَ ،مظلـَِمة من املظامل ،فال بد من إزالتها ،وهي كذلك أمر
ِمن األمور اليت حتتاج إىل إثبات ،فال ب ّد ِمن إثباهتا أمام ٍ
قاض .ومبا أن حمكمة
املظامل هي اليت حتكم بـإزالة املظامل ،وقاضيها هو صاحب الصالحية يف إثبات
ال َـمظلـَِمة واحلكم هبا ،لذلك كانت حمكمة املظامل هي اليت تقرر ما إذا كانت
قد حصلت حالة من احلاالت السابقة أم ال ،وهي اليت تقرر عزل اخلليفة.
على أن اخلليفة إذا حصـلت له حالة من هذه احلاالت ،وخلع نفسه ،فقد
انتهى األمر ،وإذا رأى املسلمون أنه جيب أن ُخيلع حبصول هذه احلالة،
رجع للفصل يف ذلك إىل القضاء لقوله تعاىل :
وانزعهم يف ذلك ،فإنه يُ َ
       أي تنازعتم أنتم وأُولوا األمر ،وهذا
ويل األمر وبني األُمة ،ورده إىل هللا والرسول هو رده إىل القضاء ،أي
تنازع بني ّ
إىل حمكمة املظامل.
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دولـة اخل ـالفـة
دولـة بشـرية وليسـت دولـة إهلية
الدولة اإلسالمية هي اخلـالفة ،ألهنا هي املنصب الذي ميلك َمن يتواله
مجيع صالحيات احلكم والسلطان ،والتشريع دون استثناء .وهي رائسة عامة
للمسلمني مجيعا يف الدنيا ،إلقامة أحكام الشرع اإلسالمي ،ابألفكار اليت جاء
هبا اإلسالم واألحكام اليت شرعها ،وحلمل الدعوة اإلسالمية إىل العامل،
بتعريفهم اإلسالم ودعوهتم إليه ،واجلهاد يف سبيل هللا .ويُقال هلا اإلمامة وإمارة
املؤمنني .فهي منصب ُدنيوي ،وليست منصبا أخروي .وهي موجودة لتطبيق
دين اإلسالم على البشر ،ولنشره بني البشر .وهي غري النبوة قطعا ،ألن النبوة
والرسالة منصب يتلقى فيه النيب أو الرسول الشرع عن هللا ،بواسطة الوحي
ليبلغه للناس ،بغض النظر عن تطبيقه قال تعاىل    :
 ، وقال ،   :وقال  :
 .  وهذا خبالف اخلـالفة فهي تطبيق شرع هللا على البشر.
وال يُشرتط يف النيب والرسول أن يطبق ما أوحى هللا له به على الناس حىت
يكون رسوال ،بل يُشرتط فيه حىت يكون رسوال ونبيا أن يُوحي هللا له بشرع،
ويؤمر بتبليغه.
وعلى ذلك فمنصب النبوة والرسالة غري منصب اخلـالفة .فالنبوة منصب
إهلي ،يعطيها هللا ملن يشاء ،واخلـالفة منصب بشري ،يُبايع فيه املسلمون َمن
يشاؤون ،ويُقيمون عليهم خليفة َمن يُريدون ِمن املسلمني .وسيدان حممد صلى
هللا عليه وآله وسلم كان حاكما ،يطبق الشريعة اليت جاء هبا .فكان يتوىل النبوة
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والرسالة ،وكان يف نفس الوقت يتوىل منصب رائسة املسلمني يف إقامة أحكام
اإلسالم .وقد أمره هللا ابحلكم ،كما أمره بتبليغ الرسالة .فقال له :
 ،    وقال     :
 ،     كما قال له    :
 ،   وقال      :
 ، وقال .     :إال أنـه حني كان يتـوىل
تبليغ الرسـالة قوال ،كتبليغ قوله تعاىل      :أو
تبليغها عمال كمعاهدة احلديبية ،فإنه كان جيزم ابلتبليغ ،وأيمر أمرا قاطعا
ابلقيام ابلعمل ،وال يستشري ،بل يرفض الرأي إذا أشري به ،إذا كان خمالفا ملا
جاء به الوحي .وإذا ُسئِل عن حكم مل ينزل به الوحي بعد ،سكت ومل جيب،
حىت ينزل الوحي .أما حني كان يتوىل القيام ابألعمال فإنه  كان يستشري
الناس وحني كان يقضي بني الناس كان ال جيزم أن ما قضى به هو طبق
حقيقة احلادثة بل يقول  إنه قضى ِطبق ما مسع من ُحجج ،فإنه  حني
بعلي بن أيب طالب ليلحق أبيب بكر ،وأمره أن يُؤذّن
نزلت سورة براءة أردف ّ
يف الناس (برباءة) ليبلغها للناس يف موسم احلج ،فتالها عليهم يف َعرفة ،وطاف
عليهم حىت بَـلّغها .وحني عقد صلح احلديبية رفض آراء الصحابة مجيعهم،
ِ
جابر كيف أقضي مبايل؟ مل جيبه
وألزمهم مبا رآه ،ألنه وحي من هللا .وحني سأله ٌ
حىت نزل الوحي ابحلكم .أخرج البخاري عن حممد بن املنكدر« :مسعت جابر
بن عبد هللا يقول :مرضت فعادين رسول هللا  ،وأبو بكر ومها ماشيان ،فأاتين
علي وضوءه فأفقت ،فقلت :اي
علي ،فتوضأ رسول هللا  فص َّ
ب ّ
وقد أُغمي ّ
رسول هللا ،كيف أصنع يف مايل؟ كيف أقضي يف مايل؟ قال :فلم جيبين بشيء
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حىت نزلت آية املرياث» .هذا يف القيام أبعباء النبوة والرسالة وتبليغ الناس ،أما
ُحد مجع املسلمني
يف القيام أبعباء احلكم فقد كان يَسري على غري ذلك .ففي أ ُ
يف املسجد ،واستشارهم أحيارب يف املدينة ،أم خيرج خارجها ،فكان رأي
األكثرية اخلروج ،ورأيه  عدم اخلروج .فعمل برأي األكثرية وخرج ،وحارب
خارج املدينة .وكذلك فإنه حني كان يقضي بني الناس حيذرهم ِمن أن يكون
قَضى هلم حبق غريهم ،أخرج البخاري عن أم سلمة عن رسول هللا  أنه مسع
ُخصومة بباب ُحجرته ،فخرج إليهم فقال« :إمنا أان بشر وإنه أيتيين اخلصم،
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ ِّمن بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك،

فمن قضيت له حبق مسلم فإمنا هي قطعة من النار ،فليأخذها أو ليرتكها».
وكذلك روى أمحد عن أنس أن رسول هللا  قال ...« :وإين ألرجو أن ألقى
هللا وال يطلبين أحد مبظْلِّمة ظلمتها إايه ،يف دم وال مال» .مما يدل على أنه كان
نصب النبوة والرسالة ،وم ِ
نصبني :م ِ
يتوىل م ِ
نصب رائسة املسلمني يف الدنيا
َ
َ
َ
إلقامة شريعة هللا اليت أوحى له هبا .وكان يتصرف يف القيام أبعباء كل منصب
منهما مبا يقتضيه ذلك املنصب ،ويتصرف يف أحدمها على غري ما يتصرف يف
اآلخر .وقد أخذ البيعة على الناس يف احلكم ،وأخذها على النساء والرجال،
ومل أيخذها على الصغار الذين مل يبلغوا احللم ،مما يؤكد أهنا بيعة على احلكم،
وليست بيعة على النبوة .ومن هنا جند أن هللا تعاىل مل يعاتبه على شيء يف
تبليغ الرسالة ،والقيام أبعبائها ،بل كان يطلب منه أن ال ينزعج لعدم استجابة
الناس له ،ألن القيام أبعباء الرسـالة هو التبـليغ فقط ،وما عليه إال التبـليغ قال
تعاىل ،     :وقال   :
 ،     وقال .    :ولكن
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هللا تعاىل عاتبه  عند قيامه أبعباء احلكم على األفعال اليت فعلها تطبيقا
ألحكام سبق أن نزلت وبَـلّغها .فعاتبه هللا على قيامه هبا على خالف األوىل،
قال تعاىل          :
 ،وقال .      :وهذا كله واضح فيه
كون م ِ
نصب رائسة املسلمني يف احلكم غري منصب النبوة ،وواضح فيه أن
َ
ِ
ِ
يتبني أن اخلـالفة
َمنصب اخلـالفة َمنصب دنيوي ال أخروي .ومن ذلك كله ّ
نصب بشري ،وليست م ِ
وهي رائسة عامة للمسلمني مجيعا يف الدنيا ،م ِ
نصبا
َ
َ
إهليا ،ألهنا م ِ
نصب احلكم الذي كان يتواله الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم.
َ
وقد تركه وفرض أن خيلفه فيه مسلم من املسلمني ،فهي أن يقوم مكان رسول
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم خليفة له يف احلكم ،وليس يف النبوة .فهي خالفة
للرسول يف رائسة املسلمني لتطبيق أحكام اإلسالم ،ومحل دعوته ،وليس يف
تلقي الوحي ،وأخذ الشرع عن هللا.
وأما عصمة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم فهي آتية من حيث كونه
نبيا ،ال من حيث كونه حاكما ،ألن العصمة ِمن الصفات اليت جيب أن
يتصف هبا مجيع األنبياء والرسل ،بغض النظر عن كوهنم هم الذين حيكمون
الناس بشريعتهم ويطبقوهنا ،أو كوهنم يقتصرون على تبليغها ،وال يتولون احلكم
هبا وال تطبيقها .فسيدان موسى ،وسيدان عيسى ،وسيدان إبراهيم معصومون،
كما أ ّن سيدان حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم معصوم ،فالعصمة للنبوة
والرسالة ،وليست للحكم .أما كونه صلى هللا عليه وآله وسلم ال يفعل أثناء
قيامه أبعباء احلكم فعال حراما ،وال يرتك القيام بفعل واجب ،فذلك ٍ
آت من
حيث كونه معصوما من انحية النبوة والرسالة ،ال ِمن حيث كونه حاكما،
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فيكون قيامه  ابحلكم ال يقتضي اتصافه ابلعصمة ،ولكنه  واقعيا كان
يتوىل احلكم بوصفه
معصوما من حيث كونه نبيا ورسوال .وعلى ذلك كان ّ
بشرا ،حيكم بشرا ،وقد جاء القرآن صرحيا أبنه بشر ،قال تعاىل   :
 ، مث بني وجه متييزه عن ابقي البشر بقوله تعاىل.  :
فامليزة هي بكونه يوحى إليه ،أي يف النبوة ،وما عداها فهو بشر كسائر الناس،
فهو إذا يف احلكم بشر كسائر الناس ،فمن يكون خليفة له فال شك أنه يكون
بشرا كسائر الناس ،ألنه إمنا يكون خليفة له يف احلكم ،ال يف النبوة والرسالة.
ولذلك ال تُشرتط فيه العصمة ،ألهنا ليست مما يقتضيها احلكم ،وإمنا هي مما
تقتضيها النبوة ،وهو حاكم ليس غري ،فال َحم ّل الشرتاط العصمة يف َمن
يتوالها ،بل ال جيوز أن تشرتط العصمة ملن يتوالها .ألن العصمة خاصة
ابألنبياء ،فال جيوز أن تكون لغري األنبياء ،ألن وجودها يف النيب والرسول
احملرمات
يستوجبه التبليغ ،وهي عصمة يف التبليغ ،وحصوهلا يف عدم ارتكاب ّ
إمنا كان تبعا للعصمة يف التبليغ .ألن العصمة فيه ال تتم إال ابلعصمة عن
احملرمات ،فالذي اقتضاها هو تبليغ الرسالة ،وليس تصديق الناس،
ارتكاب ّ
وعدم تصديقهم ،وليس اخلطأ يف األعمال ،أو عدم اخلطأ ،بل الذي اقتضاها
هو تبليغ الرسالة ليس غري .إذ لو مل يكن معصوما من هللا جلاز عليه أن يكتم
الرسالة ،أو يزيد عليها ،أو ينقص منها ،أو يكذب على هللا ما مل يقله ،أو
ناف للرسالة من هللا ،وم ٍ
خيطئ فيبلغ غري ما أُمر بتبليغه ،وهذا كله م ٍ
ناف لكونه
ُ
ُ
رسوال ،واجب التصديق .فكان ال بُ ّد ِمن أن يتصف الرسول ابلعصمة يف تبليغ
احملرمات .ولذلك اختلف
الرسالة ،وتبعا لذلك جاءت عصمته عن ارتكاب ّ
احملرمات ،فقال بعضهم هو معصوم عن
العلماء يف عصمة األنبياء عن ارتكاب ّ
117

ارتكاب الكبائر فقط ،وجيوز عليه أن يفعل الصغائر ،وقال بعضهم هو معصوم
عن ارتكاب الكبائر والصغائر .وإمنا قالوا ذلك تبعا لكون األفعال يرتتب عليها
متام التبليغ أم ال .فإذا كان يرتتب عليها متام التبليغ فإن العصمة يف التبليغ
تشملها ،ويكون النيب معصوما منها ،إذ ال يتم التبليغ إال بكونه معصوما فيها.
وإذا كان ال يرتتب عليها متام التبليغ فإن العصمة ال تشملها ،وال يكون
ٍٍ
يتم التبليغ بدوهنا .وهلذا كان ال خالف بني
معصوما فيها ،ألنه حينئذٍ ّ
املسلمني مجيعا أن الرسول غري معصوم عن ارتكاب األفعال اليت هي خالف
األوىل ،لكوهنا ال يرتتب عليها متام التبليغ قطعا .وعليه فالعصمة خاصة
ابلتبليغ ،ولذلك ال تكون إال لألنبياء والرسل ،وال جيوز أن تكون لغريهم
مطلقا.
على أن دليل العصمة دليل عقلي ،وليس دليال نقليا .إذ مل يَرد يف
النصوص الشرعية ،ال يف القرآن ،وال يف احلديث نَص على وجود العصمة
ألحد ،ال لألنبياء والرسل ،وال لغريهم .فالعقل هو الذي حيتم أن تكون
للنيب والرسول ،إذ كونه نبيا ورسوال يقتضي أن يكون
العصمة يف التبليغ ّ
معصوما ،وإال فليس بنيب وال برسول .والعقل حيتم أن غري املكلف بتبليغ رسالة
عن هللا ال جيوز أن يكون معصوما ،لكونه بشرا ،ومن فطرته اليت فطره هللا
عليها أن يقع منه اخلطأ والنسيان ،ولكونه غري مكلف برسالة عن هللا ال يوجد
فيه ما يقتضي أن يكون معصوما ،فإذا ادعى أنه معصوم فمعناه أنه مكلف
برسالة عن هللا ،وهذا غري جائز ،ألنه ال نيب بعد حممد رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم .قال تعاىل .     :فادعاء
العصمة يقتضي ادعاء الرسالة .ألنه ملا كان الرسول مبلغا عن هللا ،وكان فيه
118

بوصفه بشرا قابلية اخلطأ والضالل يف التبليغ عن هللا ،اقتضى حفظ رسالة هللا
من التبديل والتغيري يف التبليغ ،أن يكون الرسول معصوما من اخلطأ والضالل.
وهلذا السبب وحده كانت العصمة صفة من صفات الرسول ،وهو وحده الذي
تقتضيه العصمة .فإذا ُّاد ِعـيَـت ألحد غريه  -ومعلوم أن الذي يقتضيها إمنا هو
تبليغ الرسالة عن هللا  -فإنه يكون قد ُّاد ِع َي هلذا الغري مقتضى العصمة
وسببها ،وهو تبليغ الرسالة ،فيكون قد ُّادعي أنه مكلف بتبليغ رسالة عن هللا.
وعليه فإن اخلليفة ال جيوز أن يشرتط فيه العصمة ،ألن اشرتاطها يعين أنه
مكلف بتبليغ رسالة عن هللا ،فاقتضى أن يكون معصوما ،وهذا ال جيوز.
ومن ذلك كله يتبني أن اخلليفة بشر جيوز أن خيطئ ويصيب ،وجيوز أن
يقع منه ما يقع ِمن أي بشر من السهو والنسيان والكذب واخليانة واملعصية
وغري ذلك ألنه بشر ،وألنه ليس بنيب ،وال برسول .وقد اخرب الرسول صلى هللا
عليه وآله وسلم أبن اإلمام ميكن أن خيطئ ،كما أخرب أبنه ميكن أن حيصل منه
ِ
ضه للناس ،ويلعنونه عليه ،من ظلم ومعصية ،وغري ذلك ،بل أخرب أبنه
ما يُب ـَغّ ُ
قد حيصل منه كفر بَواح .فقد روى مسلم عن أيب هريرة عن النيب  قال:
«إمنا اإلمام ُجنَّة يقاتل من ورائه ويُتقى به ،فإن أمر بتقوى هللا عز وجل وعدل
كان له بذلك أجر وإن أيمر بغريه كان عليه منه» ،وهذا يعين أن اإلمام غري
معصوم ،وأنه جائز عليه أن أيمر بغري تقوى هللا .وروى مسلم عن عبد هللا
قال :قال رسول هللا « :إهنا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروهنا قالوا :اي
رسول هللا كيف أتمر من أدرك منا ذلك؟ قال :تؤدون احلق الذي عليكم،

وتسألون هللا الذي لكم» .وروى مسلم عن عوف بن مالك ،عن رسول هللا
 قال« :خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ويُصلّون عليكم وتُصلّون
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عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم ،قيل:

اي رسول هللا أفال ننابذهم ابلسيف؟ فقال :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة ،وإذا

رأيتم من والتكم شيئ ا تكرهونه ،فاكرهوا عمله ،وال تنـزعوا يدا من طاعة».
وروى البخاري عن ُجنادة بن أيب أمية قال :دخلنا على عبادة بن الصامت،
وهو مريض قلنا :أصلحك هللا ،ح ّدث حبديث ينفعك هللا به مسعته من النيب
 قال« :دعاان النيب  فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن ابيعنا على السمع
والطاعة ،يف منشطنا ومكرهنا ،وعسران ويسران وأثرة علينا ،وأن ال ننازع األمر

أهله ،قال :إال أن تروا كفرا بواح ا عندكم من هللا فيه برهان» .وعن عائشة
قالت :قال رسول هللا « :ادرأوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم ،فإن كان

له خمرج فخلوا سبيله .فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف

العقوبة» رواه الرتمذي .فهذه األحاديث صرحية يف أنه جيوز على اإلمام أن
خيطئ وأن ينسى ،وأن يعصي .ومع ذلك فقد أمر الرسول بلزوم طاعته ما دام
حيكم ابإلسالم ،ومل حيصل منه كفر بَواح ،وما مل أيمر مبعصية .فهل بعد إخبار
الرسول  عن اخللفاء أبنه سيكون منهم ما ينكره املسلمون ،ومع ذلك أيمر
بطاعتهم هل بعد هذا ميكن أن يقال إن اخلليفة جيب أن يكون معصوما وأنه
ال جيوز عليه ما جيوز على البشر؟ وبذلك تكون دولة اخلـالفة دولة بشرية،
وليست دولة إهلية.
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القيـادة يف اإلس ـالم
فـرديـة وليسـت جـماعيـة
القيادة والرائسة واإلمارة مبعىن واحد ،والقائد والرئيس واألمري مبعىن
واحد ،إال أن اخلـالفة وإن كانت رائسة عامة للمسلمني مجيعا يف الدنيا ،فإهنا
أخص من األمري .إذ تكون اإلمارة خالفة ،وتكون
أخص من اإلمارة ،واخلليفة ّ
ّ
أعم من
غري خالفة ،كإمارة اجليش ،وإمارة الوالية ،وإمارة اجلماعة ،فاإلمارة ّ
اخلـالفة ،واألمري قد يكون خليفة ،وقد يكون أمري والية ،أو أمري جيش ،أو
خاصة
أعم من اخلليفة .فكلمة خالفة ّ
أمري مجاعة ،أو أمري سفر .فاألمري ّ
ابملنصب املعروف ،وكلمة اإلمارة عامة يف كل أمري.
والقائد والرئيس واألمري ُحيتّم اإلسالم أن يكون واحدا ،يف املوضوع
الواحد وال ُجييز أن يكون أكثر من واحد .فاإلسالم ال يعرف ما يسمى
ابلقيادة اجلماعية ،وال يعرف الرائسة اجلماعية ،وإمنا القيادة يف اإلسالم فردية
حمضة ،فيجب أن يكون القائد والرئيس واألمري واحدا ،وال جيوز أن يكون
أكثر من واحد .والدليل على ذلك أحاديث الرسول  وأفعاله .روى أمحد
عن عبد هللا بن عمرو أ ّن رسول هللا  قال« :ال حي ّل لثالثة نفر يكونون
أبرض فالة إال ّأمروا عليهم أحدهم» .وروى أبو داود عن أيب سعيد أن رسول
هللا  قال« :إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم» .وروى البزار عن عبد
فليؤمروا
هللا بن عمر أن رسول هللا  قال« :إذا كانوا ثالثة يف سفر
ّ
أحدهم» .فهذه األحاديث كلها تنص على أن يكون األمري واحدا« .إال ّأمروا
فليؤمروا أحدهم» .وكلمة (أحد) هي
فليؤمروا أحدهم»ّ « ،
عليهم أحدهم»ّ « ،
تدل على العدد الواحد ال أكثر ،ويفهم ذلك من مفهوم
كلمة واحد ،وهي ّ
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ص ،مثل قوله
املخالفة ،ومفهوم املخالفة يف العدد والصفة يُعمل به بدون نَ ّ
تعاىل ،    :أي ال اثين له .وال يُعـطل مفهوم املخالفة إال إذا
نص يلغيه .مثل قوله تعاىل      :
ورد ّ
كرهن
 ، فإن مفهوم املخالفة هلذه اآلية أنه إن مل يُردن حتصنا يُ َ
لكن مفهوم املخالفة هذا ُمعطّل بقوله تعاىل    :
على البغاءّ ،
نص يُلغي مفهوم املخالفة فإنه
 .    فإذا مل يرد ّ
ٍ
حينئذ يعمل به ،مثل قوله تعاىل      :
  فاجللد يف اآلية قُـيّد بعدد خمصوص وهو مائة جلدة ،وتقييده
هبذا العدد املخصوص يدل على عدم جواز الزيدة على املائة جلدة .وعلى
فليؤمروا أحدهم»« ،إال
ذلك فإن قول الرسول  يف هذه األحاديثّ « :
فليؤمروا أحدهم» ،يدل مفهوم املخالفة فيها على أنه
ّأمروا عليهم أحدهم»ّ « ،
يؤمروا أكثر من واحد .ومن هنا كانت اإلمارة والقيادة والرائسة
ال جيوز أن ّ
لواحد فقط ،وال جيوز أن تكون ألكثر من واحد مطلقا بنص األحاديث
منطوقا ومفهوما .ويُؤيّد ذلك عمل الرسول  ،فإنه يف مجيع احلوادث اليت
ِ
ِ
ؤمر أكثر من واحد يف مكان واحد
ؤمر واحدا ليس غري ،ومل يُ ّ
َّأمر فيها كان يُ ّ
مطلقا.
وأما احلديث املروي عن الرسول  أنه أرسل معاذا وأاب موسى إىل
ِّ
ِّ
عسرا وب ِّّشرا وال ت ـُن ِّّفرا وتطاوعا» فإن الرسول
سرا وال تُ ّ
اليمن ،وقال هلما« :ي ّ
أرسل كل واحد منهما إىل جهة يف اليمن ،وليس إىل مكان واحد .فاحلديث
بنصني ،ويف أحدمها يَـنُص على أهنما أرسال إىل مكانني .حيث
رواه البخاري ّ
قال« :حدثنا موسى ،حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد امللك عن أيب بردة قال :بعث
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رسول هللا  أاب موسى ومعاذ بن جبل إىل اليمن قال :وبعث كل واحد منهما
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
شرا وال تُن ّفرا،
عسرا ،وب ّ
سرا وال تُ ّ
على خمالف ،قال :واليمن خمالفان ،مث قال :ي ّ
فانطلق كل واحد منهما إىل عمله .»...وعلى ذلك فال جيوز أن يكون لألمر

الواحد رئيسان اثنان ،وال للمكان الواحد رئيسان اثنان ،بل جيب أن يكون
وحي ُرم أن يكون أكثر من ذلك.
الرئيس والقائد واألمري واحدا فقطَ ،

ّأما ما تفشى يف بالد املسلمني من إقامة رائسة مجاعية ،ابسم جملس،
أو جلنة ،أو هيئة إدارية ،أو ما شاكل ذلك ،تكون له صالحيات الرائسة،
فذلك خيالف احلكم الشرعي إذا ُجعِلت الرائسة هلذه اهليئة ،أو اجمللس أو
بنص األحاديث.
اللجنة ،ألهنا تكون قد جعلت اإلمارة جلماعة ،وذلك حرام ّ
أما إذا كانت اللجنة ،أو اجمللس أو اهليئة ِمن أجل محل األعباء واملناقشة يف
األمور ،والقيام ابلشورى ،فإن ذلك جائز ،وهو من اإلسالم ،ألن مما ميدح به
املسلمون أن أمرهم شورى بينهم ،ويكون رأيها من حيث االعتبار على النحو
املبني يف حكم الشورى الوارد يف هذا الكتاب.
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املعـاونـون
حتمل أعباء
املعاونون هم الوزراء الذين يُعيّنهم اخلليفة معه ،ليعاونوه يف ّ
اخلـالفة ،والقيام مبسؤولياهتا .فكثرة أعباء اخلـالفة ،خاصة كلما كربت وتوسعت
دولة اخلـالفة ينوء اخلليفة حبملها وحده ،فيحتاج إىل َمن يعاونه يف محلها،
والقيام مبسؤولياهتا .وتعيينهم من املباحات.
واملعاونون الذي يعينهم اخلليفة ليساعدوه يف محل أعباء اخلـالفة علـى
ضـربـني:
وزراء تفويض ،ووزراء تنفيذ.

معـاون التفـويـض
معاون التفويض هو الوزير الذي يعينه اخلليفة ليتحمل معه مسؤولية
احلكم والسلطان ،فيفوض إليه تدبري األمور برأيه ،وامضاءها حسب اجتهاده
وفق أحكام الشرع.
وإجياد املعاون من املباحات ،فيجوز للخليفة أن يعني معاوان له يعاونه
ويساعده يف مسؤولياته وأعماله ،فقد أخرج احلاكم والرتمذي عن أيب سعيد
اخلُدري قال :قال رسول هللا « :وزيراي من السماء جربيل وميكائيل ومن
األرض أبو بكر وعمر» ،وكلمة الوزير يف احلديث تعين الـ ُمـعني واملساعد،
الذي هو املعىن اللغوي ،وقد استعمل القرآن الكرمي كلمـة (وزيـر) هبـذا املعىن
اللغوي ،قال تعاىل ،     :أي ُمعينا ومساعدا.
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وكلمة (وزير) يف احلديث مطلقة تشمل أي معونة وأية مساعدة يف أي أمر من
األمور ،ومنها إعانة اخلليفة يف مسؤولية اخلـالفة وأعماهلا .وحديث أيب سعيد
ليس خمتصا ابملعاونة يف احلكم ،ألن جربيل وميكائيل وزيري رسول هللا  من
السماء ال عالقة هلما مبعاونته يف مسؤولية احلكم وأعماله ،هلذا فإن كلمة:
«وزيراي» يف احلديث ال تدل إال على املعىن اللغوي الذي هو ُمعينان يل،
واختاذ املساعد أو املعني من قبل أي شخص ألي عمل هو من املباحات،
فكذلك اختاذ الوزير مباح من املباحات ،وتوزير الرسول  أليب بكر وعمر مل
خيرج عن هذا املعىن اللغوي ،إذ مل يظهر عليهما القيام أبعباء احلكم مع
الرسول  ،إال أن جعلهما وزيرين له جيعل هلما صالحية معاونته يف كل
شيء دون حتديد مبا فيه شؤون احلكم وأعماله ،وجعلهما وزيرين يدل على
جواز أن يستوزر اخلليفة من يعينه ويساعده يف شؤون احلكم وأعماله .وقد
استوزر أبو بكر بعد أن توىل اخلـالفة عمر بن اخلـطاب معـاوان له وكانت
معـاونته له ظاهرة ،حىت قال بعض الصحابة أليب بكر :ال ندري أعمر اخلليفة
أم أنت .وبعد أن توىل اخلـالفة عمر كان عثمان وعلي معاونني له إال أنه مل
يكن يظهر أن أي منهما كان يقوم أبعمال املعاونة لعمر يف شؤون احلكم،
وكان وضـعهما أشـبه بوضـع أيب بكر وعمر مع الرسـول  .ويف أيم عثمان
كان علي ومروان بـن احلكـم معـاونني لـه ،إال أن علـيـا كان مبـتـعـدا لعدم رضاه
عن بعض األعمال ،لكن مروان بن احلكم كان ظاهرا قيامه مبعاونة عثمان يف
أعمال احلكم.
يفوض
فإذا استوزر اخلليفة شخصا ليكون معاوان له يف شؤون احلكم ّ
إليه تدبري األمور تفويضا عاما نيابة عنه ،وهبذا التفويض يصري الشخص
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املفوض وزيرا ومعاون تفويض للخليفة ،وتكون صالحياته كصالحيات اخلليفة،
ّ
إال أنه ال ميلك هذه الصالحية ذاتيا كاخلليفة ،بل بـإسناد الوزارة إليه من
اخلليفة نيابة عنه ،فإذا قال اخلليفة :عينت فالان وزيرا مفوضا يل أو معاوان
إيل أو ما شاكل ذلك صارت له مجيع
مفوضا يل أو قال :نُب عين فيما ّ
صالحيات اخلـالفة نيابة عنه ،وقد مسّاها املاوردي يف األحكام السـلطـانية
وعرفها هبذا املعىن فقال( :فأما وزارة التفويض فهي أن يستوزر
(وزارة التفويض) ّ
فوض إليه تدبري األمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده).
اإلمام من يُ ّ
هذا هو واقع معاون التفويض .فهو معاون اخلليفة يف مجيع أعمال
اخلـالفة ،وله صالحية أن يقوم بكل عمل من أعمال اخلـالفة .سواء ّفوضه
يفوضه ،ألنه قد فُـ ّوض تفويضا عاما ،إال أنه ال بد من أن
اخلليفة به أم مل ّ
يطالع اخلليفة بكل عمل يقوم به ألنه معاون خليفة وليس خليفة ،فال يستقل
وحده ،بل يطالع اخلليفة بكل عمل صغريا كان أو كبريا ،ألن تدبري أمور
احلكم موكول إىل اخلليفة.

وهذا الواقع للمعاون أو الوزير شرعا خيتلف اختالفا اتما عن واقع الوزارة
يف النظام (الدميقراطي) .إذ الوزارة يف النظام (الدميقراطي) هي احلكومة ،وهي
جمموعة أفراد تقوم بوصفها جمموعة معينة ابحلكم ،فإ ّن احلكم عندهم
للجماعة ،وليس للواحد ،أي أن اإلمارة مجاعية ،وليست فردية ،فاحلاكم الذي
ميلك صالحية احلكم كلها هو الوزارة ،أي جمموعة الوزراء جمتمعني ،وال ميلك
أي منهم احلكم كله مطلقا ،وإمنا تنحصر صالحية احلكم كله يف الوزارة كلها
جمتمعة .وأما الوزير الواحد فإنه خيصص بناحية من نواحي احلكم ميلك فيها
الصالحيات اليت تقررها له الوزارة مبجموعها ،وما مل تقرره له يف هذه الناحية
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تبقى صالحياته للوزارة وليست له ،ولذلك جتد وزير العدلية مثال ميلك
صالحيات يف وزارته ،وهناك أشياء يف وزارته ال ميلك صالحياهتا ،بل تقررها
الوزارة مبجموعها .هذا هو واقع الوزارة يف النظام (الدميقراطي) .ومنه يظهر
االختالف التام بينه وبني الوزارة يف نظام اإلسالم ،أي منه يظهر الفرق الواسع
بني كلمة وزير أي معاون يف نظام اإلسالم ،وبني كلمة وزير يف النظام
(الدميقراطي) .فالوزير والوزارة يف نظام اإلسالم معناها معاون اخلليفة يف كل
أعماله من غري استثناء ،يقوم هبا ويطالع اخلليفة مبا يقوم به ،وهي فردية ميلكها
الفرد ،ولو أعطيت ألكثر من واحد ميلك كل منهم مبفرده ما ميلكه اخلليفة.
والوزارة يف النظام (الدميقراطي) مجاعة ،وليست فردا ،والوزير يف النظام
(الدميقراطي) ال ميلك إال انحية معينة من احلكم ،وال ميلكها كلها بل بعضا
منها .ولذلك كان التباين بني مفهوم الوزير والوزارة يف اإلسالم ،وبني مفهومها
يف النظام (الدميقراطي) واضحا كل الوضوح .وملا كان املعىن الذي تعنيه
(الدميقراطية) للوزير والوزارة هو املعىن الطاغي على الناس ،وإذا أطلق ال
ينصرف إال إىل املعىن (الدميقراطي) ،لذلك ،ودفعا لاللتباس ،ولتعيني املعىن
الشرعي ابلذات دون غريه ،ال يصح أن يطلق على املعاون للخليفة لفظ وزير
ووزارة مطلقا من غري تقييد ،بل يطلق عليه لفظ معاون وهو معناه احلقيقي ،أو
يوضع قيد مع لفظ وزير أو وزارة يصرف املعىن (الدميقراطي) ،ويعني املعىن
يتبني أن املعاون هو من جتري نيابته يف مجيع
االسالمي وحده .ومن هذا كله ّ
أعمال الدولة يف كافة أحناء البالد اليت ختضع هلا ،وهلذا قالوا يفوض اخلليفة
للمعاون تفويضا عاما نيابة عنه .فواقع وظيفة املعاون هو :أن تكون نيابة عن
اخلليفة ،وأن تكون عامة يف مجيع أعمال الدولة ،فهو حاكم معاون.
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شـروط معـاون التفـويـض
يشرتط يف معاون التفويض ما يشرتط يف اخلليفة ،أي أن يكون رجال،
حرا ،مسلما ،ابلغا ،عاقال ،عدال ،قادرا من أهل الكفاية فيما ُوكِل إليه من
أعمال.
وأدلة هذه الشروط هي أدلة اخلليفة ،فيجب أن يكون رجال لقوله :
«لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» رواه البخاري من طريق أيب بكرة ،وأن يكون
حرا ألن العبد ال ميلك أمر نفسه فال ميلك أن يتوىل أمر غريه ،وأن يكون
ابلغا ،لقول الرسول « :رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ ،وعن
الصيب حىت يبلغ ،وعن املعتوه حىت يربأ» رواه أبو داود .وأن يكون عاقال
للحديث نفسه« :وعن املعتوه حىت يربأ» ،ويف رواية« :وعن اجملنون املغلوب
على عقله حىت يفيق» ،وأن يكون عدال ،ألنه قد اشرتطه هللا يف الشهادة
فقال ،    :فاشرتاطه يف معاون اخلليفة من ابب
أوىل .ويشرتط يف املعاون كذلك أن يكون ِمن أهل الكفاية يف أعمال احلكم،
حتمل أعباء اخلـالفة ،ومسؤولية احلكم
حىت يتمكن من معاونة اخلليفة يف ّ
والسلطان.

شـروط تقليـد معـاون التفـويـض
يشرتط يف تقليد ُمعاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين :أحدمها
عموم النظر ،والثاين النيابة .ولذلك جيب أن يقول له اخلليفة :قلدتك ما هو
إيل نيابة عين ،أو ما يف هذا املعىن من األلفاظ اليت تشتمل على عموم النظر
ّ
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والنيابة .فإن مل يكن التقليد على هذا الوجه ال يكون معاوان ،وال ميلك
صالحيات املعاون إال إذا كان تقليده على هذا الوجه.
والدليل على ذلك هو واقع عمل املعاون ،فهو انئب عن اخلليفة والنيابة
هنا عقد ،والعقود ال تصح إال ابلقول الصريح ،ولذلك يشرتط يف تقليد
املعاون أن حيصـل التقليد بلفـظ يدل على النيابة عن اخلليفة ،وأيضا فإن واقع
املعاون أنه ميلك مجيع الصالحيات اليت ميلكها اخلليفة يف احلكم .فال بد من
أن يكون التقليد عاما يف كل شيء ،أي ال بد من أن يشتمل التقليد على
لفظ يدل على عموم النظر ،يعين على لفظ يدل على أن له مجيع صالحيات
إيل نيابة َعـ ّين ،أو أن يقول استوزرتك
احلكم ،مثل أن يقول له :قلدتك ما ّ
تعويال على نيابتك ،أو ما شاكل ذلك .فإذا جعل له عموم النظر ،ومل يقل
نيابة عين ،كان عقد والية عهد ،ال عقد وزارة ،ووالية العهد ابطلة فيكون
ابطال ،وإن اقتصر به على النيابة ،ومل يبني صراحة عموم النظر ،فقد أهبم ما
استنابه فيه ،من عموم ،وخصوص ،أو تنفيذ أو تفويض ،فلم تنعقد به الوزارة.
وإذا قال له :نُب عين يف أعمال القضاء ،أو يف أعمال الشرطة ،أو يف أعمال
التعليم ،أو ما شاكل ذلك ،مل تنعقد الوزارة وال يكون معاون تفويض ،فال بد
يف التقليد ملعاون التفويض من ألفاظ تدل على واقع املعاون ،وهو النيابة عن
اخلليفة ،وأخذ مجيع ما للخليفة من صالحيات .أي ال بد لعقد الوزارة ملعاون
التفويض من أن تكون بلفظ يشتمل على شرطني :أحدمها عموم النظر،
والثاين النيابة ،وإن مل يشتمل اللفظ صراحة على هذين الشرطني ال تنعقد
الوزارة ملعاون التفويض .ولكون تعدد املعاونني من املباحات فيجوز للخليفة أن
عني أكثر من
يعني معاوان واحدا وجيوز له أن يعني أكثر من معاون ،فإن ّ
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يعني معاونني
معاون فإن لكل منهم ما للخليفة من عموم النظر ،وال جيوز أن ّ
على االجتماع لعموم واليتهما ،ألن والية احلكم فردية ،فإن عينهما كذلك
بطل تعيينهما معا ،ألنه تقليد ألمري ،والتقليد لألمري ال يكون إال لواحد ،لقوله
« :فليؤمروا أحدهم» ،ولقوله« :إال ّأمروا عليهم أحدهم» ،فهو شرط يف
صحة اإلمارة.

عمل معـاون التفـويـض
عمل معاون التفويض هو أن يرفع إىل اخلليفة ما يعتزمه من تدبري ،مث
مطالعة اخلليفة ملا أمضاه من تدبري ،وأنفذه من والية وتقليد ،حىت ال يصري يف
صالحياته كاخلليفة .فعمله أن يرفع مطالعته ،وأن ينفذ هذه املطالعة ما مل
يوقفه اخلليفة عن تنفيذها.
والدليل على ذلك هو واقع املعاون أيضا من أنه انئب عن اخلليفة.
والنائب إمنا يقوم ابلعمل نيابة عمن أانبه ،فال يستقل عن اخلليفة ،بل يطالعه
يف كل عمل ،متاما كما كان يفعل عمر مع أيب بكر حني كان وزيرا له ،فقد
كان يطالع أاب بكر فيما يراه .وينفذ حسب ما يرى .وليس معىن مطالعته
استئذانه يف كل جزئية من اجلزئيات ،فإن هذا خيالف واقع املعاون ،بل معىن
مطالعته هو أن يذاكره يف األمر ،كحاجة والية من الواليت إىل تعيني وا ٍل
قدير ،أو إزالة ما يشكو منه الناس من قلة الطعام يف األسواق ،أو غري ذلك
من مجيع شؤون الدولة .أو أن يعرض عليه هذه األمور جمرد عرض ،حبيث
يطلع عليها ويقف على ما تعنيه ،فتكون هذه املطالعة كافية ألن يقوم بكل ما
ورد فيها بكل تفصيالته ،من غري حاجة إىل صدور اإلذن ابلعمل .ولكنه إذا
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صدر األمر بعدم تنفيذ هذه املطالعة ال يصح أن ينفذها .فاملطالعة هي جمرد
عرض األمر ،أو املذاكرة به ،وليس أخذ اإلذن ابلقيام به .وله أن ينفذ املطالعة
ما مل يوقفه اخلليفة عن تنفيذها.
وجيب على اخلليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبريه لألمور،
ليقر منها املوافق للصواب ،ويستدرك اخلطأ .ألن تدبري شؤون األُمة موكول
ّ
للخليفة ،وحممول على اجتهاده هو.
وذلك حلديث املسؤولية عن الرعية ،وهو قوله « :اإلمام را ٍع وهو
مسؤول عن رعيته» .فاخلليفة موكول إليه تدبري األمور ،وهو مسؤول عن

الرعية ،ومعاون التفويض ليس مسؤوال عن الرعية ،بل مسؤول فقط عما يقوم
به من أعمال ،واملسؤولية عن الرعية إمنا هي للخليفة وحده ،ولذلك كان واجبا
عليه أن يتصفح أعمال املعاون وتدبريه ،حىت يقوم مبسؤوليته عن الرعية .وأيضا
فإن معاون التفويض قد خيطئ فال بد من أن يستدرك اخلطأ الذي يقع منه،
فكان ال بد من أن يتصفح مجيع أعماله .فمن أجل هذين األمرين :القيام
ابملسؤولية عن الرعية ،واستدراك اخلطأ من معاون التفويض وجب على اخلليفة
أن يتصفح مجيع أعمال املعاون.
فإذا دبر معاون التفويض أمرا وأقره اخلليفة فإن له أن ينفذه كما أقره
اخلليفة ليس بزيدة وال نقصان .فإن عاد اخلليفة وعارض املعاون يف رد ما
أمضاه ينظر ،فإن كان يف حكم نفذه على وجهه ،أو مال وضعه يف حقه،
فرأي معاون التفويض هو النافذ ،ألنه ابألصل رأي اخلليفة وليس للخليفة أن
يستدرك ما نفذ من أحكام ،وأنفق من أموال .وإن كان ما أمضاه املعاون يف
غري ذلك مثل تقليد وال أو جتهيز جيش جاز للخليفة معارضة معاون
131

التفويض وينفذ رأي اخلليفة ،ويلغى عمل املعاون ،ألن للخليفة احلق يف أن
يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه.
فهذا وصف لكيفية قيام معاون التفويض أبعماله ،وكيفية تَص ّفح
اخلليفة ألعمال املعاون ،وهذا مأخوذ مما جيوز للخليفة أن يرجع عنه ،وما ال
جيوز له أن يرجع عنه من األعمال ،ألن عمل معاون التفويض يعترب عمال
للخليفة .وبيان ذلك أنه جيوز ملعاون التفويض أن حيكم بنفسه ،وأن يقلّد
احلكام ،كما جيوز ذلك للخليفة ،ألن شروط احلكم فيه ُمعتَربة ،وجيوز أن ينظر
يتوىل اجلهاد
يف املظامل ويستنيب فيها ،ألن شروط املظامل فيه ُمعتَربة ،وجيوز أن ّ
عتربة ،وجيوز أن يباشر
بنفسه ،وأن يُقلّد َمن يتواله ،ألن شروط احلرب فيه ُم َ
تنفيذ األمور اليت دبرها ،وأن يستنيب يف تنفيذها ،ألن شروط الرأي والتدبري
عتربة ،إال أن ذلك ال يعين أن ما قام به املعاون ال يصح للخليفة أن يلغيه
فيه ُم َ
ما دامت قد رفعت مطالعته إليه .بل معناه أنه ميلك ما للخليفة من
صالحيات ،ولكن ابلنيابة عن اخلليفة ،وليس ابالستقالل عنه .فيجوز للخليفة
أن يعارض املعاون يف رد ما أمضاه ،وإلغاء ما قام به من أعمال .ولكن يف
حدود ما جيوز للخليفة أن يرجع عما يقوم به هو نفسه من أعمال .فإن كان
املعاون قد نَـ ّفذ حكما على وجهه ،أو وضع ماال يف حقه ،وجاء اخلليفة
وعارض املعاون يف ذلك بعد التنفيذ ،فال قيمة ملعارضته ،بل يُن ّفذ عمل
ويرد رأي اخلليفة واعرتاضه ،ألنه ابألصل رأيه ،وهو يف مثل هذه
املعاونّ ،
يصح له أن يرجع عن رأيه يف ذلك أو يلغي ما َمتّ تنفيذه .فال
األحوال ال ّ
يصح أن يُلغي عمل معاونه فيها .أما إن كان املعاون قد قَـلّد واليا ،أو موظفا،
أو قائد جيش ،أو غري ذلك من التقليد ،أو كان قد وضع سياسة اقتصادية،
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أو خطة عسكرية ،أو خمططا للصناعة ،أو ما شاكل ذلك فإنه جيوز للخليفة
أن يلغيه ،ألنه وإن كان يعترب رأي اخلليفة ،ولكنه مما جيوز للخليفة أن يرجع
عنه لو قام به هو نفسه ،فيجوز له أن يُلغي عمل انئبه فيه ،ففي هذه احلال
جيوز أن يُلغي أعمال املعاون .والقاعدة يف ذلك هي :كل ما جاز للخليفة أن
يستدركه من فعل نفسه جاز له أن يستدركه من فعل معاونه ،وكل ما مل جيز
للخليفة أن يستدركه من فعل نفسه ال جيوز له أن يستدركه من فعل معاونة.
وال خيصص معاون التفويض بدائرة من الدوائر كدائرة املعارف مثال أو
بقسم خاص من األعمال كتجهيز اجليش وتسليحه ،ألن واليته عامة ،وكذلك
ال يباشر األمور اإلدارية ،ويكون إشرافه عاما على اجلهاز اإلداري كاخلليفة.
عني مل تنعقد له الوزارة هبذا التعيني وال يكون معاوان للخليفة فيما عينه به،
وإذا ّ
ألن العقد خاص ال يشمل عموم النظر ،الذي هو شرط يف تقليد معاون
التفويض .وأما تعيني قاضي القضاة فإنه ليس تعيينا ملعاون للخليفة يف القضاء
وإمنا هو تعيني لوال والية خاصة يف غري احلكم ،مثل إمارة اجليش ،ووالية
الصدقات ،وما شاكلها وهي تنعقد مبا تنعقد به الواليت ،ال مبا ينعقد به
تقليد معاون التفويض .وهو أي قاضي القضاة أمري ُجعلت له صالحية تعيني
القضاة ،والنظر يف أحوال القضاء ،ويف القضاء بني الناس ،وهو ليس مبعاون.
صص
ومن هنا ال يصح ختصيص معاون التفويض بدائرة من الدوائر .فإن ُخ ّ
بدائرة معينة بطل عقد تعيينه ،ألن شرط صحة تقليد معاون التفويض هو أن
يكون عقدا ،أي أن يكون بلفظ صريح يشتمل على شرطني :أحدمها ،عموم
النظر ،والثاين النيابة ،وختصيصه بدائرة يفقده شرطا من الشرطني ،فيبطل عقد
تعيينه .وأما عدم جواز مباشرته األمور اإلدارية فإن الذين يباشرون األمور
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اإلدارية أجراء ،وليسوا حكاما .ومعاون التفويض حاكم ،وليس أبجري ،فعمله
رعاية الشؤون ،وليس القيام ابألعمال اليت يستأجر األجراء للقيام هبا.
ومن هنا جاء عدم مباشرته األمور اإلدارية .وليس معىن هذا أنه ممـنوع
من القيام أبي عمل إداري ،بل معناه أنه ال خيتص أبعمال اإلدارة ،بل له
عموم النظر.

معـاون التنفيـذ
معاون التنفيذ هو الوزير الذي يُعيّنه اخلليفة ليكون معاوان له يف التنفيذ
واملالحقة واألداء ،ويكون وسيطا بني اخلليفة وبني أجهزة الدولة والرعاي
واخلارج ،يؤدي عنه ،ويؤدي إليه .فهو ُمعِني يف تنفيذ األمور ،وليس بو ٍال
عليها ،وال ٍ
متقلد هلا .فعمله من األعمال اإلدارية ،وليس من احلكم .ودائرته
هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن اخلليفة للجهات الداخلية ،واخلارجية ،ولرفع ما
يَِرد إليه من هذه اجلهات ،فهي وسيطة بني اخلليفة وبني غريه تُؤدي عنه،
وتُؤدي إليه.
واخلليفة حاكم يقوم ابحلكم والتنفيذ ،ورعاية شؤون الناس .والقيام
ابحلكم والتنفيذ والرعاية حيتاج إىل أعمال إدارية ،وهذا يقتضي إجياد جهاز
خاص ،يكون مع اخلليفة إلدارة الشؤون اليت حيتاجها للقيام مبسؤوليات
اخلـالفة ،فاقتضى إجياد ُمعاون للتنفيذ يُعيّنه اخلليفة ،يقوم أبعمال اإلدارة ،ال
أبعمال احلكم ،فعمله ُمعاونة اخلليفة يف اإلدارة ،ال يف احلكم ،فليس له أن
عني واليا وال
يقوم أبي عمل من أعمال احلكم ،كمعاون التفويض ،فال يُ ِّ
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عامال ،وال يرعى شؤون الناس ،وإمنا عمله إداري لتنفيذ أعمال احلكم ،وأعمال
اإلدارة اليت تصدر عن اخلليفة ،أو تصدر عن معاون التفويض .ولذلك أطلق
عليه معاون تنفيذ .والفقهاء كانوا يطلقون عليه وزير تنفيذ ،أي معاون تنفيذ،
على أساس أ ّن كلمة وزير تُطلق لغة على املعني .وقالوا :هذا الوزير وسيط بني
اخلليفة وبني الرعاي والوالة ،يُؤدي عنه ما َأمر ،ويُن ّفذ ما ذكر ،وُميضي ما
وخيرب بتقليد الوالة ،وجتهيز اجليش واحلُماة ،ويعرض على اخلليفة ما ورد
حكمُ ،
ِ
ٍ
ؤمر به .فهو معني يف تنفيذ
لم ليعمل فيه مبا يُ َ
منهم ،وما جت ّدد من َحدث ُم ّ
األمور ،وليس بو ٍال عليها ،وال ٍ
متقلد هلا.
ومبا أن معاون التنفيذ متصل مباشرة مع اخلليفة ،كمعاون التفويض،
وهو من بطانة اخلليفة ،وله مساس ابحلكم ،وإن كان عمله اإلدارة فإنه ال جيوز
أن يكون امرأة ،ألن املرأة جيب أن تُ َبعد عن احلكم ،و َع ّما له مساس ابحلكم.
حلديث« :لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» رواه البخاري من طريق أيب بكرة.
كذلك ال جيوز أن يكون معاون التنفيذ كافرا ،بل جيب أن يكون مسلما،
لكونه من بطانة اخلليفة لقوله سبحانه وتعاىل    :
           

 ،      فالنهي عن اختاذ
اخلليفة بطانة له من غري املسلمني صريح يف هذه اآلية .لذلك ال جيوز أن
يكون معاون التنفيذ كافرا ،بل جيب أن يكون مسلما ،لكونه متصال مباشرة
مع اخلليفة ،ال ينفصل عنه كمعاون التفويض .وجيوز أن يكون معاون التنفيذ
أكثر من واحد حسب احلاجة.
ّأما األمور اليت يكون معاون التنفيذ وسيطا فيها بني اخلليفة وغريه فهي
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أربعة أمور هي:
 - 1أجهزة الدولة.
 - 2اجليش.
 - 3األُمة.
 - 4الشؤون الدولية.
وذلك هو واقع األعمال اليت يقوم هبا معاون التنفيذ ،فهو ما دام وسيطا
بني اخلليفة وغريه فإنه يكون جهاز توصيل من اخلليفة ،وجهاز توصيل إىل
اخلليفة .ومع كونه جهاز توصيل فإنه يالحق ما يقتضي املالحقة من أعمال
جهاز الدولة.
واخلليفة هو احلاكم الفعلي ،وهو الذي يباشر بنفسه احلكم والتنفيذ،
ورعاية شؤون الناس ،ولذلك فإنه دائم االتصال جبهاز احلكم ،وابلعالقات
الدولية ،وابألُمة ،ويصدر أحكاما ،ويتخذ قرارات ،ويقوم أبعمال رعاية،
ويَطَّلع على َسـري جهاز احلكم ،وما يعرتضه ،وما حيتاج إليه ،كما أنه إليه يُرفَع
ما يَرد ِمن األُمة ِمن مطالب وشكايت وشؤون ،وهو يُتابع األعمال الدولية.
ولذلك كان ِمن واقع هذه األعمال أن يكون معاون التنفيذ وسيطا فيها،
يؤديها عن اخلليفة ،ويؤديها إىل اخلليفة .وابعتبار أن ما يصدر ِمن اخلليفة إىل
األجهزة ،وما يَِرد من األجهزة إىل اخلليفة حيتاج إىل ُمتابَعة لتنفيذه ،لذلك كان
على معاون التنفيذ أن يقوم هبذه املتابعة ،حىت يتم التنفيذ ،فيُـتَابع اخلليفة،
يكف عن املتابعة إال إذا طَلَب اخلليفة منه ذلك ،فعليه أن
ويُتابع األجهزة ،وال ّ
أمره هو النافذ.
ميتثل ألمره ،وأن يقف عن املتابعة ،ألن اخلليفة هو احلاكم ،و ُ
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وأما ما يتعلق ابجليش والعالقات الدولية فهذه من األمور اليت يغلب
عليها السرية ،وهي من اختصاص اخلليفة ،لذلك ال يالحقها ،وال يُتابِع
تنفيذها إال إذا طلب منه اخلليفة أن يالحق شيئا منها فإنه يالحق ما طلب
منه اخلليفة أن يالحقه فقط ،وال يالحق غريه.
وأما األُمة فإن أمر رعايتها ،وتنفيذ طلباهتا ،ورفع الظالمة عنها إمنا هو
شأن اخلليفة ،ومن ينيبه لذلك ،وليس ِمن شأن معاون التنفيذ ،فال يقوم
ابملالحقة إال فيما يطلب منه اخلليفة أن يالحقه منها .فعمله ابلنسبة هلا
األداء ،وليس املالحقة .وهذا كله تبعا لواقع األعمال اليت يقوم هبا اخلليفة،
وابلتايل اليت يقوم هبا معاون التنفيذ.
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أمـري اجله ـاد
أمري اجلهاد هو الشخص الذي يعينه اخلليفة أمريا على النواحي
اخلارجية ،واحلربية ،واألمن الداخلي ،والصناعة لإلشراف عليها وإدارهتا.
وإمنا أطلق عليه أمري اجلهاد  -مع أنه يشرف على هذه النواحي األربع
 لكون هذه اجلهات كلها مربوطة ابجلهاد ،فالناحية اخلارجية سلما أو حرابتكون وفق ما تقتضيه مصلحة اجلهاد؛ واحلربية مربوطة ابجليش املعد للجهاد
وتكوينه وإعداده وتسليحه ،واألمن الداخلي حلفظ الدولة ومحايتها ،ومحاية
األمن فيها ومعاملة البغاة وقطاع الطرق ابلشرطة اليت هي جزء من اجليش املعد
للجهاد؛ والصناعة لتوفري األسلحة واملعدات للجيش ألجل اجلهاد ،فكانت
هذه النواحي كلها مربوطة ابجلهاد ،ومن هنا جاءت تسميته أبمري اجلهاد.
وإطالق اسم األمري عليه مع أنه ليس حباكم لكثرة ما يصدر عنه من
أوامر لسعة دائرة أعماله اليت حتتاج إىل أوامر كثرية .إذ إ ّن لفظ أمري على وزن
فعيل مبالغة السم الفاعل آمر لكثرة ما يصدر عنه من أوامر يف الليل والنهار،
مثل رحيم مبالغة السم الفاعل راحم لكثرة ما يصدر عنه من الرمحة اليت ال
تنتهي.
وتتألف دائرة أمري اجلهاد من أربع دوائر هي:
 - 1دائرة اخلارجية.
 - 2دائرة احلربية.
 - 3دائرة األمن الداخلي.
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 - 4دائرة الصناعة.
ويشرف على هذه الدوائر ويديرها أمري اجلهاد.
واجلهاد هو الطريقة اليت وضعها اإلسالم حلمل الدعوة اإلسالمية إىل
اخلارج .ومحل الدعوة اإلسالمية يعترب هو العمل األصلي للدولة اإلسالمية،
بعد تطبيقها أحكام اإلسالم يف الداخل .لذلك فإن أحكام اجلهاد تشتمل
على أحكام احلرب والسلم ،واهلَُدن واملصاحلات ،وأحكام العالقات اخلارجية
ابلدول والكياانت األخرى ،كما تتناول أحكام اجليش ،وإعداده وتدريبه،
وقياداته وألويته ورايته ،كما تتناول أسلحة اجليش ،ووجوب توفريها ابلصناعة
احلربية ،اليت هبا ميكن أن يكون اإلعداد اتما ،مبا حيقق إرهاب العدو الظاهر،
والعدو املسترت ،كما تتناول أحكام إقرار النظام يف داخل الدولة ،ومنع كل
خروج عليها ،أو قطع الطرق فيها ،أو العبث ابألمن داخلها ،أو ارتكاب
جرائم ضد رعايها.
والرسول  كان يتوىل مجيع شؤون اجلهاد بنفسه ،وكذلك كان خلفاؤه
ِمن بَعده .وقد كان الرسول  وكذلك خلفاؤه يُعيِّنون بعض األشخاص
للقيام ببعض أعمال اجلهاد ،أو كلها سواء يف إعداد اجليش ،أو القيام ابلقتال،
أو عقد الصلح واهلَُدن ،أو يف االتصاالت اخلارجية ،أو يف مقاتلة اخلارجني
واملرتدين.
وما يقوم به اخلليفة بنفسه فإنه جيوز له أن يُسنِد القيام به إىل غريه نِيابة
عنه .ومن هنا جاء تعيني أمري اجلهاد ،وجاء إنشاء دائرته.
ومبا أن دائرته تتعلق ابجلهاد وأحكامه ،فإن واقع ذلك يشمل العالقات
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اخلارجية ،ألن مجيع العالقات اخلارجية مبنية على أساس محل الدعوة
اإلسالمية ،كما يشمل الناحية احلربية ،ألن اجلهاد هو القتال يف سـبيل هللا
إلعـالء كلمة هللا ،والقـتال حيتاج إىل جيـش وما يلـزمه من إعداد ،وتكوين
لقياداته وألركان حربه وضباطه وجنوده ،كما حيتاج إىل تدريبه ومتوينه وإمداده.
واجليش ال بد له من سالح ،والسالح ال بُ ّد له من صناعة ،لذلك
كانت الصناعة من لوازم اجليش ،ولوازم اجلهاد .وهذا الذي يوجب أن تكون
الصناعة يف مجيع املصانع يف الدولة مبنية على أساس الصناعة احلربية .وكانت
الصناعة اتبعة للجهاد وألمريه.
وكما أن اجليش يقوم ابجلهاد حلمل الدعوة إىل اخلارج ،فإنه يقوم حبفظ
الدولة ومحايتها ،لذلك فإن حماربة البغاة واخلارجني على الدولة ،وحماربة قُطّاع
الطرق من واجبات اجليش ،لذلك كان األمن الداخلي اتبعا للجهاد ،وألمري
تتكون ِمن أربع دوائر:
اجلهاد ولدائرته .ومن هنا جاء أن دائرة أمري اجلهاد ّ
اخلارجية ،واحلربية ،واألمن الداخلي ،والصناعة.

دائـرة اخلـارجيـة
تتوىل دائرة اخلارجية مجيع الشؤون اخلارجية اليت تتعلق بعالقة دولة
ّ
اخلـالفة ابلدول األجنبية ،مهما كانت هذه الشؤون ،وهذه العالقات ،سواء
وه َدن،
كانت تتعلق ابلناحية السياسية ،وما يتبعها من اتفاقات ومصاحلات ُ
ومفاوضات وتبادل سفراء ،وإرسال ُر ُسل ومندوبني ،وإقامة سفارات
وقنصليات ،أم كانت هذه العالقات تتعلق ابلنواحي االقتصادية ،أو الزراعية،
أو التجارية ،أو املواصالت الربيدية ،أو السلكية أو الالسلكية وحنوها .فكل
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متس عالقة الدولة بغريها من الدول.
هذه األمور تتوالها دائرة اخلارجية ،ألهنا ّ
وقد كان الرسول  يُِقيم العالقات اخلارجية مع الدول والكياانت
األخرى .فقد أرسل عثمان بن عفان ليفاوض قريشا ،كما فاوض هو رسل
قريش ،وكذلك أرسل الرسل إىل امللوك ،كما استقبل ُرسل امللوك واألمراء،
وعقد االتفاقات واملصاحلات .وكذلك كان خلفاؤه ِمن بعده يُقيمون العالقات
السياسية مع غريهم من الدول والكياانت .كما كانوا يُولّون من يَقوم عنهم
بذلك ،على أساس أن ما يقوم به الشخص بنفسه له أن يُوكِل فيه عنه ،وأن
يُنيب عنه من يقوم له به.

دائـرة احلـربيـة
تتوىل دائرة احلربية مجيع الشؤون املتعلقة ابلقوات املسلحةِ ،من جيش،
وشرطة ،ومعدات ،وأسلحة ،ومهمات وعتاد ،وما شاكل ذلك ،ومن كليات
عسكرية ،وبعثات عسكرية ،وكل ما يلزم من الثقافة اإلسالمية ،والثقافة العامة
للجيش ،وكل ما يتعلق ابحلرب واإلعداد هلا.
هذا كله تتواله ،وتشرف عليه .وامسها يتعلق ابحلرب والقتال .واحلرب
حتتاج إىل جيش ،واجليش حيتاج إىل إعداده وتكوينه من قيادته إىل أركانه إىل
ضباطه ،إىل جنوده.
وفين
واجليش له رايت وألوية ،وحيتاج تكوينه إىل إعداد وتدريب بَدينّ ّ
تطورها .ولذلك كانت
يتناول فنون القتال على خمتلف األسلحة ،متطورا مع ّ
الدراسة الفنية والعسكرية الزمة من لوازمه ،وكان التدريب على فنون القتال،
وعلى خمتلف األسلحة ضرورة من ضروراته.
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ومبا أن اجليش جيش إسالمي ،وجيش دولة اخلـالفة ،الذي حيمل
الدعوة اإلسالمية ،لذلك ال بد من أن يُث ّقف ابلثقافة اإلسالمية عامة،
وابلثقافة اإلسالمية اليت تتعلق ابلقتال وأحكامه ،وأحكام الصلح واحلرب،
والـ ُهـ َدن ،واملعاهدات ،واملوادعات ،واالتفاقات ،وتفصيالت كل ذلك .لذلك
فإن الكليات العسكرية بدرجاهتا ،والبعثات العسكرية تكون من صالحيات
دائرة احلربية.
كما أن اجليش فيه قسم ُخيصص لألمن الداخلي ،الذي هو الشرطة.
واجليش  -والشرطة جزء منه  -ال بد من أن تُوفَّر له مجيع األسلحة واملعدات
واألعتدة واملهمات .وكذلك التموين الالزم.
ومن هنا جاء مشول دائرة احلربية جلميع هذه املهمات.

دائـرة األمـن الـداخـلي
تتوىل إدارة كل ما له مساس
دائرة األمـن الداخـلي هي الدائـرة اليت ّ
وتتوىل حفظ األمن يف البالد بواسطة القوات املسلحة ،وتتخذ الشـرطة
ابألمنّ ،
الوسـيلة الرئيسـية حلـفـظ األمن ،فلها أن تسـتخدم الشـرطة يف كل وقـت تريد،
وكما تريد .وأمرها انفذ فورا .وأما إذا دعتها احلاجة إىل االسـتعـانة ابجليش فإن
عليها أن ترفع األمر للخـليفة ،وله أن أيمر اجليش بـإعانة دائرة األمن الداخلي،
أو بـإمدادها بقوات عسـكرية ملـسـاعدهتا يف حفظ األمـن ،أو أي أمـر يراه ،وله
أن يرفض طلبها ،وأيمرها ابالكتفاء ابلشرطة.
ودائرة األمن الداخلي هي اليت تعمل على حفظ األمن الداخلي
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للدولة .والذي ميـكن أن يؤدي إىل هتـديد األمن الداخـلي عـدة أعمال ،منها
الردة عن اإلسـالم ،والبغي أي اخلـروج على الدولـة ،إمـا أبعمـال اهلدم
والتخريب ،كاإلضراابت واالحتالالت للمراكز احليوية يف الدولة واالعتصام
فيها ،مع التع ّدي على ممتلكات األفراد ،أو ممتلكات امللكية العامة ،أو
ممتلكات الدولة.
وإما ابخلروج على الدولة ابلسالح حملاربتها .ومن أعمال هتديد األمن
الداخلي كذلك احلِرابة ،أي قطع الطرق ،والتعرض للناس لسلب أمواهلم،
وإزهاق أرواحهم.
كما أن من أعمال هتديد األمن االعتداء على أموال الناس
ابلسرقة،والنهب ،والسلب ،واالختالس ،والتعدي على أنفس الناس ابلضرب
واجلرح والقتل ،وعلى أعراضهم ابلتشهري والقذف والزان.
هذه هي األعمال اليت تؤدي إىل هتديد األمن الداخلي .ودائرة األمن
الداخلي تقوم على محاية الدولة والناس من مجيع هذه األعمال ولذلك فإن
من يرت ّد ،وحيكم عليه ابلقتل إن مل يرجع ،بعد أن يُستتاب تقوم هي بتنفيذ
القتل فيه ،وإذا كان املرتدون مجاعة فال بد من مكاتبتهم ،وطلب أن يَرجعوا
ِ
أصّروا على الردة يقاتلون ،فإن
إىل اإلسالم ،فإن رجعوا ُسكت عنهم ،وإن َ
كانوا مجاعة قليلة ،وميكن للشرطة وحدها أن تُقالتهم قامت مبقاتلتهم ،وإن
كانوا مجاعة كبرية ،وال تستطيع الشرطة أن تقدر عليهم ،عليها أن تطلب من
اخلليفة أن يزودها بقوات عسكرية ملساعدهتا ،فإن مل ِ
تكف القوات العسكرية،
طلبت من اخلليفة أن أيمر اجليش مبساعدهتا.
هذا ابلنسبة للمرتدين .وأما ابلنسبة للبغاة فإن كانت أعماهلم غري
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مسلحة ،أبن اقتصرت على اهلدم والتخريب ،ابإلضراابت والتظاهرات
واالحتالالت للمراكز احليوية ،والتع ّدي على ممتلكات األفراد ،والدولة،
وامللكـية العـامة وحتـطـيمهـا .فإن دائـرة األمن الداخلي تقتصر على اسـتخدام
الشرطة إليقاف هذه األعمال اهلدامة ،فإن مل تستطع هبا أن توقف هذه
األعمال طلبت من اخلليفة أن ميُّدها بقوات عسكرية ،حىت تستطيع أن توقف
أعمال اهلدم والتخريب ،اليت يقوم هبا هؤالء البغاة اخلارجون على الدولة.
وأما إن خرج البغاة على الدولة ،ومحلوا السالح ،وحتيّزوا يف مكان،
متردهم
وكانوا قوة ال تتمكن دائرة األمن
الداخلي من إرجاعهم ،والقضاء على ّ
ّ
وخروجهم ابلشرطة ،فإهنا تطلب من اخلليفة أن ميُّدها بقوات عسكرية ،أو بقوة
من اجليش حسب احلاجة ،ألجل أن جتابه اخلارجني .وقبل أن تُقاتلهم
تراسلهم ،وترى ما عندهم ،وتطلب منهم الرجوع إىل الطاعة ،والدخول مع
الكف عن محل السالح ،فإن أجابوا ورجعوا ك ّفت عنهم ،وإن
اجلماعة ،و ّ
أصّروا على اخلروج واملقـاتلة قاتلتهم قِتال أتديب ،ال قِتال
امتنعوا عن الرجوع ،و َ
إفناء وتدمري ،حىت يرجعوا إىل الطاعة ،ويرتكوا اخلروج ،ويرموا السالح .كما
كف
علي  اخلوارج .فإنه كان يدعوهم أوال ،فإن تركوا اخلروج ّ
قاتل اإلمام ّ
أصروا على اخلروج قاتلهم قتال أتديب حىت يرجعوا إىل الطاعة،
عنهم ،وإن ّ
ويرتكوا اخلروج ،ومحل السالح.
وأما احملاربون وهم قُطّاع الطرق ،الذين يتعرضون للناس ،ويقطعون
الطريق ،ويسلبون األموال ،ويزهقون األرواح ،فإن دائرة األمن الداخلي ترسل
الصلب ،أو القتل ،أو
هلم الشرطة ملطاردهتم ،وإيقاع العقوبة عليهم ابلقتل و َّ
قطع أيديهم وأرجلهم من ِخالف ،أو نفيهم إىل مكان آخر ،حسب ما جاء
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يف اآلية الكرمية:

       

           

 .   ويكون قِتاهلم ليس ِ
كقتال البُغاة اخلارجني على
ِ
ِ
وصلب،
الدولة .فقتال البُغاة قتال أتديب ،ولكن قتال قُطّاع الطرق قتال قَـتل َ
فمن قَـتَ َل وأخذ املال
ومدبرين ،ويُ َ
يقاتلون ُمقبلني ُ
عاملون كما ورد يف اآليةَ .
ومن أخذ املال ومل
ومن قَـتَ َل ومل أيخذ املال يُقتَل وال يُصلَب َ -
يُقتل ويُصلبَ ،
يقتُل تُقطَع يده ورجله من ِخالف ،وال يُقتَل ،ومن أظهر السالح ،وأخاف
الناس ،ومل يَقتُل ،ومل أيخذ املال ال يُقتَل ،وال يُصلَب ،وال تُقطَع له ي ٌد وال
ِرجل ،وإمنا يُنفى ِمن بلده إىل بلد آخر.
ودائرة األمن الداخلي تقتصر على استخدام الشرطة يف ُحمافظتها على
األمن ،وال تستخدم غري الشرطة ،إال يف حالة عجز الشرطة عن إقرار األمن،
فتطلب عند ذلك من اخلليفة أن ميدها بقوات عسكرية أخرى ،أو بقوة من
اجليش حسب ما تدعو احلاجة إليه.

أما التعدي على األموال ابلسرقة واالختالس والسلب والنهب ،وعلى
األنفس ابلضـرب واجلـرح والقتل ،وعلى األعـراض ابلتشـهري والقذف والزان ،فإن
دائرة األمن الداخلي تقوم مبنعها بواسطة يقظتها وحراساهتا ،ودوريهتا ،مث
بتنفيذ أحكام القضاة على َمن يقومون ابلتعدي على األموال ،أو األنفس ،أو
األعراض .وكل ذلك ال حيتاج فيه إال إىل استخدام الشرطة فقط.
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دائـرة الصنـاعـة
دائرة الصناعة هي الدائرة اليت تتوىل مجيع الشؤون املتعلقة ابلصناعة،
سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة احملركات واآلالت ،وصناعة هياكل
املركبات ،وصناعة املواد والصناعات االلكرتونية ،أم كانت صناعة خفيفة،
وسواء أكانت املصانع من نوع املصانع اليت تدخل يف امللكية العامة ،أم من
املصانع اليت تدخل يف امللكية الفردية ،وهلا عالقة ابلصناعات احلربية .واملصانِع
أبنواعها جيب أن تُقام على أساس السياسة احلربية.
اجلهاد والقتال حيتاج إىل اجليش ،واجليش حىت يستطيع أن يقاتل ال بد
له من سالح .والسالح حىت يتوفر للجيش توفرا اتما على أعلى مستوى ال َّ
بد
له من صناعة يف داخل الدولة .لذلك كانت الصناعة احلربية هلا عالقة اتمة
ابجلهاد ،ومربوطة به ربطا حمكما.
والدولة حىت تكون مالكة زمام أمرها ،بعيدة عن أتثري غريها فيها ،ال بُ ّد
من أن تقوم هي بصناعة سالحها ،وتطويره بنفسها ،حىت تكون ابستمرار
سيدة نفسها ،ومالكة ألحدث األسلحة وأقواها ،مهما تقدمت األسلحة
صرفها كل ما حتتاج إليه من سالح ،إلرهاب كل
وتطورت ،وحىت يكون حتت تَ ّ
دو ظاهر هلا ،وكل ٍّ
َع ٍّ
تمل ،كما قال هللا سبحانه وتعاىل :
عدو ُحم َ

           

 .       وبذلك
تكـون الدولـة مالكـة إرادهتا ،تُنتـِج الـسـالح الذي حتـتاج إليه ،وتطـوره ،وتسـتمر
يف تطويره ابلشكل الذي مي ّكنها ِمن أن حتـوز على أعلى األسـلحة وأقواها،
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حىت تسـتطيع ابلفعل أن تُ ِرهب مجيع األعداء الظـاهـرين واحملـتمـلني .وهلذا جيب
على الدولة أن تقوم بصناعة أسلحتها بنفسها ،وال جيوز أن تَعتَ ِمد على ِشرائه
من الدول األخرى ،ألن ذلك سيجعل الدول األخرى متحكمة هبا ومبشيئتها،
وبسالحها ،وحبرهبا ،وقِتاهلا.
والدول اليت تبيع السالح إىل الدول األخرى ال تبيع كل سالح ،خاصة
املتطور منه ،وال تبيعه إال بشروط معينة ،تشمل كيفية استعماله وال تبيعه
كذلك إال مبقدار ُم ّ ٍ
عني هي تراه ،وليس حسب طلب الدولة اليت تريد شراءه،
مما جيعل للدولة اليت تبيع السالح سيطرة ونفوذا على الدولة اليت تشرتي
السالح ،مما ُمي ِكنّها من فرض إرادهتا عليها ،خاصة إذا ما وقعت الدولة اليت
ٍ
عندئذ ستحتاج إىل مزيد من السالح ،ومن
تشرتي السالح يف حرب ،فإهنا
قِطَع الغيار ،ومن الذخرية ،مما سيجعل اعتمادها على الدولة املص ّدرة للسالح
أكثر ،ورضوخها لطلباهتا أكرب .وهذا يُتيح للدولة املص ّدرة أن تتحكم فيها،
ويف إرادهتا ،خاصة وهي يف حالة احلرب ،ويف حالة شدة احتياجها للسالح،
وإىل قطع الغيار .وبذلك ترهن نفسها ومشيئتها وحرهبا ،وكياهنا للدولة اليت
تُص ّدر إليها السالح.
لذلك كله جيب أن تقوم الدولة بنفسها بصنع سالحها ،وكل ما حتتاج
إليه من آلة احلرب ،ومن قِطع الغيار .وهذا ال يتأتى للدولة إال إذا تبنت
الصـناعة الثقيلة ،وأخذت تُنتِج أوال املصانع اليت تُنتِج الصناعات الثقيلة،
الذرة
احلربية منها ،وغري احلربية .فال بُ َّد من أن يكون لديها مصانع إلنتاج َّ
واملركبات الفضائية ،وإلنتاج الصواريخ ،واألقمار والطائرات ،والدابابت واملدافع
والسفن احلربية ،واملركبات املصفحة أبنواعها ،واألسلحة الثقيلة واخلفيفة
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أبنواعها .وجيب أن يكون لديها مصانع إلنتاج اآلالت واحملركات واملواد،
والصناعة االلكرتونية ،وكذلك املصانع اليت هلا عالقة ابمللكية العامة ،واملصانع
اخلفيفة اليت هلا عالقة ابلصناعات احلربية .كل ذلك يقتضيه وجوب اإلعداد
املفروض على املسلمني قال تعاىل.      :
ومبا أن الدولة اإلسالمية دولة حاملة للدعوة اإلسالمية ،بطريقة الدعوة
واجلهاد ،فإهنا ستكون دولة دائمة االستعداد للقيام ابجلهاد ،وهذا يقتضـي أن
تكون الصـناعة فيها ثقيلة ،أو خفيفة َمبنيَّـة على أسـاس السياسية احلربية ،حىت
إذا ما احتاجت إىل حتويلها إىل مصانع تُنتِج الصناعة احلربية أبنواعها سهل
عليها ذلك يف أي وقت تريد .ولذلك جيب أن تُبىن الصناعة كلها يف دولة
اخلـالفة على أساس السياسة احلربية ،وأن تُبىن مجيع املصانع ،سواء اليت تنتِج
الصناعات الثقيلة ،أو اليت تُنتِج الصناعات اخلفيفة على أساس هذه السياسة،
أي وقت حتتاج الدولة إىل ذلك.
ُ
احلريب يف ّ
ليسهل حتويل إنتاجها إىل اإلنتاج ّ

اجليـش
أكرم هللا سبحانه وتعاىل املسلمني ،أبن جعلهم محلة رسالة اإلسالم إىل
العامل أمجع ،وح ّدد هلم طريقة محله ابلدعوة واجلهاد ،وجعل اجلهاد فرضا
عليهم ،والتدريب على اجلنديّة واجبا.
فكل رجل مسلم يبلغ اخلامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب
على اجلندية استعدادا للجهاد .وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.
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وذلك لقوله تعاىل:
 ،  ولقول رسول هللا « :جاهدوا املشركني أبموالكم
وأنفسكم وألسنتكم» رواه أبو داود من طريق أنس ،وملا كان القتال اليوم ال بد
له من تدريب عسكري حىت يتأتى القيام به على الوجه املطلوب شرعا من قهر
العدو ،وفتح البلدان ،كان هذا التدريب فرضا كاجلهاد ،عمال ابلقاعدة
الشرعية (ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب) ألن طلب القتال يشملها ،إذ
هو عام ، :فهو أمر ابلقتال ،وأمر مبا ُمي ِّكن من القتال وفوق
ذلك فإن هللا تعاىل يقول ،      :والتدريب
واخلربة العسكرية العالية هي من اإلعداد للقوة ،ألهنا ال بُ ّد من تَوفُّرها للتم ّكن
من القتال ،فهي من القوة اليت تُـ َع ّد كالعتاد واملهمات وحنوها .وأما التجنيد
وهو جعل الناس جنودا يف اجليش حتت السالح بشكل دائم فإنه يعين إجياد
جماهدين قائمني فعال ابجلهاد ،ومبا يتطلبه اجلهاد ،وهذا فرض ،ألن القيام
ابجلهاد فرض دائم مستمر ،سواء هامجنا العدو أم مل يهامجنا .ومن هنا كان
التجنيد فرضا داخال يف حكم اجلهاد.
     

أقسـام اجليـش
اجليش قسمان :قسم احتياطي ،وهم مجيع القادرين على محل الـسـالح
من املـسـلمني ،وقسم دائم يف اجلندية ختصص هلم رواتب يف ميزانية الدولة
كاملوظفني.
وهذا ٍ
آت من فرضية اجلهاد ،فإن كل مسلم فرض عليه اجلهاد ،وفرض
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عليه أن يتدرب له ،ولذلك يكون مجيع املسلمني جيشا احتياطيا ،ألن اجلهاد
فرض عليهم ،وأما جعل قسم منهم دائما يف اجلندية ،فإن دليله هو قاعدة (ما
ال يتم الواجب إال به فهو واجب) ألنه ال يتم القيام بفرض اجلهاد دائما،
وحبماية بيضة اإلسالم ،وذمار املسلمني من الكفار إال بوجود جيش دائم.
ومن هنا كان فرضا على اإلمام أن يوجد جيشا دائما.
وأما أن ُختَّصص هلؤالء اجلنود رواتب كاملوظفني ،فهو ابلنسبة لغري
املسلمني منهم أمر ظاهر ،ألن الكافر ال يطالب ابجلهاد ،ولكن إن قام به
ٍ
النيب
يُقبل منه ،وحينئذ جيوز أن يعطى ماال ملا روى الرتمذي عن الزهري« :أ ّن َّ
 أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه» ،وملا روى ابن هشام« :أ ّن صفوان بن
أمية خرج مع النيب  إىل حنني وهو على شركه ،فأعطاه مع املؤلفة قلوهبم من
رجل أِّيتٌّ (أي غريب)
غنائم حنني» .وما جاء يف سرية ابن هشام« :كان فينا ٌ
ال يُدرى ممن هو ،يُقال له قُزمان ،وكان رسول هللا  يقول إذا ذكر له :إنه
ل ِّم ْن أهل النار ،قال :فلما كان يوم أحد قاتل قتاالا شديدا فقتل وحده مثانية أو
سبعة من املشركني .»...فهذه األدلة تدل على جواز أن يكون الكافر مع

اجليش االسالمي ،وأن يُعطى له مال ،لوجوده يف اجليش ،وأيضا فإن تعريف
اإلجارة أبهنا عقد على املنفعة بعوض يدل على أن اإلجارة جائزة عل كل
منفعة ميكن للمستَأجر استيفاؤها من األجري ،فيدخل فيها استئجار الشخص
للجندية ،وللقتال ،ألهنا منفعة .فيكون عموم دليل اإلجارة على أي منفعة من
املنافع دليال على جواز استئجار الكافر للجندية وللقتال .هذا ابلنسبة لغري
املسلم .وأما ابلنسبة للمسلم فألنه وإن كان اجلهاد عبادة ،فإنه جيوز استئجار
املسلم للجـندية والقـتـال ،لدليل اإلجارة العام ،وألن اإلجارة على القيام
ابلعبادة  -إن كانت مما يتعدى نَفعه فَ ِ
اعلَه  -جائز ،لقوله « :إن أحق ما
ُ
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أخذُت عليه أجرا كتاب هللا» رواه البخاري من طريق ابن عباس .وتعليم كتاب
هللا عبادة ،فكما جيوز استئجار املسلمني لتعليم القرآن ،ولإلمامة ،واألذان،
وهي عبادات ،كذلك جيوز استئجاره للجهاد ،وللجندية .على أن جواز
استئجار املسلمني للجهاد حىت ملن يتعني عليه قد ورد دليله يف احلديث
صراحة ،فقد روى أبو داود عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا  قال:
«للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي» ،والغازي هو الذي يغزو بنفسه،
واجلاعل هو الذي يغزو عنه َغيـ ُرهُ أبجر ،قال يف القاموس احمليط( :واجلعالة

مثلثة ما جعله له على عمله ،وجتاعلوا الشيء جعلوه بينهم ،وما جتعل للغازي
ِّ
ُجرة وعلى الثواب ،أما ما هو
إذا غزا عنك ِبُ ْعل) واألجر يطلق على األ َ

معروف من أن األجر هو الثواب الذي يكون من هللا عز وجل للعبد على
العمل الصاحل ،واإلجارة هي جزاء عمل اإلنسان لصاحبه ،ومنه األجري ،فإن
هذا الشيء املعروف ال سند له .بل الذي نصت عليه اللغة أن األجر هو
اجلزاء على العمل ،قال يف القاموس احمليط( :األجر اجلزاء على العمل كاإلجارة
مثلثة مجعه أُجور وآجار) .ومعىن احلديث للغازي ثوابه ،وللجـاعل ثوابه وثواب
عني أن املراد ابألجـر الـثـواب،
من اسـتأجـره ليغـزو عنه .وهنا كلمة غازي تُ ّ
عني أن املراد ابألجر الثواب أيضـا ألن ُكال منهما قرينة َعـيَّـنت
وكلمة اجلـاعل تُ ّ
املعـىن املراد .وروى البيهقي عن ُجبري بن نُفري قـال :قـال رسـول هللا « :مثل
الذين يغـزون ِّمـن أُميت وأيخذون الـ ُجعل ،ويتقوون على عدوهم مثل أُم موسى
ترضع ولدها ،وأتخـذ أجـرها» واألجر هنا معناه األجرة .وأيضا فإن اجلهاد ال

خيتص فاعلُه أن يكون ِمـن أهل ال ُقَربة فصح االستئجار عليه ،ومن هنا ُجي َع ُل
للجنود رواتب كاملوظفني.
وختتار منها فَِر ٌق خاصة تُنظَّم
والقوى املسلحة قوة واحدة ،هي اجليشُ ،
151

تنظيما خاصا ،وتُعطى ثقافة ُمعيَّنة هي الشرطة.

فالثابت أن الرسول  كانت القوى املسلحة عنده هي اجليش ،وأنه
وع َّني أُمراء
اختار منها قسما يقوم أبعمال الشرطة فَ َّ
جهز اجليش ،وقاد اجليشَ ،
لقيادة اجليش .روى البخاري عن أنس« :أن قيس بن سعد كان يكون بني
يدي النيب  مبنـزله صاحب ال ُشر ِّط ِّمن األمري» ،واملراد هنا قيس بن سعد بن
عُبادة األنصاري اخلزرجي ،وقد رواه الرتمذي« :كان قيس بن سعد من النيب
 مبنـزلة صاحب الشرطة من األمري .قال األنصاري :يعين مما يلي من
أموره» .وقد ترجم ابن حبان هلذا احلديث فقال« :احرتاز املصطفى من
املشركني يف جملسه إذا دخلوا» .وأيضا الشرطة طائفة تتقدم اجليش .قال
شرط ألهنم ُخنبة اجلند ،وقيل هم أول
األزهري« :شرطة كل شيء ِّخياره ،ومنه ال ُ
طائفة تتقدم اجليش ،وقيل ُمسوا ُشرطا ألن هلم عالمات يعرفون هبا يف اللباس
الشرطَة من القوى
واهليئة» وهو اختيار األصمعي .وهذا كله دليل على أن ُ

عني أمري اجليش،
عني صاحب ُ
الشرطَة ،كما يُ ِّ
املسلحة ،وأ ّن اخلليفة هو الذي يُ ِّ
الشرطَة قسما ِمن اجليش ،أو
الشرطَة قسم ِمن اجليش .إال أن كون ُ
وأ ّن ُ
مستقلة عنه هو من األمور املرتوكة للخليفة ،ولكن يُفهم من احلديث أن
عني لدفع ما يَِرد على اإلمام ،ومثله ما يرد على احلاكم ،أي
صاحب الشرطة يُ ّ
يكون قوى مسلحة ،مستعدة لتنفيذ أمر اإلمام أو احلاكم فيما حيتاجه من
ّ
ِ
الشرطَة
فهم من اللغة أن ُ
تنفيذ ،ولدفع ما ُخيشى أن يَرَد إليه من سوء ،ويُ َ
ِ
الشرطَة اليت تتقدم اجليش،
كذلك فرقة ِمن اجليش هلا عالمة تتقدم اجليشّ .أما ُ
الشرطَة اليت تكون
ولعلها ُشرطَة اجليش فال شك أهنا جزء من اجليش .ولكن ُ
بني يَ َدي احلكام ليس هناك ما يدل على أهنا جزء من اجليش ،فإن عملها أن
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تكون بني يَ َد ِي احلاكم ،ولكن هناك ما يدل على أهنا من القوى املسلحة اليت
للدولة ،فيجوز للخليفة أن جيعلها جزءا من اجليش ،وجيوز أن جيعلها منفصلة
عنه .غري أنه ملا كانت القوى املسلحة واحدة من حيث تعيني اخلليفة هلا،
وارتباطها به ،وتلقيها األمر منه ،فإن تقسيمها إىل أقسام جيش وشرطة يؤدي
إىل إضعاف وحدة التسلح فيها ،ابنشغال الشرطة دائما يف األعمال العادية
بني يدي احلكام ،لذلك كان األفضل أن تكون واحدة ،حىت تظل وحدة
التسلح قوية فيها كلها ،ابتباعها أنظمة واحدة فيما يتعلق ابإلعداد للجهاد.
ِ
الشرطَة،
هلذا كانت القوى املسلحة هي اجليش ُختتَار منها فَر ٌق لتقوم أبعمال ُ
غري هذه ِ
وختتَار
الفَرق فَـتُعاد للجيشُ ،
وتظل جزءا ِمن اجليش ،مث بعد مدة تُ َّ
تظل قُ َدرة اجليش كله على خوض معارك اجلهاد واحدة،
فِ ٌ
رق غريها حىت َّ
ومستعدة كل وقت.
ويعهد إىل الشرطة حبفظ النظام ،واإلشراف على األمن الداخلي،
قيس بن
والقيام جبميع النواحي التنفيذية ،حلديث أنس املار يف جعل النيب َ
الشرطَة يكونون بني
الشرطَة ،فإنه يدل على أن ُ
سعد بني يديه مبنزلة صاحب ُ
يَ َد ِي احلكام ،ومعىن كوهنم بني يديهم هو قيامهم مبا حيتاجه احلكام من قوة
التنفيذ ،لتنفيذ الشرع ،وحفظ النظام ،وصيانة األمن ،وتقوم كذلك ابلعسس،
شرهم.
وهو الطواف ابلليل ،لتتبع اللصوص ،وطلب أهل الفساد ،ومن ُخيشى ُ
وقد كان عبد هللا بن مسعود أمريا على العسس يف عهد أيب بكر ،وكان عمر
بن اخلطاب يتوىل بنفسه العسس ،وكان يصطحب معه مواله ،ورمبا استصحب
فعل يف بعض البلدان
عبد الرمحن بن عوف .ولذلك كان من اخلطأ ما يُ َ
اإلسالمية من إقامة أصحاب احلوانيت حراسا يف الليل ،حيرسون بيوهتم ،أو
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إقامة الدولة حراسا على حساب أصحاب احلوانيت ،ألن هذا من العسس،
الشرطَة ،فال يُكلَّف به الناس ،وال يُكلَّفون
وهو على الدولة ،وهو من وظائف ُ
بنفقاته.
االسالمي جيشا واحدا مؤلفا ِمن ِع ّدة جيوش ،ويوضع
وجي َعل اجليش
ُ
ّ
لكل جيش من هذه اجليوش رقم ،فيقال :اجليش األول ،اجليش الثالث مثال،
أو يُسمى ابسم والية من الواليت ،أو ِعمالة من العماالت ،فيقال ،جيش
الشام ،جيش مصر ،جيش صنعاء مثال.
ويوضع اجليش االسالمي يف معسكرات خاصة ،فتوضع يف كل معسكر
منها جمموعة من اجلندّ ،إما جيشا واحدا ،أو قسما من جيش ،أو عدة
جيوش .إال أنه جيب أن توضع هذه املعسكرات يف ُخمتلف الواليت ،وبعضها
وجيعل بعضها ُمعسكرات ُمتنقلة تنقال دائميا ،تكون قوات
يف قواعد عسكريةُ ،
ضاربة ،ويطلق على كل معسكر منها اسم خاص ،كمعسكر احلبانية مثال،
وتكون لكل معسكر راية خاصة.
هذه الرتتيبات ّإما أن تكون من املباحات كتسمية اجليوش أبمساء
الواليت أو أبرقام معينة فترتك لرأي اخلليفة واجتهاده ،وإما أن تكون ال بد
منها حلماية البالد ،ولتقوية اجليش ،مثل وضع اجليش يف معسكرات ووضع
بعض هذه املعسكرات يف خمتلف الواليت ،ومثل وضعها يف األمكنة
االسرتاتيجية حلماية البالد.
فصري
وقسم عمر بن اخلطاب معسكرات اجليش على الواليتّ ،
فلسطني جندا (فيلقا) واملوصل جندا ،وكان جيعل يف مركز الدولة جندا ،وجيعل
لديه جيشا واحدا يكون على استعداد للقتال عند أول إشارة.
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ألـويـة اجليـش ورايـاتـه
ُجتعل للجيش ألوية ورايت ،واخلليفة هو الذي يعقد اللواء ملن يُولّيه
على اجليش ،أما الرايت فيقدمها رؤساء األلوية.
ودليل ذلك فعل الرسول  ،إذ إن الرسول قد اختذ للجيش ر ٍ
ايت

وألوية ،روى ابن ماجة عن ابن عباس« :أن راية رسول هللا  كانت سوداء،
ولواؤه أبيض» .وروى الرتمذي عن الرباء بن عازب أنّهُ ُسئِل عن راية رسول هللا
 فقال« :كانت سوداء مربعة من منِّرة» والـن َِّمَرةُ ثوب ِحبَـَرة قال يف القاموس
احمليط( :والـن ِّ
السحاب مجعها منٌِّر ،واحلِّـبـرةُ،
َّمرة كف ِّرحة ،القطعة الصغرية من َّ
ٍ
صوف تـلْب ُسها األعراب) وكانت
وسو ٌد أو بُـ ْردةٌ من
وَشْلةٌ فيها خطوط ٌ
بيض ُ

للنيب  راية تُدعى العُ َقاب مصنوعة من الصوف األسود .روى أمحد وابن
البكري قال« :ق ِّد ْمنا املدينة فإذا رسول هللا 
ماجة عن احلارث بن حسان
ّ

على املنرب ،وبالل قائم بني يديه متقلد السيف بني يدي الرسول  وإذا
راايت ُسو ٌد ،فسألت ما هذه الراايت؟ فقالوا :عمرو بن العاص ق ِّدم من غزاة».
غاص
ويف رواية الرتمذي بلفظ« :قدمت املدينة فدخلت املسجد فإذا هو ٌ
ابلناس وإذا راايت سود ختفق وإذا بالل ُمتقلّد السيف بني يدي رسول هللا ،
قلت ما شأن الناس؟ قالوا :يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها» .وروى ابن
ماجة عن جابر« :أن النيب  دخل مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض» .وعن
أنس عند النسائي« :أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء يف بعض مشاهد
النيب  »وعنه « :أنه حني َّأمر أُسامة بن زيد على اجليش ليغزو الروم
عقد لواءه بيده» .والراية غري اللواء قال أبو بكر بن العريب( :اللواء غري الراية،
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فاللواء ما يعقد يف طرف الرمح ويلوى عليه .والراية ما يعقد فيه ،ويرتك حىت
تصفقه الريح) .وجنح الرتمذي إىل التفرقة فرتجم األلوية وأورد حديث جابر
املتقدم مث ترجم الرايت وأورد حديث الرباء املتقدم أيضا .وكانت الراية تُستَعمل
أثناء احلرب ،ومع قائد املعركة ،كما ورد يف حديث معركة مؤتة« :قتل زيد،
فأخذ الراية جعفر» .أما اللواء فكان يوضع فوق معسكر اجليش عالمة عليه،
وكان يُعقد ألمري ذلك اجليش ،كما ورد يف حديث بعث أسامة للشام« :أنه
 عقد لواءه بيده» ،أي حني عينه أمريا على اجليش .والفرق بينهما أي بني
الراية واللواء هو أن اللواء ما يعقد يف طرف الرمح ،ويلوى عليه ،ويقال له
العلَم ،وهو أكرب من الراية .وهو عالمة حملل أمري اجليش ،يدور معه حيث دار،
َ
أما الراية فتكون أصغر من اللواء ،وهي ما يعقد يف الرمح ،ويرتك حىت تصفقه
الريح ،ويتوالها صاحب احلرب ،وتُكىن أ ُّم احلرب ،فتكون للجيش الواحد راية
واحدة ،وتكون ِلفَرقه وألويته وكتائبه وسرايه رايت خاصة.
ويكـتـب على الرايـة الـسـوداء (ال إله إال هللا حممد رسـول هللا) خبط
أبيض ،ويكتب على اللـواء األبيض (ال إله إال هللا حممد رسـول هللا) خب ـط
أس ـود.
وأول لواء عُقد يف اإلسالم لواء عبد هللا بن جحش ،وعُ ِقد لسعد بن
مالك األزدي راية سوداء فيها هالل أبيض .فهذا يدل على أنه البُ ّد من أن
تكون للجيش ألوية ورايت .وأ ّن اخلليفة هو الذي ي ِ
عقد اللواء ملن يوليه على
َ
اجليش .أما الرايت فيجوز أن يقدمها اخلليفة ،وجيوز أن يقدمها أُمراء األلوية.
أما جواز أن يقدمها اخلليفة فلما روى مسلم والبخاري عن سلمة بن األكوع
رجل حيبه هللا
قال :قال رسول هللا ّ « :
ألعطني الراية أو ليأخذ ّن ابلراية غدا ٌ
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بعلي وما نرجوه.
ورسوله أو قال ّ
حيب هللا ورسوله يفتح هللا عليه فإذا حنن ّ
علي .فأعطاه رسول هللا  الراية ففتح هللا عليه» .وأما جواز أن
فقالوا :هذا ّ

فهم من حديث احلارث بن حسان البكري املار يف
يقدمها أُمراء األلوية فإنه يُ َ
روايتيه« :وإذا راايت سود» معناها أهنا كانت كثرية مع اجليش يف حني أن
أمريه كان واحدا ،وهو عمرو بن العاص سواء أكان راجعا من الغزاة ،أم سائرا
إليها .فهذا يعين أهنا مع رؤساء الكتائب ،ومل يوجد ما يدل على أن الرسول
هو الذي قلدهم إيها .على أنه جيوز للخليفة أن جيعل ألمراء األلوية أن يُعطوا
الرايت لرؤساء الكتائب ،وهو األقرب إىل التنظيم ،وإن كان كله جائزا ،أي
مباحا.

اخلـليفـة هـو قـائـد اجليـش
اخلليفة هو قائد اجليش ،وهو الذي يـُ َعِّني رئيس األركان ،وهو الذي
يـُ َعِّني لكل لواء أمريا ،ولكل فِرقَة قائدا .أما ابقي رتب اجليش فيُعيّنهم قُواده
وأُمراء ألويته .وأما تَعيني الشخص يف األركان فيكون حسب درجة ثقافته
احلربية ،ويـُ َعيّنه رئيس األركان.
وذلك أن اخلـالفة رائسة عامة للمسلمني مجيعا يف الدنيا ،إلقامة أحكام
الشرع ،ومحل الدعوة إىل العامل ،وطريقة محل الدعوة إىل العامل هي اجلهاد فال
بد من أن يتوىل هو أي اخلليفة اجلهاد ،ألن عقد اخلـالفة وقع على شخصه،
فال جيوز أن يقوم به غريه ،لذلك كان تويل أمور اجلهاد خاصا ابخلليفة ،ال
جيوز أن يقوم به غريه ،وإن كان يقوم ابجلهاد كل مسلم .فالقيام ابجلهاد
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ويل
ويل اجلهاد شيء آخر ،فاجلهاد فرض على كل مسلم ،ولكن تَ ّ
شيء ،وتَ ّ
اجلهاد إمنا هو للخليفة ليس غري .أما إانبة اخلليفة من يقوم عنه فيما فرض
عليه أن يقوم به ،فإن ذلك جائز حتت إطالعه وبـإشرافه ،وليس جائزا بشكل
مطلق مع االستقالل دون إطالعه ،ومن غري إشرافه .وإطالع اخلليفة هنا ليس
من قبيل املطالعة اليت للمعاون ،بل إطالعه هنا هو أن تكون مباشرة من ينوب
عنه حتت تَـ َولّيه هو ،وبـإشراف منه .وقيادة اجليش هبذا القيد ،أي حتت نظر
اخلليفة ،وبـإشرافه جيوز أن يوليها َمن يشاء ،أما تَولّيها دون إشرافه ،ودون أن
تكون حتت نظره إال بشكل امسي فال جيوز ،ألن عقد اخلـالفة وقع على
يتوىل أمور اجلهاد .وهلذا فإن ما يقال يف األنظمة األخرى
شخصه ،فيجب أن ّ
غري اإلسالمية من أن رئيس الدولة هو القائد األعلى للجيش ،فيجعل قائدا
شكال ،ويـُ َعِّني قائدا يستقل ابجليش ،يُعتَرب ابطال يف نظر اإلسالم ،وهو كالم
قره الشرع ،بل الشرع يوجب أن يكون قائد اجليش الفعلي هو اخلليفة .أما
ال يُ ُّ
عني
غري القيادة من األمور الفنية ،أو اإلدارية ،أو غري ذلك فإن للخليفة أن يُ ِّ
من ينوب عنه ليقوم هبا ابالستقالل كالوالة ،وال يلزم أن تكون حتت نظره ،وال
تلزم مطالعته فيها .مث إن الرسول  كان يتوىل بنفسه قيادة اجليش الفعلية،
عني قوادا على فرق اجليش اليت خترج للقتال،
وكان يتوىل قيادة املعارك ،وكان يُ ّ
دون أن يكون هو معها ،وهي السراي ،وكان يـُ َوّيل على كل سرية قائدا ،وكان
يف بعض األحيان حيتاط يف تعيني َمن َخيلُفه إن قُتِل ،كما حصل يف غزوة مؤتة
فقد روى البخاري عن عبد هللا بن عمر قالَّ « :أمر رسول هللا  يف غزوة
مؤتة زيد بن حارثة .فقال رسول هللا  :إن قُتِّل زيد فجعفر ،فإن قتل جعفر
فعبد هللا بن رواحة» .فاخلليفة هو الذي يـُ َع ّني قائد اجليش ،وهو الذي يـُ َع ّني

ِ
ِ
رسل
أُمراء أَلويته ،ويَعقد هلم اللواء ،ويـُ َع ّني قواد الفَرق ،فإن اجليش الذي كان يُ َ
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إىل الشام ،كجيش مؤتة ،وجيش أسامة ،كان لواء ،بدليل عقد الرسول ألسامة
اللواء ،والسراي اليت كانت حتارب يف اجلزيرة وترجع ،كسرية سعد بن أيب وقاص
اليت أرسلها حنو مكة ،كانت مبثابة فِرقَة ،مما يَ ُد ّل على أن أُمراء األلوية ،وقواد
ِالف َرق يـُ َعيّنهم اخلليفة ،ويُشري إىل ذلك أ ّن العَُرفاء والنُقبَاء كان الرسول 
على صلة دائمة هبم يف مغازيه ،وكان يعرف أحوال اجلُند ،من عُرفائهم
السراي فلم يثبت عن الرسول أنه
ونُقبَائهم .أما غري أُمراء اجليوش ،وقُواد َ
َعيَّنهم ،مما يدل على أنه كان يرتك أمر تعيينهم يف الغزوة إىل رؤسائهم .وأما
رئيس األركان وهو املسؤول عن األمور الفنية فإنه كقائد اجليش يـُ َعيّنه اخلليفة
ويل اخلليفة املباشر له ،وإن كان
وجيعله مستقال يف عمله ،يقوم به من غري تَ ّ
حتت أمر اخلليفة.

تـثـقيف اجليـش ثقـافـة عسـكـريـة وإسـالمية
جيب أن يُوفر يف اجليش التعليم العسكري العايل على أرفع مسـتوى،
وأن يُرفع املـسـتوى الفكري لديه بقدر املـسـتطاع ،وأن يثقف كل شـخص يف
اجلـيش ثقـافة إسـالمية متـكـنه من الوعي على اإلسـالم ،ولو بشكل إمجايل.
على أن العلوم العسكرية أصبحت ضرورية لكل جيش ،وال يتأتى قيامة
ابحلرب ،وخوضه املعارك إال إذا تَعلّمها .لذلك صارت واجبة ،عمال بقاعدة:
(ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب) .وأما الثقافة اإلسالمية فإن تعلّم ما
يلزمه لقيامه أبعماله فرض َعني ،وما عدا ذلك فرض كفاية ،ملا روى البخاري
ومسلم عن معاوية بن أيب سفيان قال :مسعت النيب  يقول« :من يُ ِّرد هللا
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به خريا يفقهه يف الدين ،»...وهو للجيش الذي يفتح البلدان لنشر الدعوة،
كما هو لكل مسلم ،وإن كان للجيش آكد ،وأما رفع مستواه الفكري فإنه
من قبيل الوعي ،وهو يلزم لت َف ُّهم الدين ،وتَـ َف ُّهم شؤون احلياة ،ولعل قول
ب ُمبـلَّغ أوعى من سامع» ،فيه إشارة إىل احلث على الوعي .ويف
الرسولُ « :ر َّ
قول هللا يف القرآن ،  :وقوله    :
 ،ما يشري كذلك إىل منـزلة الفكر.
وجيب أن يكون يف كل معسكر عدد ٍ
كاف من األركان ،الذين لديهم

املعرفة العسكرية العالية ،واخلربة يف رسم اخلطط وتوجيه املعارك ،وأن يُوفَّر يف
اجليش بشكل عام هؤالء األركان أبوفر عدد ُمستَطاع.
وذلك أخذا من قاعدة( :ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب) فإن
هضم نظري ابلتعلم ،وعمليا بدوام التدريب والتطبيق
التعليم العسكري إذا مل يُ َ
العملي ،فإنه ال توجد فيه اخلربة اليت ُمت ِّكن من خوض املعارك ،ورسم اخلطط،
وهلذا كان توفري التعليم العسكري العايل فرضا ،وكان دوام االطالع ،ودوام
التدريب فرضا حىت يظل اجليش مهيئا للجهاد ،وخوض املعارك يف كل حلظة.
ومبا أن اجليش موجود يف معسكرات متعددة ،وكل معسكر منها جيب أن
يكون قادرا على الدخول يف املعارك يف احلال ،لذلك وجب أن يكون يف كل
معسكر عدد كاف من األركان عمال بقاعدة( :ما ال يتم الواجب إال به فهو
واجب).
وجيب أن تتوفر لدى اجليش األسلحة واملعدات والتجهيزات واللوازم
واملهمات اليت متكنه من القيام مبهمته بوصفه جيشا إسالميا.
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وذلك لقوله تعاىل:

      

          

 ،  فاإلعداد للقتال فرض ،وجيب أن يكون هذا
اإلعداد ظـاهرا بشكل يرهب األعداء ،ويرهب املنافقني من الرعية ،فقوله:
 اآلية ِعلّة لإلعداد ،وال يكون اإلعداد اتما إال إذا حتققت فيه
العِلّة اليت ُش ِرع من أجلها ،وهي إرهاب العدو وإرهاب املنافقني ،ومن هنا
جاءت فَـر ِضيّة توفري األسلحة واملعدات واملهمات ،وسائر التجهيزات للجيش،
حىت يوجد اإلرهاب ،ومن ابب أوىل حىت يكون اجليش قادرا على القيام
مبهمته ،وهي اجلهاد لنشـر دعوة اإلسـالم .وهللا تعاىل حني خاطبنا ابإلعداد
نص على أ ّن ِعلّة اإلعداد هي إرهاب ِّ
العدو الظاهر وإرهاب األعداء غري
ّ
الظاهرين ،قال تعاىل        :
         

 .  وينبغي أن يُالحظ منتهى الدقة يف اآلية يف أ ّن هللا
مل جيعل اإلعداد ِمن أجل القتال ،وإمنا جعله من أجل اإلرهاب ،وهذا أبلغ،
ألن معرفة العدو بقوة املسلمني هي اليت ترهبه أن يهامجهم ،وترهبه أن
يواجههم ،وهذا أعظم أسلوب لكسب احلروب ولنيل النصر.

الـدولـة اإلسـالمية يف حـالـة جهـاد دائـم
الدولة اإلسالمية يف حالة جهاد دائم ،واألُمة اإلسالمية تدرك أ ّن احلرب
بينها وبني غريها من الشعوب واألمم حمتملة يف كل وقت .لذلك جيب أن
تكون مجيع ُمنشآهتا احلربية ،صناعية كانت أم عسكرية يف مستوى يفوق
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التغريات يف املقدرة الصناعية
مستوى ُمنشآت األمم الكربى ،وأن تكون ُ
مايل ُمتصاعد ،ويف
والعسكرية متحققة بشكل ُم ّ
ستمر ،وأن تكون يف وضع ّ
حالة استعداد دائم.
والدولة اإلسالمية هي الدولة اليت تقوم على العقيدة اإلسالمية ،وتطبق
أحكام اإلسالم .وأحكام اإلسالم تُل ِزم الدولة اإلسالمية أن يكون عملها
األصلّي ،بعد تطبيق اإلسالم يف الداخل ،هو محل اإلسالم إىل اخلارج رسالة
إىل العامل أمجع .فهي مسؤولة عن الدنيا أبمجعها ،ومسؤولة عن محل الدعوة
لتبليغها إىل أقاصي األرض ،ألن رسالة اإلسالم عاملية ،جاءت للبشـرية مجعاء.
قال تعاىل ،       :وقال :
 ،   وقال      :
بعث إىل قومه
 . والرسـول  يقـول ...« :وكان النيب يُ ُ
خاصة ،وبعثت إىل الناس عامة» رواه البخاري ومسلم من طريق جابر بن عبد
هللا .لذلك ال بد من أن حتمل الدولة اإلسالمية الدعوة ،وأن تُبلّغها إىل الناس
مجيعا .وقد جعل اإلسالم اجلهاد طريقة محل الدعوة ،وجعل سبب قِتال
الكفار واملشركني هو الكفر .قال تعاىل    :
           
          

 ، وقال:
 ، وقال :

    


    

. 
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 ،وقال:
 ، وقال:



بنص القرآن واحلديث ،قال تعاىل:
كما جعل اإلسالم اجلهاد واجبا ِّ
 ،  وقال    :
 ، وقال     :
 ،   وقال.     :
وعن أنس قال :قال رسول هللا « :جاهدوا املشركني أبموالكم وأنفسكم
وألسنتكم» .رواه أبو داود.
لذلك فإن الدولة اإلسالمية ستبقى يف جهاد دائم ،ألن واجبها الدائم
هو محل الدعوة إىل األرض ،وهو يقتضي اجلهاد حىت يَـعُ َّم اإلسالم األرض.
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول هللا  قال« :أمرت أن

أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ويقيموا الصالة

ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم

وحساهبم على هللا».

وروى أبو داود عن أنس بن مالك قـال :قـال رسـول هللا ...« :

واجلهاد ماض منذ بعثين هللا إىل أن يقاتل آخر أميت الدجال ال يبطله جور جائر

وال عدل عادل .»...كما ورد يف قوله تعاىل:
 .    وقال   :
.  
   

وقد أمضى الرسول  حياته بعد أن أقام الدولة يف املدينة يف اجلهاد،
عث
ومل يقف عنه ق ّ
ط ،حىت وهو يف مرض موته فإنه طلب أن ال يتأخر بَ ُ
أسامة ،وكان قد جهزه قبل مرضه لغزو الروم .إال أنه جيب أن يكون واضحا
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الكفار دعوة اإلسالم ،وبعد أن
أن اجلهاد والقتال ال يكون إال بعد أن يـُبَـلَّ َغ
ُ
يُطلب منهم أن يدخلوا يف دين اإلسالم ،فإن أبَـوا يُطلَب منهم أن خيضعوا
للدولة اإلسالمية ،وأن يدفعوا اجلزية هلا ،فإن رفضوا الدخول يف اإلسالم،
ورفضوا َدفع اجلزية ،واخلضوع للدولة اإلسالمية عندها يـُ َقاتَلون .كما ورد يف
حديث سليمان بن بُريدة عن أبيه قال« :كان رسول هللا  إذا أ َّمر أمريا
على جيش ،أو سريَّة أوصاه يف خاصته بتقوى هللا ،ومن معه ِّمن املسلمني خريا
مث قال :اغزوا ابسم هللا ،يف سبيل هللا قاتلوا من كفر ابهلل ،اغزوا وال تـغُلّوا ،وال
عدوك ِّمن املشركني فادعهم إىل
تغ ُدروا وال ُمتثّلوا ،وال تقتُلوا وليدا ،وإذا لقيت َّ
كف عنهم ،مث
ثالث خصال ،أو ِّخالل ،فأيتُـ ُه َّن ما أجابوك فاقبل منهم ،و ّ
ف عنهم ...إىل أن قال :فإن
ادعُ ُهم إىل اإلسالم ،فإن أجابوك فاقبل منهم ،وُك ّ

ف عنهم ،فإن هم أبـ ْوا
ُه ْم أبـ ْوا فسلهم اجلزية ،فإن هم أجابوك .فاقبل منهم ،وُك ّ

فاستعن ابهلل وقاتلهم »...رواه مسلم .لذلك جيب أن تتقدم الدعوة إىل
طلب اخلضوع للدولة اإلسالمية ودفع اجلزية هلا
اإلسالم القتال ،وأن يتقدم ُ
ِ
فالقتال أييت يف املرتبة الثالثة.
القتَ َال،
ُ

لذلك فإن الدولة اإلسالمية تكون يف حالة جهاد دائم .واألُمة
اإلسالمية تدرك أبن هللا َكلّفها حبمل الدعوة إىل العامل ،وكلّفها بقتال الكفار
لكفرهم ،وكلّفها ابالستمرار يف قتال الكفار حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد
رسول هللا ،أو حىت يعطوا اجلزية عن يَ ٍد وهم صاغرون .وتدرك أن الكفر
والكفار أعداء لإلسالم ،ولألُمة اإلسالمية ،وحيملون لإلسالم ،ولألُمة
اإلسالمية احلقد اللئيم ،وأهنم سيغتنمون كل فُرصة ملقاتلة املسلمني .وهذا
جيعلها تدرك أ ّن احلرب بينها وبني غريها من الشعوب واألمم الكافرة حمتملة يف
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كل وقت ،ألن محل الدعوة ،وعداء الكفار لإلسالم ولألُمة اإلسالمية يقتضي
قيام احلرب.
وما دام أن الدولة اإلسالمية تكون يف حالة جهاد دائم ،وأن األُمة
اإلسالمية تدرك أن احلرب بينها وبني غريها من الشعوب واألمم حمتملة يف كل
وقت ،لذلك جيب أن تكون الدولة واألُمة يف حالة استعداد دائم ،وأن تعيش
عيشة حرب ،كما كانت عيشة الرسول  ،وعيشة أصحابه ،وعيشة اخللفاء
ِمن بعده .وهذا يقتضي أن تكون مجيع ُمنشآت الدولة وصناعاهتا عسكرية
كانت ،أم غري عسكرية ،يف ُمستوى يفوق منشآت وصناعات األُمم والدول
الكربى ،وأن تكون كلياهتا العلمية من الكثرة مبكان ،ويف أعلى ُمستوى حىت
ُختّرج مئات اآلالف من املهندسني ،واملخرتعني ،والفنيني ،والتكنولوجيني وأن
وتطور مستمر لتتمكن من أن يكون إعدادها لقوهتا
تكون يف حالة تَق ّدم ُّ
ِ
دوها الظاهر والـ ُمحتَمل ،كما قال هللا
دو هللا َ
وع ّ
بشكل هائل ،يُرعب َع ّ
تعاىل         :
         

 . وهذا يقتضي منها أن تعيش اقتصاد حرب ،وأن تكون يف
مايل متصاعد ،حىت تستطيع أن تُوفِر األموال الطائلة ،اليت تقتضيها
وضع ّ
الصناعة احلربية لألسلحة الدائمة التطور ،لدولة تريد أن تكون الدولة األوىل يف
العامل أمجع.
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ال ـوالة
الوايل هو الشخص الذي يُعيّنه اخلليفة حاكما على والية من واليت
دولة اخلـالفة وأمريا عليها.
وتقسم البالد اليت حتكمها الدولة إىل وحدات ،وتسمى كل وحدة
والية .وتقسم كل والية إىل وحدات تسمى كل وحدة منها عمالة ،ويسمى
كل من يتوىل الوالية واليا أو أمريا ،ويسمى كل من يتوىل العمالة عامال أو
حاكما.
فالوالة حكام ،إذ الوالية هنا هي احلكم ،قال يف القاموس احمليط:

صد ُر ،وابلكسر الـ ُخطّةُ واإلمارة
(وويل الشيء وعليه ِّواليةا وواليةا أو هي الـم ْ
والسلطا ُن) وهي حتتاج إىل تقليد من اخلليفة ،أو ممن ينيبه يف هذا التقليد ،فال
ُّ

ِ
ِ
الوالة أو
يُ ّ
عني الوايل إال من قبَل اخلليفة .واألصل يف الوالية أو اإلمارة ،أي يف ُ
األُمراء هو عمل الرسول  .فإنه  ثبت أنه َوّىل على البلدان ُوالة ،وجعل
حق ُحك ِم املقاطعات ،فقد َوّىل معاذ بن جبل على الـ َجـنَـد ،وزيـاد بن لَبيد
هلم َ
ووىل أاب موسـى األشـعـري على َزبيد وعدن.
على َحضـَرَموتّ ،
انئب عن اخلليفة ،وهو يقوم مبا يُنيبه اخلليفة ِمن األعمال
والوايل ٌ
عني يف الشرع ،فكل َمن يُنيبه اخلليفة عنه يف
حسب اإلانبَة .وليس للوالية َح ٌد ُم ّ
عمل ِمن أعمال احلُكم يُعتَرب واليا يف ذلك العمل ،حسب األلفاظ اليت يُعيِّنها
اخلليفة يف تَـوليته .ولكن ِوالية الـبُلدان أو اإلمارة ُحم ّددةُ املكان ،أل ّن الرسول
ويل فيه الوايل ،أي يُقلّد اإلمارة لألمري.
 كان ُحي ِّدد املكان الذي يُ ّ
ضربني :عامة وخاصة ،فالعامة تشمل مجيع أمور احلكم يف
وال ِوالية على َ
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التقليد فيها أن يـُ َف ِّوض إليه اخلليفة إمارة بلد ،أو إقليمِ ،والية على
الوالية ،و ُ
عام النَظَر .وأما اإلمارة
مجيع أهله ،ونَظرا يف املعهود ِمن سائر أعماله ،فيصري َّ
مقصور اإلمارة على تدبري اجليش ،وسياسة
اخلاصة فهي أن يكون األمري
َ
ِ
الذب عن احلرمي يف ذلك اإلقليم ،أو ذلك البلد.
الرعية ،ومحاية البيضة ،و ّ
وليس له أن يتعرض للقضاء ،وجلباية اخلراج والصدقات .وقد َوّىل ِ والية
ِ
علي
فوىل عمرو بن حزم اليمن ِوالية عامةّ ،
عامةّ ،
ووىل  والَية خاصةَ ،فوّىل ّ
بن أيب طالب القضاء يف اليمن .وسار ِمن بعده اخللفاء على ذلك ،فكانوا
يُولّون ِوالية عامة ،فقد َوّىل عمر بن اخلطاب معاوية بن أيب سفيان ِوالية
علي بن أيب طالب عبد هللا بن
عامة ،وكانوا يُولّون ِوالية خاصة ،فقد َوّىل ُّ
ووىل زيدا على املال.
عباس على البصرة يف غري املالَ ،

وكانت ال ِوالية يف العصور األُوىل قسمنيِ :والية الصالة ،وِوالية اخلراج.
ولذلك جتد كتب التاريخ تستعمل يف كالمها على والية األُمراء تعبريين:
األَول :ا ِإلمارة على الصالة ،والثاين :اإلمارة على الصالة واخلراج .أي إن
األمري إِما أن يكون أمري الصالة واخلراج ،وإما أمري الصالة وحدها وإما أمري
اخلراج .وليس معىن كلمة الصالة يف ال ِوالية أو ا ِإلمارة هو إمامة الناس يف
صالهتم فقط ،بل معناها ال ِوالية عليهم يف مجيع األمور ما عدا املال .فكلمة
الصالة كانت تعين الـ ُحكم ابستثناء جباية األَموال .فإذا َمجَ َع الوايل الصالة
واخلراج كانت واليته عامة .وإن قَصروا ِواليته على الصالة ،أو على اخلراج،
رجع لرتتيبات اخلليفة يف ال ِوالية اخلاصة،
كانت ِواليته خاصة .ويف كل هذا يُ َ
صصها بغري املال
صصها ابلقضاء وله أن ُخي ّ
صصها ابخلراج ،وله أن ُخي ّ
فله أن ُخي ّ
والقضاء واجليش ،يَفعل ما يراه خريا إلدارة الدولة أو إدارة ال ِوالية .ألن الشرع
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مل ُحي ّدد للوايل أعماال معينة ،ومل يوجب أن تكون له مجيع أعمال الـ ُحكم ،وإمنا
وح ّدد أنه انئب عن اخلليفة،
وسلطانَ ،
َح ّدد عمل الوايل أو األمري أبنه ُحكم ُ
وح ّدد أنه إمنا يكون أمريا على مكان معني ،وذلك مبا فعله الرسول ،ولكنه
َ
ِ
ِ
ِ
جعل للخليفة أن يُولّيه والية عامة ،وأن يُولّيه والية خاصة ،فيما يرى من
أعمال .وذلك ظاهر يف عمل الرسول  .فقد ورد يف سرية ابن هشام أن
رسول هللا  استعمل فروة بن ُم َسـيك على قبائل مراد وزبيد ومذحج ،وبعث
معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة .كما ورد فيها أنه  بعث زيد
علي بن أيب طالب
بن لبيد األنصاري إىل حضرموت ،وعلى صدقاهتا .وبعث ّ
إىل جنران ليجمع صدقتهم وجزيتهم ،كما أرسله قاضيا على اليمن كما ذكر
احلاكم ،ويف االستيعاب أنه  أرسل معاذ بن جبل إىل الـ َجنَد يُعلم الناس
القرآن وشرائع اإلسالم ،ويقضي بينهم ،وجعل له قبض الصدقات من العمال
الذين ابليمن .ويف سرية ابن هشام أنه  استعمل ابن أم مكتوم على الصالة
ابملدينة ملا خرج ألُحد.

تـعيـني الـوالة وعـزهلم
يُع ـ َّـني الـ ــوالة ِمـ ــن قِبَـ ــل اخلليفـ ــة ،ويُع ـ ّـني العمـ ــال ِمـ ــن قِبَـ ــل اخلليفـ ــة ومـ ــن
قِبَـ ــل الـ ـ ُـوالة إذا فُـ ـ ّـوض إلـ ــيهم ذلـ ــك .ويشـ ــرتط يف الـ ـ ُـوالة والعمـ ــال مـ ــا يُشـ ــرتط
يف املعـ ــاونني ،فـ ــال بـُ ـ َّـد مـ ــن أن يكون ـ ـوا رجـ ــاال أح ـ ـرارا مسـ ــلمني ابلغـ ــني عقـ ــالء
ع ـ ـ ــدوال ،وأن يكونـ ـ ـ ـوا ِم ـ ـ ــن أه ـ ـ ــل الكفاي ـ ـ ــة فيم ـ ـ ــا وك ـ ـ ــل إل ـ ـ ــيهم ِم ـ ـ ــن أعم ـ ـ ــال،
تخريون ِمن أهل التقوى والقوة.
ويُ َّ

فالرسول 

الوالة أو أمراء البلدان ،وكان
هو الذي كان يَ ّ
توىل تقليد ُ
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يُقلّدهم ال ِوالية كلها ،كما حصل مع عمرو بن حزم ،فقد َوالّه اليمن ُكلّها،
وكذلك كان يف بعض األحيان يُقلّد كل واحد قِسما ِمن ال ِوالية ،كما حصل
مع معاذ بن جبل وأيب موسى ،فقد أرسل كل واحد منهما على ِخمالف
تعسرا وب ّشرا وال ت ـُن ّفرا»
يسرا وال ّ
مستقل عن اآلخر من اليمن .وقال هلماّ « :
رواه البخاري ،ويف رواية أخرى له زيدة كلمة« :وتطاوعا» وأما كون الوايل
عني عماال يف واليته فإن ذلك مأخوذ ِمن أن للخليفة أن جيعل يف
جيوز أن يُ ِّ
تقليد الوايل أ ّن له تقليد العمال.
شرتط يف املعاونني فإنه مأخوذ ِمن أن
الوالة ما يُ َ
وأما أنه يشرتط يف ُ
الوايل كاملعاون انئب عن اخلليفة يف الـ ُحكم ،فهو حاكم فيشرتط فيه ما يُشرتط
يف اخلليفة ،إذ يشرتط يف املعاون ما يشرتط يف اخلليفة .فيشرتط فيه أن يكون
رجال ،لقوله « :لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» رواه البخاري من طريق أيب
بكرة ،والوالية يف احلديث مقصود هبا الـ ُحكم ،بدليل قوله« :أمرهم» ،وكلمة
عني معىن كلمة َو ِيل وِوالية أبهنا احلُكم
أم ِرهم إذا قُرنت بَِويل وِوالية فإهنا تُ ِّ
السلطان .ويشرتط فيه أن يكون حرا ألن العبد الرقيق ال ميلك نفسه فال
و ُ
يكون حاكما على غريه ،وأن يكون مسلما لقوله تعاىل   :
 ،   وأن يكون ابلغا عاقال حلديثُ « :رفع
القلم عن ثالثة »..ومنها« :وعن الصيب حىت يبلغ ،وعن املبتلى حىت يربأ»،
رواه أبو داود ،ومن ُرفع عنه القلم فهو غري مكلف .ورفع القلم رفع احلكم ،فال
وىل تنفيذ األحكام أي السلطة .وكذلك يشرتط أن يكون عدال،
يصح أن يُ ّ
ألن هللا اشرتط العدالة يف الشاهد فهي يف احلاكم من ابب أوىل ،ولقوله تعاىل:
 ،       فأمر ابلتَ ُّبني عند قول
كمه ِمن غري تَ ُّبني ،فال جيوز أن
الفاسق ،واحلاكم جيب أن يكون ممن يؤخذ ُح ُ
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يكون احلاكم ممن ال يُقبَل قوله ،إال ابلتَ ُّبني عند حكمه .ويشرتط أن يكون ِمن
أهل الكفاية واملقدرة على القيام مبا ُوكِل إليه من أعمال احلُكم ،ألن الرسول
 قال أليب ذر حني طلب منه أن يوليه ِوالية قال له« :إين أراك
ضعيفا ،»...ويف رواية أخرى« :اي أاب ذر إنك ضعيف وإهنا أمانة» .الروايتان
روامها مسلم من طريق أيب ذر ،وهو دليل على أن َمن كان ضعيفا أي عاجزا
عن القيام أبعباء احلُكم ال يصلح ألن يكون واليا.
وقد كان  يتخري ُوالته ِمن أهل الصالح للحكم ،وأويل العلم
املعروفني ابلتقوى ،وخيتارهم ممن ُحيسنون العمل فيما يُولّون ،ويُش ِربون قلوب
الرعية ابإلميان ومهابة الدولة .عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال« :كان
رسول هللا  إذا أ َّمر أمريا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى هللا.
ومن معه ِّمن املسلمني خريا» رواه مسلم ،والوايل أمري على ِواليته فيدخل حتت

هذا احلديث.

أما عزل الوايل فإنه يُعزل إذا رأى اخلليفة عزله ،أو إذا أظهر مجهرة أهل
واليته ،أو َمن ينوبون عنهم عدم الرضا منه ،والسخط عليه؛ واخلليفة هو الذي
يتوىل عزله ،وذلك أن الرسول  عزل معاذ بن جبل عن اليمن من غري
سبب ،وعزل العالء بن احلضرمي عامله على البحرين ،ألن وفد عبد قيس
الوالة بسبب وبغري سبب .فعزل زيد بن
شكاه .وكان عمر بن اخلطاب يعزل ُ
عني سببا ،وعزل سعد بن أيب وقاص ألن الناس َشكوا منه.
أيب سفيان ومل يُ ّ
وقال« :إين مل أعزله عن عجز وال عن خيانة» .مما يَ ّدل على أن للخليفة أن
يعزل الوايل مىت يشاء ،وعليه أن يعزله إذا شكا منه أهل واليته.
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صالحيـات الـوايل
للوايل صالحية احلكم واإلشراف على أعمال الدوائر يف واليته نيابة عن
اخلليفة ،فله مجيع الصالحيات يف واليته عدا املالية والقضاء واجليش .فله
اإلمارة على أهل ِواليته ،والنظر يف مجيع ما يتعلق هبا ،إال أن الشرطة توضع
حتت إمارته من حيث التنفيذ ال من حيث اإلدارة.
وذلك أن الوايل انئب عن اخلليفة يف املكان الذي عينه فيه .فله ما
للخليفة من صالحيات ،وهو كاملعاون يف عموم النظر إذا كانت واليته عامة،
أي ُجعل له عموم النظر يف ذلك املكان ،وله خصوص النظر يف األُمور اليت
ُوِّيل فيها فقط إن كانت واليته خاصة ،وال صالحية له يف النظر يف غريها .وقد
ويل بعضهم يف كل
الوالة والية مطلقة يف احلكم ،ويُ ّ
كان الرسول  يُ ّ
ويل ُ
ويل بعضهم يف انحية معينة والية خاصة ،وقد أرسل معاذا
شيء والية عامة ،ويُ ّ
إىل اليمن وعلَّمه كيف يسري .فقد روى البيهقي وأمحد وأبو داود عن معاذ:
«أن رسول هللا  ملا بعث معاذا إىل اليمن قال له :كيف تقضي إذا عرض لك
قضاء ،قال :أقضي بكتاب هللا ،قال :فإن مل جتده يف كتاب هللا .قال :أقضي
بسنة رسول هللا  ،قال :فإن مل جتده يف سنة رسول هللا  قال :أجتهد
برأيي ال آلو ،قال :فضرب بيده يف صدري وقال :احلمد هلل الذي وفق رسول
رسول هللا ملا يرضي رسول هللا» .وأرسل عليّا بن أيب طالب إىل اليمن ومل يُعلّمه

شيئا لعلمه به ومعرفته لقدرته .وقد َوّىل معاذا على اليمن وجعل له الصالة
والصدقة ،واستعمل فروة بن مسيك على مراد وم ِ
ذحج َوزبيد وبعث معه خالد
ُ ُ
َُ
بن سعيد على الصدقة .فهذا كله يدل على أ ّن الوايل له مجيع صالحيات
احلُكم ،كما هو ظاهر يف تعليم معاذ وعدم تعليم علي ،ويدل على أ ّن الرسول
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ووّىل ُوالة والية خاصة
 قد َوّىل ُوالة والية عامة على الصالة والصدقةَ ،
وحدها.
وحدها ،وعلى الصدقة َ
على الصالة َ
عني واليا
عني واليا والية عامة ،وأن يُ ّ
وإنه وإن كان جيوز للخليفة أن يُ ّ
والية خاصة ،إال أنه ثبت ِمن والية معاوية والية عامة أنه استقل عن اخلليفة
ظهر سلطان عثمان عليه ،وبعد وفاة عثمان أحدث
يف أيم عثمان ،ومل يكن يَ َ
تلك الفتنة مبا ميلك من صالحيات احلكم يف كل شيء يف بالد الشام .وثبت
يبق للخليفة
أيم ضعف اخللفاء العباسيني من استقالل الواليت ،حىت مل َ
وسك النقود ابمسه ،ومن هنا كان إعطاء
عليها من ُسلطة سوى الدعاء ابمسهّ ،
صص والية الوايل فيما
الوالية العامة يسبب ضررا للدولة اإلسالمية ،ولذلك ُخت ّ
يؤدي به إىل االستقالل عن اخلليفة .ومبا أن الذي ُمي ِّكن من االستقالل هو
ال ّ
اجليش واملال والقضاء ،ألن اجليش هو القوة ،واملال هو عصب احلياة،
ظهر به حفظ احلقوق وإقامة احلدود ،هلذا ُجت َعل الوالية
والقضاء هو الذي يَ َ
للوالة والية خاصة يف غري القضاء واجليش واملال ،ملا يسبب جعلُها بيد الوايل
ُ
من خطر االستقالل ،وما يعود من ذلك على الدولة من خطر .غري أنه ملا
كان الوايل حاكما وال بد له من قوة للتنفيذ ،هلذا تكون الشرطة حتت إمرته،
وتكون إمارته شاملة هلا كما هي شاملة لكل شيء يف الوالية ،ما عدا الثالث
اآلنفة الذكر .إال أن الشرطة ابعتبارها جزءا من اجليش فإن إدارهتا تكون بيد
اجليش ،ولكنها تكون حتت تصرف الوايل للتنفيذ.
وال جيـب على الوايل مطالعة اخلليفة مبا أمضاه يف عمله على مقتضى
إمارته إال على وجه االختيار ،فإذا حدث إنشاء جديد غري معهود وقفه على
مطالعة اخلليفة ،مث عمل مبا أمر به .فإن خاف فساد األمر ابالنتظار قام
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ابألمر وأطلع اخلليفة وجواب على األمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام
بعمله.
والفرق بني معاون التفويض والوايل من انحية وجوب مطالعة املعاون
اخلليفة بكل عمل يقوم به وعدم وجوب ذلك على الوايل هو أن معاون
التفويض انئب عن شخص اخلليفة ووكيل عنه يقوم بعمل اخلليفة .فإذا مات
اخلليفة انعزل املعاون ،ألن الوكيل ينعزل مبوت األصيل ،وهذا غري موجود يف
الوايل ،ألن الوايل ليس وكيال عن اخلليفة ،وال انئبا عن شخصه ،وال يقوم
بعمله ،ولذلك ال ينعزل مبوت اخلليفة.
والرسول  قَـلّد ُوالته ومل يطلب إليهم ُمطالعتَه ،فيما يقومون به من
أعمال ،وكانوا هم ال يُطالعونه بشيء ،بل كانوا يقومون أبعماهلم مستقلني كل
االستقالل ،حيكم كل منهم يف إمارته كما يرى ،هكذا كان معاذ ،وهكذا كان
َعتّاب بن أسيد ،وهكذا كان العالء بن احلَضرمي ،وهكذا مجيع ُوالته  ،مما
يدل على أن الوايل ال يُطالِع اخلليفة بشيء من أعماله .وهو يف هذا خيتلف
عن املعاون ،فاملعاون جيب أن يطالع اخلليفة يف كل عمل يقوم به .أما الوايل
فال جيب عليه أن يطالع اخلليفة أبي عمل من أعماله ،واملعاون جيب على
اخلليفة أن يتصفح كل عمل يقوم به ،أي املعاون ،أما الوايل فال جيب على
اخلليفة أن يقوم بتصفح كل عمل من أعماله ،وإن كان يكشف عن حال
الوالة ،ويتصفح أخبارهم .فالوايل مطلق التصرف يف واليته ،ولذلك قال معاذ
للرسول  حني بعثه إىل اليمن« :أجتهد رأيي» فهو دليل على أن الوايل ال
يُطالِع اخلليفة ،بل جيتهد رأيه .غري أنه ال مينع من أخذ رأي اخلليفة يف املهم
من املسائل ،ولكن ال أيخذ رأيه يف غري املهم حىت ال تتعطل مصاحل الناس.
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وإذا حدث شيء غري معهود وقفه على رأي اخلليفة ،ألن التقليد يف الوالية هو
أن يُ ِّ
فوض اخلليفة إىل الوايل إمارة بلد أو إقليم والية على مجيع أهله ،ونظرا يف
املعهود من سائر أعماله .فإذا َج ّد شيء غريُ معهود وقفه على ُمراجعة اخلليفة.
إال إن خيف الفساد فإنه يقوم به ويُراجع اخلليفة ،ألنه أمر غري معهود.

وينبغي أن ال تطول مدة والية الشخص الواحد على الوالية ،بل يعفى
من واليته عليها كلما ُرؤي له تَرّكز يف البلد أو افتنت الناس به.

ويل الوايل ُم ّدة مث يعزله ،ومل يـَب َق و ٍال على
وذلك أن الرسول  كان يُ ّ
وىل ِوالية دائمية،
واليته ِطوال عهد الرسول  .مما يدل على أن الوايل ال يُ ّ
وىل مدة مث يُعزل .غري أن كون ُم ّدة واليته تطول أو تقصر مل يثبت شيء
بل يُ ّ
يدل على ذلك من عمل الرسول ،وكل ما يف األمر أن الرسول مل يُ ِبق واليا
واحدا على بلد ِطوال مدة عهده ،بل الثابت أنه كان يُ َّ
وىل الوالة مث يعزهلم.
ولكنه ظهر من طول مدة والية معاوية على الشام أيم عمر وأيم عثمان ،أنه
قد ترتَّب عليه ما ترتب من فتنة هزت كيان املسلمني ،ففهم من هذ أن طول
والية الوايل يف الوالية يَنتُج عنه ضرر على املسلمني وعلى الدولة ،ومن هنا
جاء القول بعدم تطويل مدة والية الوايل.
وال يُنقل الوايل من والية إىل والية ،ألن توليته عامة النظر ،حمددة
وىل اثنية.
املكان ،ولكن يُعفى ويُ ّ
كما عمل الرسـول  فإنه كان يعتزل الوالة ،ومل يُ َرو عنه أنه نقل واليا
تتم بلفظ صريح ،ويف
من مكان إىل مكان .وأيضـا فإن الوالية َعـقـ ٌد من العقود ُّ
عقد الوالية على اإلقليم أو البلد ُحي ّدد املكان الذي َحي ُكم فيه الوايل ،وتظل له
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صالحية الـ ُحكم فيه ما مل يعزله اخلليفة ،فإذا مل يعزله عنه ظل واليا عليه ،فإذا
ول على املكان
عزل عن مكانه األول هبذا النقل ،ومل يُ ّ
نُقل إىل غريه نقال مل يُ َ
الذي نُِقل إليه .ألن فصله عن املكان األول حيتاج إىل لفظ صـريح ابلعزل عن
الوالية عنه ،وتوليتُه للمكان الذي نُِقل إليه حتتاج إىل عقد تولية جديد خاص
بذلك املكان ،ومن هنا أُخذ أن الوايل ال ينقل من مكان إىل مكان نقال ،وإمنا
عزل عن املكان ،ويـُ َوّىل والية جديدة للمكان اجلديد.
يُ َ

على اخلـليفة أن يتحـرى أعمـال الـوالة
وعلى اخلـليفة أن يتحـرى أعمـال الوالة ،وأن يكـون شـديد املراقبة هلم،
وأن يُعـيِّـن من ينوب عنه للكشف عن أحواهلم ،والتفتيش عليهم ،وأن جيمعهم
أو قسما منهم بني احلني واآلخر ،وأن يُصغي إىل شكاوى الرعية منهم.
الوالة حني يُولّيهم كما فعل مع
فقد ثبت أن النيب  كما كان َخيتَرب ُ
معاذ ومع أيب موسى ،ويُ ِّبني هلم كيف يسريون كما فعل مع عمرو بن حزم،
ويُنبِّههم إىل بعض األمور املهمة كما فعل مع أابن بن سعيد حني واله البحرين
إذ قال له« :استوص بعبد قيس خريا وأكرم سراهتم» فإنه كذلك ثبت عنه 
أنه كان ُحي ِ
اسب الوالة ،ويكشف عن حاهلم ،ويسمع ما ينقل إليه من
أخبارهم .وكان ُحي ِ
املصرف ،فقد روى البخاري
اسب الوالة على
املستخرج و َ
َ
ومسلم عن أيب محيد الساعدي« :أن النيب  استعمل ابن اللُّْتب ـِّيّة على

صدقات بين سليم فلما جاء إىل رسول هللا  وحاسبه قال :هذا الذي لكم
وهذه هدية أهديت يل .فقال رسول هللا  :فهالّ جلست يف بيت أبيك وبيت
أمك حىت أتتيك هديتك إن كنت صادق ا ،مث قام رسول هللا  فخطب الناس
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ومحد هللا وأثىن عليه مث قال :أما بعد فإين استعمل رجاالا منكم على أمور مما
والّين هللا فيأيت أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت يل .فهالّ جلس يف
بيت أبيه وبيت أمه حىت أتتيه هديته إن كان صادق ا ،فوهللا ال أيخذ أحدكم منها
رجل
الل حيمله يوم القيامة ،أال
فألعرفن ما جاء ّ
شيئا بغري حقه إال جاء ّ
ّ
الل ٌ
ببعري له ُرغاء أو ببقرة هلا خوار أو شاة تيعر ،مث رفع يده حىت رأيت بياض إبطيه
عني حممد بن مسلمة
أال هل بلّغت» .وكان عمر شديد املراقبة للوالة وقد ّ

للكشف عن أحواهلم والتفتيش عليهم ،وكان جيمع الوالة يف موسم احلج لينظر
فيما عملوه ،وليصغي إىل شكاوى الرعية منهم ،وليتذاكر معهم يف شؤون
الوالية ،وليعرف أحواهلم .ويُروى عن عمر أنه قال يوما ملن حوله« :أرأيتم إذا

علي،
استعملت عليكم خري من أعلم مث أمرتُه ابلعدل ،أكنت قضيت الذي ّ
قالوا :نعم ،قال :ال ،حىت أنظر يف عمله ،أع ِّمل مبا أمرتُه به أم ال» .وكان

شديد احلساب لوالته وعماله ،وبلغ من شدته يف حماسبتهم أنه كان يعزل
أحدهم أحياان لشبهة ال يَقطع هبا دليل ،وقد يعزل لريبة ال تبلغ حد الشبهة.
ولقد سـئِل يف ذلك يوما فقال« :هان شيء أصلح به قوما أن أ ِّ
ُبدهلم أمريا
ُ
مكان أمري» .غري أنه مع شدته عليهم كان يُطلق أيديهم ،وحيافظ على هيبتهم
يف احلكم ،وكان يسمع منهم ،ويُصغي إىل حججهم ،فإذا أقنعته احلجة مل
ُخي ِ
ف اقتناعه هبا ،وثناء على عامله بعدها .وقد بلغه يوما أن عامله على محص
عُمري بن سعد قال وهو على منرب محص« :ال يزال اإلسـالم منيع ا ما اش َّ
تد

السـلطان .وليست َّ
قضاء
السلطان قتالا ابلسيف أو ضرابا ابلس ْوط ،ولكن ا
شدة ُ
ُ
ابحلق وأخذا ابلعدل» فقال عمر فيه« :وددت لو أن يل رجالا مثل عُمري بن
سعد أستعني به على أعمال املسلمني».
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القضـاء
القضاء هو اإلخبار ابحلكم على سبيل اإللزام ،وهو يفصل اخلصومات بني
حق اجلماعة ،أو يرفع النزاع الواقع بني الناس وأي شخص
يضر ّ
الناس ،أو ُ
مينع ما ّ
ممن هو يف جهاز احلكم ،حكاما أو موظفني ،خليفة أو من دونه.
واألصل يف القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة ،أما الكتاب فقوله
تعاىل ،      :وقوله    :
توىل القضاء بنفسه
 .  وأما السنة فإن الرسول ّ 
وقضى بني الناس؛ ومن ذلك ما رواه البخاري« :عن عائشة زوج النيب  أهنا
قالت كان عتبة بن أيب وقاص ع ِّهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص أ ّن ابن وليدة
ِّ
ابن أخي قد
زمعة مين فاقبضه إليك ،فلما كان عام الفتح أخذه سعد ،فقالُ :
إيل فيه ،فقام إليه عبد بن زمعة فقال :أخي وابن وليدة أيبُ ،ولِّد على
كان ع ِّهد َّ
فراشه ،فتسابقا إىل رسول هللا  فقال سعد :اي رسول هللا ابن أخي كان ع ِّهد
إيل فيه .وقال عبد بن زمعة :أخي وابن وليدة أيب ُولد على فراشه .فقال رسول
َّ
هللا  :هو لك اي عبد بن زمعة ،مث قال رسول هللا  :الولد للفراش وللعاهر
احلجر» .وقد قَـلَّد رسول هللا ال ُقضاة فقلَّد عليّا  قضاء اليمن ،ووصاه
تنبيها على وجه القضـاء فقـال له« :إذا تقـاضى إليك رجـالن فال تقـض لألول
حىت تسمع كالم اآلخر فسوف تدري كيف تقضي» رواه الرتمذي وأمحد .ويف
رواية ألمحد بلفظ« :إذا جلس إليك اخلصمان فال تكلَّم حىت تسمع من اآلخر
كما مسعت من األول».

وعني 
ّ

معاذ بن جبل قاضيا على الـ َجنَد .فهذا دليل مشروعية
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ويتبني من حديث عائشة عن الكيفية اليت حصل عليها قضاء الرسول
القضاءّ ،
وعبد بن زمعة اختلفا يف ابن وليدة زمعة ،فادعى كل منهما أنه له،
أن سعدا َ
وأن الرسول أخربمها عن احلكم الشرعي أبن ابن وليدة زمعة أخ لعبد بن زمعة،
وأن الولد للفراش ،فيكون قضاؤه  إخبارا ابحلكم الشرعي ،وقد ألزمهما هبذا
عبد بن زمعة الولد .وهذا دليل تعريف القضاء ،وهذا التعريف
احلكم ،فأخذ ُ
وصف واقع ،ولكن مبا أنه واقع شرعي ،والتعريف الشرعي حكم شرعي ،فال
بد له من دليل يُستَنبَط منه ،وهذا احلديث دليل تعريف القضاء.
وقد قال بعضهم يف تعريف القضاء أبنه الفصل للخصومات بني الناس،
وهذا التعريف قاصر من جهة ،وهو ليس وصفا لواقع القضاء كما ورد يف فعل
الرسول وقوله من جهة أخرى ،وإمنا هو بيان ملا ميكن أن ينتج عن القضاء،
وقد ال ينتج عنه ،فقد يفصل القاضي يف القضية ،وال يفصل اخلصومة بني
املتقاضني ،ولذلك كان التعريف اجلامع املانع هو ما ورد يف أول حبث القضاء
وهو املستنبط من األحاديث.
مث إن هذا التعريف يشمل القضاء بني الناس وهو ما ورد يف حديث
عائشة .ويشمل احلِسبَة وهي( :اإلخبار ابحلكم الشرعي على سبيل اإللزام فيما
صربة الطعام .ففي صحيح مسلم
يضر حق اجلماعة) ،وهو ما ورد يف حديث ُ
ص ْبـرة طعام فأدخل يده فيها فنالت
عن أيب هريرة« :أن رسول هللا  م ّر على ُ

أصابعُه بلالا ،فقال :ما هذا اي صاحب الطعام؟ فقال :أصابته السماء اي رسول
ش فليس مين».
هللا ،فقال :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ،من غ َّ

ويشمل النظر يف قضاي املظامل ألهنا من القضاء ،وليست من احلكم ،إذ هي
شكوى على احلاكم ،وهي أي املظامل( :اإلخبار ابحلكم الشرعي على سبيل
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اإللزام فيما يقع بني الناس وبني اخلليفة أو أحد معاونيه أو ُوالته أو موظفيه،
ص من نصوص الشرع الذي
وفيما يقع بني املسلمني من اختالف يف معىن ن ّ
يُراد القضاء حبسبها واحلكم مبوجبها) .واملظامل وردت يف حديث الرسول يف
التسعري إذ قال ...« :وإين ألرجو أن ألقى هللا ،وال يطلبين أحد مبظْلِّمة ظلمتها
إايه يف دم وال مال» رواه أمحد من طريق أنس .مما يدل على أنه يُرفع أم ُر

احلاكم أو الوايل أو املوظف إىل قاضي املظامل فيما يدعيه أحد َمظلِ َمة ،وقاضي
املظامل ُخيِرب ابحلكم الشرعي على سبيل اإللزام .وعليه يكون التعريف شامال
صل
لألنو ِاع الثالثة من القضاء الوادرة يف أحاديث الرسول وفعله ،وهي فَ ُ
فع النـزاع الواقع بني
ضر َّ
ومنع ما يَ ُّ
حق اجلماعةَ ،ور ُ
اخلصومات بني الناسُ ،
الرعية واحلُكام ،أو بني الرعية واملوظفني يف أعماهلم.

أنـواع القضـاة
القضاة ثالثة :أحدهم القاضي ،وهو الذي يتوىل الفصل يف اخلصومات
بني الناس يف املعامالت والعقوابت .والثاين الـ ُمحت ِّسب ،وهو الذي يتوىل
ضّر حق اجلماعة ،والثالث قاضي املظامل ،وهو
الفصل يف املخالفات اليت تَ ُ
الذي يتوىل رفع النـزاع الواقع بني الناس والدولة.
هذا بيان ألنواع القضاء .أما دليل القضاء الذي هو فصل بني الناس يف
اخلصومات ففعل الرسول ،وتعيينه معاذ بن جبل لناحية من اليمن .وأما دليل
ضر حق اجلماعة والذي يقال له
القضاء الذي هو الفصل يف املخالفات اليت تَ ُّ
الـ ُمحتَ ِسب فهو اثبت بفعل الرسول وقوله ،فقد قال « :ليس ِّمنّا من
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للغاش
غش» طرف من حديث رواه أمحد من طريق أيب هريرة .وكان يتعرض ِّ
فيزجره ،روى أمحد عن قيس بن أيب غرزة الكناين قال« :كنا نبتاع األوساق
نسمى السماسرة ،قال :فأاتان رسول هللا  فسماان ابسم هو
ابملدينة وكنا ّ
نسمي به أنفسنا فقال« :اي معشر التجار إن هذا البيع حيضره
أحسن مما كنا ّ
فشوبوه ابلصدقة».
اللغو واحللف ُ
وروى أمحد عن أيب املنهال« :أن زيد بن أرقم والرباء بن عازب كاان

شريكني فاشرتاي فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النيب  فأمرمها أ ّن ما كان بنقد

فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه» .فهذا كله هو قضاء احلِسـبَة ،فإن تسمية
ضر حق اجلماعة ابحلِسـبَة هو
القضاء الذي يفصل يف اخلصومات اليت تَ ُّ
عني يف الدولة اإلسالمية ،وهي مراقبة التجار ،وأرابب
اصطالح لعمل ُم ّ
احلَِرف ،ملنعهم من الغش يف جتارهتم ،وعملهم ،ومصنوعاهتم ،وأخذهم
ضر اجلماعة .وهذا العمل نفسه
ابستعمال املكاييل واملوازين وغري ذلك مما يَ ّ
وتوّىل الفصل فيه ،كما هو ظاهر يف حديث الرباء
هو ما بَـيّنه  ،و َأمَر بهَ ،
بن عازب ،حيث منع الطََرفَـني من النَسيئة .وكذلك فقد استعمل رسول هللا
 سعيد بن العاص على سوق مكة بعد الفتح كما جاء يف طبقات ابن
سعد ،ويف االستيعاب البن عبد الرب ،وهلذا فإن دليل احلِسبَة هو السنة .وقد
استعمل عمر بن اخلطاب الشفاء امرأة من قومه وهي أم سليمان بن أيب حثمة
عني عبد هللا بن عتبة على سوق
قاضيا على السوق أي قاضي حسبة ،كما َّ
املدينة ،كما نقل ذلك مالك يف موطئه والشافعي يف مسنده ،وكان كذلك
يقوم بنفسه يف قضاء احلِسبَة ،وكان يطوف ابألسواق كما كان يفعل الرسول
 ،وظل اخلليفة يقوم ابحلسبة إىل أن جاء املهدي فجعل للحسبة جهازا
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خاصا فصارت من أجهزة القضاء ،ويف عهد الرشيد كان احملتسب يطوف
ابألسواق ويفحص األوزان واملكاييل من الغش وينظر يف معامالت التجار.
وأمـا دليـل القضـاء الذي يقـال له قضـاء املظـامل فهو قوله تعـاىل:
       وقد جاء هذا بعد قوله تعاىل:
         
فالنـزاع بني الرعية وأويل األمر جيب رده إىل هللا ورسوله أي إىل حكم هللا .وهذا
يقتضي وجود ٍ
قاض حيكم يف هذا النـزاع وهو قاضي املظامل .ألن مما يشمله
تعريف قضاء املظامل النظر فيما يقع بني الناس وبني اخلليفة .فدليل قضاء
املظامل هو فعل الرسول وقوله ،إال أنه  مل جيعل قاضيا خاصا للمظامل وحدها
يتولّون
يف مجيع أحناء الدولة ،وكذلك سار اخللفاء من بعده من كوهنم كانوا ُهم َ
علي بن أيب طالب  ،ولكنه كرم هللا وجهه مل يكن
املظامل كما حصل مع ِّ
جيعل هلا وقتا خمصوصا ،وأسلواب معينا ،بل كانت تُرى ال َـمظلِ َمة حني حدوثها،
فكانت من مجلة األعمال .وظَ َّل احلال كذلك إىل أيم عبد امللك بن مروان،
فإنه أول خليفة أفرد للظُالمات وقتا خمصوصا ،وأسلواب معينا .فكان خيصص
هلا يوما معينا ،وكان يتصفح الظُالمات ،فإن أشكل عليه شيء منها دفعه إىل
قاضيه ليحكم به ،مث صار اخلليفة يرتب عنه نُوااب ينظرون يف ظُالمات الناس،
وصار للمظامل جهاز خاص ،وكان يُسمى (دار العدل) .وهذا جائز من انحية
تعيني ٍ
عني هلا ،ألن كل ما للخليفة من صالحيات جيوز له أن يعني عنه
قاض ُم ّ
عني ،وأسلوب
من ينوب منابه ابلقيام به ،وجائز من حيث ختصيص وقت ُم ّ
معني ،ألنه من املباحات.
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شـروط القضـاة
ويشرتط فيمن يتوىل القضاء أن يكون :مسلماُ ،حرا ،ابلغا ،عاقال،
عدال ،فقيها ،مدركا لتنـزيل األحكام على الوقائع .ويشرتط فيمن يتوىل قضاء
املظامل زيدة على هذه الشروط أن يكون رجال وأن يكون جمتهدا ،كقاضي
القضاة ،ألن عمله قضاء وحكم ،فهو حيكم على احلاكم ،وينفذ الشرع عليه،
ولذلك يشرتط أن يكون رجال ،عالوة على ابقي شروط القاضي ،اليت منها أن
يكون فقيها .إال أنه يشرتط فيه فوق ذلك أن يكون جمتهدا ،ألن من املظامل
اليت ينظر فيها هو أن يكون احلاكم قد حكم بغري ما أنزل هللا ،أبن حكم
الدليل الذي استدل به على احلادثة،
بق
حبكم ليس له دليل شرعي ،أو ال يَنطَ ُ
ُ
وهذه الـمظلِمة ال يستطيع أن ي ِ
فصل فيها إال املجتَ ِهد ،فإذا كان غري ُجمتَ ِهد
َ
َ َ
ُ
كان قاضيا عن جهل وهو حرام وال جيوز .ولذلك يشرتط فيه زيدة على
شروط احلاكم ،وشروط القاضي أن يكون ُجمتَ ِهدا.

تـقليـد القضـاة
جيوز أن يُقلَّد القاضي واحملتسب وقاضي املظامل تقليدا عاما يف القضاء،
جبميع القضاي يف مجيع البالد ،وجيوز أن يقلّدوا تقليدا خاصا ابملكان وأبنواع
القضاي أخذا من فعل الرسول  ،إذ قلّد علي بن أيب طالب قضاء اليمن،
وقلّد معاذ بن جبل القضاء يف انحية من اليمن ،وقلّد عمرو بن العاص القضاء
يف قضية واحدة معينة.
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تشـكيل احملـاكم
ال جيوز أن تتألف احملكمة إال من قاض واحد ،له صالحية الفصل يف
القضاء ،وجيوز أن يكون معه قاض آخر ،أو أكثر ،ولكن ليست هلم صالحية
احلكم ،وإمنا هلم صالحية املشاروة وإعطاء الرأي ،ورأيهم غري ملزم له.
وذلك أن الرسول  مل يُعـيّـن للقضية الواحدة قاضيني ،وإمنا َعـيَّـن
قاضيا واحدا للقضية الواحدة ،وأيضـا فإن القضـاء هو اإلخبار ابحلكم الشرعي
على سبيل اإللزام ،واحلكم الشرعي يف حق املسلم ال يتعدد ،فهو حكم هللا،
وحكم هللا واحد .صحيح قد يتعدد فهمه ،ولكنه يف حق املسلم من حيث
العمل به واحد ،وال يتعدد مطلقا .فما فهمه هو حكم هللا يف حقه ،وما عداه
فليس حكم هللا يف حقه ،وإن كان يعترب يف نظره حكما شرعيا .وما قلده
وعمل بتقليده هذا هو حكم هللا يف حقه ،وما عداه ليس حكم هللا يف حقه.
والقاضي حني ُخيـرب حبكم هللا يف القضـية على سبيل اإللزام جيب أن يكون هذا
اإلخبار واحدا ،ألنه إخبار حبكم هللا على سبيل اإللزام ،فهو يف حقيقته عمل
همه .وهلذا ال
حبكم هللا ،وحكم هللا يف حالة العمل به ال يتعدد ،وإن تعدد فَ ُ
يصح أن يكون القاضي متعددا ،ألنه يسـتحـيل أن يتعـدد حكـم هللا .هذا
ابلنسـبة للقضـية الواحـدة ،أي يف احملكمة الواحدة ،أما ابلنسبة للبلد الواحد يف
مجيع القضاي ولكن يف حمكمتني منفصلتني ملكان واحد فإنه جيوز ،ألن
القضاء استنابة من اخلليفة ،فهو كالوكالة جيوز فيها التعدد ،وكذلك جاز تعدد
القضاة يف املكان الواحد .وعند جتاذب اخلصوم بني قاضيني يف مكان واحد
يرجح جانب املدعي ،ويكون النظر للقاضي الذي يطلبه ،ألنه طالب احلق،
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وهو أرجح من املطلوب منه.
وال جيوز أن يقضي القاضي إال يف جملس القضاء ،وال تعترب البيّنة
واليمني إال يف جملس القضاء.

وي عن عبد هللا بن الزبري قال« :قضى رسول هللا 
وذلك ملا ُر َ

أن

اخلصمني يقعدان بني يدي احلاكم» رواه أبو داود وأمحد ،فإن هذا احلديث يُ ّبني
اهليئة اليت حيصل فيها القضاء ،وهي هيئة مشروعة لذاهتا ،أي ال بد من وجود
هيئة معينة حيصل فيها القضاء ،وهي أن جيلس اخلصمان بني يدي احلاكم،
وهذا هو جملس القضاء .فهو شرط يف صحة القضاء ،أي ال بد من جملس
معني جيري فيه القضاء حىت يكون قضاء ،وذلك أن جيلس اخلصمان بني يدي
لعلي« :إذا جلس
علي حني قال رسول هللا ّ 
احلاكم .ويؤيد ذلك حديث ّ
إليك اخلصمان فال تكلَّم حىت تسمع من اآلخر كما مسعت من األول» ،فهو
كذلك يبني هيئة خمصوصة بقوله« :إذا جلس إليك اخلصمان» .فمجلس
القضاء شرط لصحة القضاء ،وكذلك شرط العتبار اليمني ،لقول الرسول
« :اليمني على املدعى عليه» رواه البخاري من طريق ابن عباس .وال
تكون له هذه الصفة ،صفة املدعى عليه ،إال يف جملس القضاء .وكذلك البينة
ال يكون هلا أي اعتبار إال يف جملس القضاء ،لقول الرسول  ...« :ولكن
البيّنة على املدعي ،واليمني على من أنكر» رواه البيهقي .وال تكون له هذه
الصفة إال يف جملس القضاء.
وجيوز أن تتعدد درجات احملاكم ابلنسبة ألنواع القضاي ،فيجوز أن
صص بعض القضاة أبقضية معينة إىل حد معني ،وأن يوكل أمر غري هذه
ُخي ّ
القضاي إىل حماكم أخرى.
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وذلك أن القضاء هو استنابة من اخلليفة وهي كالوكالة سواء بسواء من
غري أي فرق بينهما .إذ هي من الوكالة ،وجتوز الوكالة عامة ،وجتوز خاصة،
عني القاضي قاضيا يف قضاي معينة ،وُمينَع من غريها ،وجيوز أن
وهلذا جيوز أن يُ ّ
عني غريه يف غريها ،وفيما عُ ّني له هو ،ولو يف مكان واحد .أو يف غري ما عُ ّني
يُ ّ
له هو .ومن هنا جاز تعدد درجات احملاكم ،وقد كان ذلك موجودا عند
املسلمني يف األعصر األوىل ،يقول املاوردي يف كتابه األحكام السلطانية:
«قال أبو عبد هللا الزبريي :مل تزل األمراء عندان ابلبصرة برهة من الدهر

يستقضون قاضيا على املسجد اجلامع ،يسمونه قاضي املسجد ،حيكم يف مائيت
درهم وعشرين دينارا فما دوهنا .ويفرض النفقات ،وال يتعدى موضعه وما قدر
له» .والرسول  أانب عنه يف القضاء يف قضية واحدة كما حصل يف إانبته

لعمرو بن العاص ،وأانب عنه يف القضاء يف مجيع القضاي يف ِوالية من
لعلي بن أيب طالب  على قضاء
الواليت ،كما حصل يف إانبته ّ 
اليمن ،مما يدل على جواز ختصيص القضاء وجواز تعميمه.

وال توجد حماكم استئناف ،وال حماكم متييز ،فالقضاء من حيث البت يف
القضية درجة واحدة ،فإذا نطق القاضي ابحلكم فحكمه انفذ ،وال ينقضه
حكم قاض آخر مطلقا ،إال إذا خالف نصا قطعيا من كتاب هللا ،أو سنة
رسوله ،أو إمجاع الصحابة.
فحكم القاضي ال يُن َقض ال ِمن قِبَله هو ،وال ِمن قِبَل ٍ
قاض آخر غريه،
إذا أُخذ من دليل ظين من كتاب أو سنة ،والدليل على أن حكم القاضي
الذي أُخذ من دليل ظين ال ينقض ،أن الصحابة أمجعوا على ذلك .فإن أاب
وعلي
بكر حكم يف مسائل ابجتهاده وخالفه عمر ،ومل يَن ُقض أحكامهّ ،
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علي
خالف عمر يف اجتهاده ،فلم يَن ُقض أحكامه ،وأبو بكر وعمر خالفهما ّ
علي فقالوا« :اي أمري املؤمنني
فلم تُن َقض أحكامهما .وجاء أهل جنران إىل ّ
كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك ،فقال :وحيكم إن عمر كان رشيد األمر ولن
َّ
وروي أن عمر حكم يف امل َشَّرَكة بـإسقاط األخوة من
أرد ا
قضاء قضى به عمر»ُ .

ُ
األبوين ،مث َشَرك بينهم وقال :تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا .وأنفذ
احلُكمني مع تناقضهما .وقضى يف اجلد بقضاي خمتلفة ومل يَ ّرد األوىل .وأما ما
ُروي أن شرحيا حكم يف ابين عم أحدمها أخ ألم أن املال لألخ فرفع ذلك إىل
علي  فقال« :عل َّي ابلعبد فجـيء به فقـال :يف أي كتاب هللا وجـدت
ّ
ذلك؟ فقال :قال هللا تعاىل       :
 فقال له علي :قد قال هللا تعاىل      :
         ونقض حكمه» .فقد
أجاب ابن قدامة على ذلك يف املغين يف كتاب القضاء ص  56من اجلزء
التاسع بقوله( :مل يثبت عندان أن عليا نقض حكمه ولو ثبت فيحتمل أن
يكون علي  اعتقد أنه خالف نص الكتاب يف اآلية اليت ذكرها ،فنقض
حكمه) .ولقد ثبت أن الصحابة قد حكموا يف مسائل ابجتهادهم ،وكان
علي ،ومل
خيالفهم يف ذلك اخلليفة يف عهد أيب بكر ،ويف عهد عمر ،ويف عهد ّ
ينقض أحدهم حكم اآلخر .والثابت أن عمر قد حكم أحكاما متباينة وخمتلفة
يف مسألة واحدة ،وأنفذ كل األحكام ،ومل يَ ّرد احلكم األول ابحلكم الثاين مع
تناقضهما ،وثبت أنه قال يف ذلك« :تلك على ما قضينا وهذه على ما
قضـينا» ،وهذا كان للداللة على عدم نقض أحكام القضـاة .وقال ابن قدامة
يف املغين« :وأما إذا تغ ّري اجتهاده من غري أن خيالف نصا ،وال إمجاعا ،أو
ضه ملخالفته ،ألن الصحابة  أمجعوا
خالف اجتهاده اجتهاد من قـ ْبـله مل ين ُق ْ
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تغري اجتهاده قبل إصداره احلكم ،فإنه حيكم ابالجتهاد
على ذلك» ،إال إذا ّ
اجلديد.
وأيضا فإن دليل عدم جواز تعدد القاضي هو دليل كذلك على عدم
جواز نقض حكم القاضي .وذلك ألن حكم هللا واحد ال يتعدد ،وحكم هللا
ضه .والقاضي حني حيكم
يف املسألة الواحدة إذا عُمل به فقد نفذ فال يصح نَـق ُ
يف القضية يكون قد وضع حكم هللا موضع العمل فصار تنفيذه فرضا .ولذلك
قضه نَقض حلكم هللا ،وهو ال جيوز .فال جيوز لنفس
ال يُن َقض مطلقا ،ألن نَ َ
القاضي الذي حكم أن ينقض حكم نفسه ،وكذلك ال جيوز لغريه أن ينقض
حكمه ،ألن حكم هللا ال يتعدد ،ونقضه فوق كونه نقضا حلكم هللا فهو تعدد
حلكم هللا ،وهو ال جيوز.

وأما ما يُروى يف رسالة عمر بن اخلطاب 

أليب موسى من قوله:

«وال مينعك قضاء قضيته ابألمس ،مث راجعت فيه نفسك ،وهديت فيه لرشدك
أن ترجع إىل احلق ،فإن احلق قدمي ،والرجوع إىل احلق خري من التمادي يف
الباطل» ،فإن هذه الرسالة على فرض صحتها فإهنا قول لعمر ،وهو ليس

دليال شرعيا ،وال يقال إن الصحابة سكتوا عنها فيكون إمجاعا ألن السكوت
إمنا يعترب إمجاعا إذا كانت احلادثة مشهورة ،مما يكون حكما جلميع الناس،
ويطلع عليها الصحابة ،وأن تكون مما يُنكر مثله شرعا ،حىت ال يسكتوا عن
منكر .أما مثل هذا الكتاب فهو كتاب لقاض معني ،وليس عاما ،وهو وإن
اشتهر فيما بعد ،ولكنه ليس حادثة عامة كانت مشهورة لدى الصحابة،
وفوق ذلك فهي ليس مما ينكر عادة ألن ما فيها ليس مما ينكره الشرع .وفوق
تبني لك
ذلك فإن املراد مما يف الرسالة هو أن احلكم الذي قضيت به أمس ،مث ّ
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خطؤه أن ترجع عنه يف حادثة أخرى ،وحتكم خبالفه ،وليس معناه نقض ما
حكمت به أمس ،ولذلك قال« :أن ترجع إىل احلق» ،ومل يقل أن ترجع عن
حكمك ،والرجوع إىل احلق هو ترك الرأي اخلطأ ،والرجوع إىل الصواب .فليس
فيه دليل على جواز نقض احلكم ،وهلذا ال يوجد يف اإلسالم ما يسمى
ابلسوابق القضائية ،أي أبن القضية سبق أن حكم فيها بكذا ،بل إذا سبق أن
ُح ِك َم بقضية حكم معني فإن هذا احلكم ال يلزم أحدا أن يسري عليه ،فيجوز
أن ُحي َكم بغريه يف مثل تلك القضية من القاضي الذي حكم فيها نفسه ،ومن
قِبَل غريه .أما القضية نفسها فقد نفذ فيها حكم هللا ،فال َحي ُّل للقاضي أن
غريه .ومن هنا ال توجد يف اإلسالم حماكم
يرجع عن هذا احلكم ،وال يُ ّ
استئناف ،وال حماكم متييز ،بل القضاء من حيث البت درجة واحدة ليس غري.
والقاعدة الشرعية (االجتهاد ال ينقض مبثله) فليس أي جمتهد حبجة على جمتهد
آخر ،فال يصح وجود حماكم تنقض أحكام حماكم أخرى.
إال أن القاضي إن ترك احلكم أبحكام الشريعة اإلسالمية ،وحكم
أبحكام الكفر ،أو إن حكم حبكم خيالف نصا قطعيا من الكتاب أو السنة أو
إمجاع الصحابة ،أو حكم حكما خمالفا حلقيقة الواقع ،كأن حكم على شخص
ابلقصاص على أنه قاتل عمد ،مث ظهر القاتل احلقيقي فإنه يف هذه احلاالت
وأمثاهلا ينقض حكم القاضي .وذلك لقوله « :من أحدث يف أمران هذا ما
ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم من طريق عائشة .وملا روى جابر بن
فجلد .مث أُخرب أنه حمصن فأمر
عبد هللا« :أن رجالا زىن ابمرأة فأمر به النيب ُ 
به فـ ُرجم» وملا روى مالك بن أنس قال« :بلغين أن عثمان  أُيت ابمرأة

ولدت من ستة أشهر فأمر برمجها .فقال له علي :ما عليها رجم ،ألن هللا تعاىل
يقول     :ويقول  :
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         فاحلمل يكون ستة
أشهر ،فال رجم عليها .فأمر عثمان بردها ،فوجدها قد رمجت» ،وأخرب عبد

الرزاق عن اإلمام الثوري قال« :إذا قضى القاضي خبالف كتاب هللا ،أو سنة
رسول هللا ،أو شيء جممع عليه فإن القاضي بعده يرده».
والذي له صالحية نقض هذه األحكام هو قاضي املظامل.

الـ ُمـ ْحـت ِّسـب
احملتسب هو القاضي الذي ينظر يف كافة القضاي اليت هي حقوق
َّع ،على أن ال تكون داخلة يف احلدود واجلنايت.
عامة ،وال يوجد فيها ُمد ٍ

صبـَرة
هذا تعريف لقاضي احلسبة ،وهو تعريف مأخوذ من حديث ُ
صبـَرة الطعام فأمر جبعله فوق الطعام حىت
الطعام ،فإن الرسول وجد بلال يف ُ
يراه الناس ،فهذا حق عام للناس نظر فيه الرسول وقضى فيه جبعل الطعام
الصبـَرة إلزالة الغِش .وهذا يشمل مجيع احلقوق اليت من هذا
املبلول على وجه ُ
النوع ،وال يشمل احلدود واجلنايت ،ألنه ليس من هذا القبيل ،وألهنا
خصومات بني الناس يف األصل.
صالحيـات احملتسـب
ميلك احملتسب احلكم يف املخالفة فور العلم هبا يف أي مكان دون
حاجة جمللس قضاء ،وجيعل حتت يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره وينفذ
حكمه يف احلال.
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وال حاجة جمللس قضاء حىت ينظر احملتسب يف الدعوى ،بل حيكم يف
املخالفة مبجرد التحقق من حدوثها ،وله أن حيكم يف أي مكان أو زمان :يف
السوق ،ويف البيت ،وعلى ظهر الدابة ،ويف السيارة ،يف الليل أو النهار .ألن
الدليل الذي ثبت فيه شرط جملس القضاء للنظر يف القضية ال ينطبق على
احملتسب ،ألن احلديث الذي ثبت فيه اشرتاط اجمللس يف القضاء يقول« :إن
اخلصمني يقعدان بني يدي احلاكم» ،ويقول« :إذا جلس إليك اخلصمان»،
وهذا غري موجود يف قاضي احلسبة ،ألنه ال يوجد مدع ومدعى عليه ،بل يوجد
دي عليه ،أو خمالفة للشرع .وأيضا فإن الرسول  حني نظر يف
حق عام اعتُ َ
صبـَرة الطعام نظر فيها وهو سائر يف السوق ،وكانت معروضة للبيع ،ومل
أمر ُ
الصبـَرة عنده ،بل مبجرد أن رأى املخالفة نظر فيها يف مكاهنا،
يستدع صاحب ُ
مما يدل على أنه ال يُشرتط جملس القضاء يف قضاي احلسبة.
وللمحتسب احلق يف أن خيتار نوااب عنه تتوفر فيهم شروط احملتسب،
يوزعهم يف اجلهات املختلفة ،وتكون هلؤالء النواب صالحية القيام بوظيفة
احلسبة يف املنطقة أو احمللة اليت عُـيّنت هلم يف القضاي اليت فُـ ّوضوا فيها.

وهذا مقي ٌد مبا إذا كان تعيني احملتسب قد اشتمل على إعطائه حق
تعيني نواب عنه ،أي حق االستخالف عنه ،إذا كان تعيينه من اخلليفة ،أما
إذا كان تعيينه من قاضي القضاة فإنه ابإلضافة إىل الشرط السابق أن يكون
تقليد قاضي القضاة قد اشتمل على أ ّن له أن جيعل ملن يُقلّده من القضاة حق
تعيني َمن ينوب عنه ،أي حق االستخالف عنه .أما إذا مل يشتمل تعيني
قاضي القضاة على ذلك فليس له أن جيعل ملن يُقلّده حق تعيني َمن ينوب
عنه ،أي حق االستخالف ،وابلتايل ال يكون للمحتسب حق تعيني نواب عنه
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أي حق االستخالف .فحق االستخالف عن القاضي سواء أكان احملتسب،
أم القاضي ،أم قاضي املظامل ال ميلكه القاضي إال إذا َجعل له اخلليفة ذلك ،أو
ُجعِل لوايل القضاء ،أي قاضي القضاة حق تعيني القضاة ،وحق أن جيعل لِ َمن
ِ ِ
عني َمن ينوب عنه .وذلك ألن
يُقلّده من القضاة أن يستخلف ،أي أن يُ ّ
القاضي قد قُـلّد القضاء ،أي قضاء معينا ،وهو قضاء احلسبة ،فإذا مل ُجي َعل له
حق تعيني انئب عنه فال ميلك صالحية التعيني؛
حق االستخالف ،أي ُّ
ُّ
فكل منهم قد عُ ّني للقضاء فيما
وكذلك القاضي ،وقاضي املظامل كلهم سواءٌ ،
حق تعيني قضاة ،إال إذا
غريه ،أي ال ميلك َّ
جرى نَ ُّ
ص التعيني عليه ،فال ميلك َ
عني َمن ينوب عنه للقيام
ص على ذلك يف َعقد التقليد ،وهلذا ال ميلك أن يُ ّ
نُ ّ
ص على ذلك يف أمر تعيينه .ومثله قاضي القضاة.
أبعمال احملتسب إال إذا نُ ّ
أما جواز أن يعني القاضي من ينوب عنه فذلك ألن الرسول  عرضت عليه
قضية ،فعني َمن ينوب عنه ،ففي حادثة األعرايب الذي جاء للرسول وأخربه أن
ابنه كان خادما على رجل عينه فزىن ابمرأته وطلب احلكم ،فإن الرسول قال يف
ُنيس إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها »...رواه
هذه احلادثة« :واغ ُد اي أ ْ
البخاري ومسلم من طريق أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين؛ مما يدل على أن
للقاضي أن يبعث انئبا عنه يقضي يف أمر يعيّنه له ،وكذلك للمحتسب فهو
ٍ
قاض ،إال أنه يشرتط أن جيعل القاضي لنائبه القضاء كامال ،أي النظر يف
الدعوى واحلكم حىت يصح تعيينه ،ألن القضاء إخبار ابحلكم على سبيل
اإللزام ،وهو هبذا املعىن ال يتجزأ ،فال يصح أن يعينه يف النظر ويرتك احلكم ،بل
يعينه تعيينا كامال حىت يكون قاضيا ويصح قضاؤه ،وحىت لو مل حيكم ابلفعل
صح عمله ،ألنه ال يشرتط احلكم ِمن قِبَله ،إذ جيوز أن ينظر قاض يف قضية
عزل ،وينظر يف القضية ٍ
قاض غريه حيكم هبا،
تمها ،وقبل أن حيكم يُ َ
وال يُ ّ
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وكذلك انئب القاضي ال يشرتط فيه أن حيكم ،ولكن يشرتط يف تعيينه أن
عني قاضيا جبميع صالحيات القاضي
يُعطى صالحية النظر واحلكم ،أي أن يُ ّ
عني نوااب عنه هلم صالحيات النظر واحلكم
فيما عُ ّني فيه .وكذلك احملتسب ،يُ ِّ
يف احلادثة اليت يُعيِّنهم هلا ،أو يف املكان الذي يُعيِّنهم له ،إذا كان تعيينه قد
حق االستخالف .ويشرتط فيمن يُعيِّنه انئبا عنه أن يكون
ُجعِل له فيه ُّ
مسلما ،حرا ،عدال ،ابلغا ،فقيها فيما يراه من قضاي ،أي يشرتط فيمن ينيبه
احملتسب ما يشرتط يف احملتسب نفسه ألنه قاض مثله.

قـاضي املظـامل
قاضي املظامل هو ٍ
قاض يـُنَصب لرفع كل َمظـلِ َمة حتصل يف الدولة أو
حتصل من الدولة على أي شخص يعيش حتت سلطان الدولة ،سواء أكان من
رعايها أم من غريهم ،وسواء حصلت هذه ال َـمظلِ َمة من اخلليفة أو ممن هو
دونه من احلكام واملوظفني.
هذا تعريف قاضي املظامل ،واألصل يف قضاء املظامل ما ُروي عن النيب
 أنه جعل ما يفعله احلاكم ِمن أمر ،على غري وجه احلق يف حكمه للرعية
َمظلِ َمة ،عن أنس قال :غال السعر على عهد الرسول  فقالوا :ي رسول هللا
سعرت ،فقال« :إن هللا هو اخلالق القابض الباسط الرازق املسعر ،وإين
لو َّ
ألرجو أن ألقى هللا وال يطلبين أحد مبظْلِّمة ظلمتها إايه يف دم وال مال» رواه
أمحد ،فجعل التسعري َمظلِ َمة ،ألنه لو فعله يكون فعل شيئا ال حق له به،
وكذلك جعل القضاي اليت حتصل يف احلقوق العامة ،اليت تنظمها الدولة
للناس ،جعل النظر فيها من املظامل ،كسقي الزرع من ماء عام كل يف دوره،
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فقد نظر رسول هللا  يف الشرب الذي تنازعه الزبري بن العوام 

ورجل

اس ِّق اي زبري مث أرسل املاء إىل
من األنصار ،فحضره بنفسه فقال للزبريْ « :
جارك» (متفق عليه) فأية َمظلِ َمة حتصل على أي شخص سواء أكانت من

عترب َمظلِ َمة ،كما يفهم من هذين
احلاكم ،أم من تنظيمات الدولة وأوامرها ،تُ َ
احلديثني ،ويُرفَع أمرها للخليفة ليقضي يف هذه ال َـمظلِ َمة ،أو ملن ينيبه اخلليفة
عنه يف ذلك من قضاة املظامل.
تـعيـني قضـاة املظـامل وعـزهلم

عني قاضي املظامل من قِبَل اخلليفة ،أو من قِبَل قاضي القضاة .وأما
يُ ّ
عزله وحماسبته وأتديبه ونقله فيكون من قِبَل اخلليفة ،أو من قِبَل حمكمة املظامل
أو قاضي القضاة إذا أعطاها اخلليفة صالحية ذلك أخذا من كون املظامل والية
وهي إمنا ميلكها اخلليفة ،وال ميلكها غريه ،فيكون تعيني وايل املظامل ِمن قِبَل
اخلليفة ،وعالوة على هذا فإن املظامل ِمن القضاء ،ألهنا إخبار عن احلكم
الشرعي على سبيل اإللزام ،والقاضي إمنا يُعيّنه اخلليفة ،ملا ثَبت أ ّن الرسول 
عني
عني القضاة .وهذه كلها أدلة على أن اخلليفة هو الذي يُ ّ
هو الذي كان يُ ّ
قاضي املظامل ،وكذلك فإن قاضي القضاة يعني قاضي املظامل إذا َج َعل له
اخلليفة ذلك يف عقد التقليد.
وأما عزل قاضي املظامل فإن األصل فيه أن يكون للخليفة حق عزله،
كما له حق توليته ،إال أنه ال حيق له أن يعزله إذا كانت هناك قضية مرفوعة
على اخلليفة أو معاوين التفويض أو قاضي القضاة .استدالال بقاعدة الوسيلة
إىل احلرام حرام .وكان الرسول  هو الذي يتوىل قضاء املظامل ،ومل يُ َرو عنه
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عني اخللفاء الراشدون األربعة أحدا
أنه َوّىل قضاء املظامل تولية عامة ،ومل يُ ّ
علي  يتوىل بنفسه قضاء املظامل ،فنظر يف عدة مظامل ،وملا
للمظامل ،وكان ّ
ِ
ص
جاء عبد امللك بن مروان خليفة أفرد للظُالمات يوما ،يتصفح فيه ق َ
ص َ
املتظلمني؛ من غري مباشرة للنظر ،وكان إذا وقف على مشكل ،أو احتاج فيها
إىل حكم منفذ َرَّده إىل قاضيه أيب إدريس األزدي ،فكان أبو إدريس هو
املباشر لقضاء املظامل ،فكان قاضيا وكان يتوىل قضاء املظامل يف القضاي اليت
حيوهلا له اخلليفة عبد امللك ،مث ملا جاء أمري املؤمنني عمر بن عبد العزير رمحه
وىل بنفسه قضاء املظاملَ ،ورَّد مظامل بين أمية على أهلها ،ويف أواسط العهد
هللا تَ ّ
العباسي كان اخللفاء يُ ِّ
فوضون النظر يف املظامل إىل ٍ
قاض خاص ابملظامل ،ومنذ
ذلك التاريخ ُوِجد قضاء املظامل منفصال عن اخلليفة ،وكان قبل ذلك غري
منفصل عنه ،يتواله بنفسه .فاخلليفة له حق النظر يف املظامل ،وهو صاحب
احلق ،وله أن يعني قاضيا للمظامل ،وكذلك له أن يعزل هذا القاضي ويويل
غريه ،فهو جائز للخليفة أي مباح من املباحات.
كما أ ّن اخلليفة هو الذي يقوم مبحاسبة قاضي املظامل وأتديبه وعزله،
ألنه هو املسؤول عن املظامل ،وعن القاضي الذي يقوم مقامه يف النظر يف
املظامل نيابة عنه .وللخليفة أن يقلد حق عزل قضاة املظامل وحماسبتهم وأتديبهم
ونقلهم لقضاة املظامل أنفسهم ،أو لقاضي القضاة ،فإذا قلّدهم ذلك صار هلم
صالحية عزل وحماسبة وأتديب قاضي املظامل.
عني
صر قاضي املظامل بشخص واحد أو أكثر ،بل للخليفة أن يُ ّ
وال ُحي َ
ِ
فع املظامل مهما بلغ عددهم .ولكن
عددا من قُضاة املظامل حسب ما َحيتاج َر ُ
عند مباشرة القضاء ال تكون صالحية احلكم إال ٍ
لقاض واحد ليس غري ،وجيوز
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أن جيلس معه عدد ِمن قُضاة املظامل أثناء جلسة القضاء ،ولكن تكون هلم
صالحية املشاورة ليس غري ،وهو غري ُم َلزم ابألخذ برأيهم.

عني َمن ينوب عنه واحدا أو أكثر .إال أنه َولَو
وذلك ألن للخليفة أن يُ ّ
تَعـ ّدد قضـاة املظـامل فإن صـالحية نظـرهم يف املظـامل ال تتجزأ ،فإن لكل منهم أن
ِ
صص قاضيا للمظامل يف ِوالية ِمن
ينظر يف املظامل ،إال أنه جيوز للخليفة أن ُخي ّ
صصه يف بعض القضاي ،ألن له إعطـاء ال ِوالية على
الواليت ،وجيوز أن ُخي ّ
املظامل والية عامة ،وِوالية خاصة ،وِوالية يف مجيع البالد ،وِوالية يف بلد أو إقليم
يفعل ما يراه .وأما كون قاضي املظامل عند مباشرته النظر يف القضية ال يتعدد
فلِما سبق ِمن عدم جواز تعدد القاضي يف القضية الواحدة ،وجواز تعدده يف
املكان .ولكن جيوز أن جيلس معه عدد من قضاة املظامل للشورى فقط ،وال
يشاركونه يف الرأي ،وهذا يرجع إىل رضاه هو واختياره ،فإن كان ال يرى ذلك
وعارض يف جلوسهم معه ال جيلسون .ألنه ال جيلس مع القاضي أحد يشغله
صص له ،ولكن إذا ارتفع عن جملس القضاء شاورهم يف
عن النظر فيما ُخ ّ
األمر.
صالحيـات قاضي املظـامل
لقاضي املظامل حق عزل أي حاكم أو موظف يف الدولة كما له حق
عزل اخلليفة.
فيملك قاضي املظامل صالحية عزل احلكام ،فاحلاكم قد عُ ّني بعقد
تعيني ،ويقال له عقد التقليد ،ذلك أن اخلليفة له حق ال ِوالية وهو احلكم ،وله
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حق التقليد ،وهو التعيني ،والتقليد عقد ال يكون إال أبلفاظ صرحية ،فعزل
احلاكم الذي يُقلِّده اخلليفة هو فسخ لذلك العقد ،واخلليفة ميلكه قطعا ،ألن
َّ
الوالة وعزلوهم،
الوالة وعزهلم ،وألن اخللفاء الراشدين قَـلدوا ُ
الرسول قَـلّد ُ
وكذلك للخليفة أن يُنيب عنه َمن قَـلّدهم حق التقليد والعزل .غري أن حمكمة
املظامل ال متلك َح َق عزل احلكام نيابة عن اخلليفة ،ألهنا ليست انئبة عنه يف
وجود هذا
التقليد والعزل ،بل هي انئبة عنه يف النظر يف املظامل .فإذا كان ُ
حق
احلاكم يف واليته َمظلـَِمة كان هلا حق إزالة هذه ال َـمظلـَِمة ،أي كان هلا ُّ
عزل ذلك احلاكم ،فصالحيتها يف عزل احلكام ليست نيابة عن اخلليفة ،وإمنا
ِ
عزل من حتكم بعزله ،ولو مل يرض اخلليفة ،ألن
هي إزالة ال َـمظل َمة ،ولذلك يُ َ
كم بـإزالة َمظلـَِمة ،وهو يسري على اجلميع ،على اخلليفة
َعزلَه يف هذه احلال ُح ٌ
وغريه ،فحكم القاضي حكم على اجلميع .وأما صالحيتها يف عزل اخلليفة فإنه
كذلك حكم بـإزالة َمظلـَِمة ،ألنه إذا حصلت للخليفة حالة من احلاالت اليت
ب َعزلُه فيها ،فإن بقاءه يكون
يُ َ
عزل فيها ،أو حالة من احلاالت اليت َجي ُ
َمظلـَِمة ،وحمكمة املظامل هي اليت حتكم بـإزالة املظامل ،فهي اليت حتكم بعزله.
ومن هنا كان حكم حمكمة املظامل بعزل اخلليفة إمنا هو حكم بـإزالة َمظلـَِمة.
ومتلك حمكمة املظامل صالحية النظر يف أيّة َمظلـَِمة من املظامل سواء
أكانت متعلقة أبشخاص من جهاز الدولة ،أم متعلقة مبخالفة اخلليفة ألحكام
نص من نصوص التشريع يف الدستور ،والقانون ،وسائر
الشرع ،أم متعلقة مبعىن ٍّ
األحكام الشرعية ضمن تبين اخلليفة ،أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب ،أم
غري ذلك.
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وذلك أن رسول هللا  قد رفض التسعري للسلع ملا طلب منه
الصحابة ذلك عندما غال السعر ،واعترب أن التسعري َمظلـَِمة ،كما أنه رأى أن
ترتيب احلاكم ألدوار الناس يف السقي بغري حق َمظلـَِمة ،مما يدل على أن عمل
احلاكم إذا خالف احلق ،أو خالف أحكام الشرع كان َمظلـَِمة .والرسول 
كان حاكما للمسلمني ورئيس دولة هلم.
وكذلك كل عمل من أعمال اجلهاز يقوم به أي شخص يف جهاز
الدولة ،إذا كان خمالفا للحق ،أو خمالفا ألحكام الشرع فإنه يعترب َمظلـَِمة ،ألنه
انئب عن اخلليفة يف العمل الذي أانبه فيه اخلليفة يف اجلهاز.
وبذلك يكون حديث التسعري دليال على أن خمالفة اخلليفة َمظلـَِمة.
وحمكمة املظامل هي صاحبة الصالحية يف النظر يف املظامل.
ّأما النظر يف نص من نصوص الدستور أو القانون ،فإن الدستور هو
القانون األساسي ،والقانون هو أمر السلطان ،فيكون النظر فيه نظرا يف أمر
السلطان ،فهو داخل كذلك يف حديث التسعري ،ألنه نظر يف أعمال اخلليفة،
وفوق هذا فإن هللا تعاىل يقول       :
 أي إذا تنازعتم أنتم وأولو األمر يف شيء ،والتنازع يف مادة من
مواد الدستور ،أو مادة من مواد القانون ،إمنا هو تنازع بني الرعية وأويل األمر
يف حكم ِمن أحكام الشرع ،فَـيُـَرّد إىل هللا وسولهَ ،ورُّده إىل هللا ورسوله َرُّده إىل
حمكمة املظامل ،أي إىل قضاء هللا ورسوله.
وأما صالحية قاضي املظامل ابلنظر يف فرض ضريبة من الضرائب فآتية
من أ ّن الرسول  يقول ...« :وإين ألرجو أن ألقى هللا ،وال يطلبين أحد
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مبظْلِّمة ظلمتها إايه يف دم وال مال» رواه أمحد من طريق أنس .فيكون أخذ
اخلليفة املال من الرعية من غري حق َمظلـَِمة ،وأخذ املال الذي مل يوجبه الشرع
على الرعية َمظلـَِمة ،وهلذا كان حملكمة املظامل أن تنظر يف الضرائب ألهنا مال
تؤخذ من الرعية ،ونظرها يف الضرائب إمنا هو لرتى هل املال املأخوذ هو مما
ؤخذ إلطعام الفقراء ،فال يكون
أوجبه الشرع على املسلمني ،كاملال الذي يُ َ
َمظلـَِمة ،أم هو مما مل يوجبه الشرع عليهم ،كاملال الذي يؤخذ لبناء سد جلمع
املياه ميكن االستغناء عنه ،فيكون ٍ
حينئذ َمظلـَِمة جيب أن تزيلها ،ومن هنا كان
حملكمة املظامل أن تنظر يف الضرائب.
وال يشرتط يف قضاء أية َمظلـَِمة متعلقة أبشخاص من جهاز الدولة ،أو
متعلقة مبخالفة اخلليفة لألحكام الشرعية ،أو متعلقة مبعىن نص من نصوص
التشريع ،أو الدستور ،أو القانون ضمن تبين اخلليفة ،أو متعلقة بفرض ضريبة
من الضرائب ،أو متعلقة بتعدي الدولة على الرعية وأخذها ابلعسف والظلم،
أو جورها فيما َجتبيه من أموال ،أو إنقاصها لرواتب املوظفني واجلند ،أو أتخري
صرفها هلم ال يشرتط يف قضاء هذه املظامل وأمثاهلا جملس قضاء ،وال دعوة
يدع هبا
املدعى عليه ،وال وجود مدع ،بل هلا حق النظر يف ال َـمظلـَِمة ولو مل ِ
أحد.
وذلك أن الدليل الذي ثبت فيه شرط جملس القضاء للنظر يف القضية
مدع فيها،
ال ينطبق على حمكمة املظامل لعدم وجود مدع ،إذ ال حاجة لوجود ٍ
يدع هبا أحد ،أو لعدم ضرورة حضور املدعى
فهي تنظر يف ال َـمظلـَِمة ،ولو مل ِ
عليه ،ألهنا تنظر يف ال َقضية من غري حاجة حلضور املدعى عليه .ألهنا تدقق يف
ال َـمظلـَِمة ،وعليه ال ينطبق عليها دليل اشرتاط جملس القضاء ،ملا روى أبو داود
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وأمحد عن عبد هللا بن الزبري قال« :قضى رسول 
لعلي« :إذا جلس إليك اخلصمان» .وعليه حملكمة
يدي احلاكم» ،وقولهّ  :

أن اخلصمني يقعدان بني

املظامل النظر يف ال َـمظلـَِمة مبجرد حدوثها من غري التَقيُّد بشيء مطلقا ،ال يف
مكان ،وال يف زمان ،وال يف جملس قضاء ،وال غري ذلك .إال أنه نظرا ملكانة
هذه احملكمة من انحية صالحياهتا كانت حتاط مبا جيعل هلا اهليبة والعظمة .ويف
زمن السالطني يف مصر والشام كان جملس السلطان الذي ينظر فيه يف املظامل
يسمى (دار العدل) وكان يُقيم فيه نُوااب عنه ،وحيضر فيه القضاة والفقهاء ،وقد
ذكر املقريزي يف كتاب (السلوك إىل معرفة دول امللوك) أن السلطان امللك
الصاحل أيوب َرتّب عنه نُوااب بدار العدل جيلسون إلزالة املظامل ،ومعهم الشهود
والقضاة والفقهاء .وال أبس أن ُجيعل حملكمة املظامل دار فخمة ،فإن هذا من
ظهر هبا عظمة العدل.
املباحات ،ال سيما إذا كانت تَ َ
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اجلـهـاز اإلداري
إدارة شؤون الدولة ،ومصاحل الناس تتوالها مصاحل ودوائر وإدارات ،تقوم
عني لكل مصلحة مدير
على النهوض بشؤون الدولة ،وقضاء مصاحل الناس .ويُ َّ
عام ،ولكل دائرة ،وكل إدارة مدير يتوىل إدارهتا ،ويكون مسؤوال عنها مباشرة،
يتوىل اإلدارة العُليا ملصاحلهم أو
ويكون هؤالء املديرون مسؤولني أمام َمن ّ
دوائرهم أو إداراهتمِ ،من حيث عملهم ،ومسؤولني أمام الوايل والعامل من
حيث التقيد ابألحكام واألنظمة العامة.

اجلهـاز اإلداري أسـلوب إدارة وليس حـكم ا
اجلهاز اإلداري أسلوب من أساليب القيام ابلفعل ،ووسيلة من وسائلة،
فال حيتاج إىل دليل خاص به ،ويكفي الدليل العام الذي يدل على أصله ،وال
يقال إن هذه األساليب أفعال للعبد فال يصح أن جتري إال حسب األحكام
الشرعية ،ال يقال ذلك ألن هذه األفعال جاء الدليل الشرعي على أصلها
عاما ،فيشمل كل ما يتفرع عنها من األفعال إال أن أييت دليل شرعي على
فعـل متفرع عن األصل ف ٍ
حينئذ يتبع حسب الدليل ،فمثال قال تعاىل :
 وهو دليل عام .وجاءت األدلة على األفعال املتفرعة عنها ،ملقدار
النصاب ،وللعاملني ،ولألصناف اليت تؤخذ منها الزكاة ،وكلها أفعال
متفرعة عن   :ومل ِ
أتت أدلة لكيفية قِيام العمال جبمعها ،هل
يذهبون راكبني أم ماشني ،هل يستأجرون معهم أجراء ملساعدهتم أم ال ،وهل
حيصوهنا بدفاتر ،وهل يتخذون هلم مكاان جيتمعون فيه ،وهل يتخذون خمازن
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لوضع ما جيمعونه فيها ،وهل تُوضع هذه املخازن حتت األرض أو تُبىن
كالبيوت للحبوب ،وهل زكاة النقد جتمع أبكياس أو بصناديق ،فهذه وأمثاهلا
أفعال متفرعة عن   :ويشملها الدليل العام ألنه مل أتت أدلة
خاصة هبا .وهكذا مجيع األساليب .فاألسلوب هو الفعل الذي يكون فرعا
دليل عام .وهلذا ال حاجة ألن يؤتى له
لفعل قد جاء له  -أي لألصل ٌ -
بدليل ،فدليل أصله العام دليل عليه.
أما إقامة اإلدارة ،أي إقامة َمن يدير مصاحل الرعية ،يف كل مصلحة
فعل
حتتاج إىل إدارة ،فهذا فعل ٌ
أصل وليس بفرع ،وحيتاج إىل دليل ،ودليله ُ
الرسول  ،فقد كان  يقوم ابحلكم ،ويقوم ابإلدارة ،فقد كان  مبلغا،
ومنفذا ،وقائما مبصاحل املسلمني ،أما التبليغ فمعروف ،وأما التنفيذ فقد جاء
الوحي أيمره  أبخذ الصدقة وهو تنفيذ ،وبقطع يد الـسـارق وهو تنفيذ،
ورجم الزاين ،وجلد القاذف ،وقتل احملارب وهو تنفيذ ،وكان  يهدم األصنام
بيده وهو تنفيذ ،وي ِ
رسل من يزيلها ،وهو تنفيذ ،ويقتل وأيسر ،وهو تنفيذ،
ُ
وكان أيمر الناس ابلعدل ويقيمه ،وكان يُقيم َّ
احلد على العصاة على اختالف
أنواعهم وحيمل الناس على كل ما جاءهم به ،وهو تنفيذ.
ِ
عني كتااب
وأما قيامه ابملصاحل فقد كان إىل جانب ذلك يدير املصاحل ،ويُ ِّ
وع َّني معه َمن
إلدارة هذه املصاحل ،فكان  يدير مصاحل الناس يف املدينةَ ،
علي بن أيب طالب كاتب العهود إذا عاهد ،والصلح
يُدير هذه املصاحل .فكان ّ
إذا صاحل ،وهذا إدارة ،وليس حبكم ،وكان ُمعيقيب بن أيب فاطمة على خامته،
خرج البخاري يف التاريخ من طريق حممد بن بشار
وهو إدارة ،وليس حبكمَّ ،
ملون عليه فضة
عن جده معيقيب قال« :كان خاُت رسول هللا  من حديد ّ
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كان بيدي .وكان املعيقيب على خاُت رسول هللا  .»وكان ُمعيقيب بن أيب
فاطمة أيضا كاتبا على الغنائم ،وهو إدارة ،وليس حبكم وكان حذيفة بن اليمان
يكتب خرص احلجاز ،وهو إدارة ،وليس حبكم ،وكان عبد هللا بن أرقم كاتبا
للناس يف قبائلهم ومياههم ،وهكذا .فهذا كله دليل على أ ّن الرسول  قام
ابإلدارة كما كان يقوم ابحلكم .إال أنه  قد حدَّد هلؤالء املديرين العمل
الذي عينهم ليقوموا به ،وهو كتابة الغنائم ،أو خرص الثمار ،أو ما شاكل
ذلك ،ولكنه  مل ُحي ّدد هلؤالء املديرين األعمال الفرعية اليت يقومون هبا
إلجناز هذا العمل ،فكان عدم تعيينه يعين أن تلك األعمال متفرعة عن هذا
األصل ،فيمكن ملن أُمر ابلقيام ابلعمل أن خيتار أي أسلوب يوصل إىل القيام
أبعباء العمل الذي ُكلِّف به ،مبا يقضي املصاحل من أيسر سبيل.

قضـاء املصـاحل من رعـايـة الشـؤون
مث إنه ملا كان قضاء هذه املصاحل ِمن رعاية الشؤون ،ورعاية الشؤون إمنا
هي للخليفة ،لذلك كان للخليفة أن يتبىن أي أسلوب إدراي يراه ،وأيمر
سن مجيع القوانني واألنظمة اإلدارية ،ويلزم الناس
ابلعمل به .فإن للخليفة أن يَ ّ
العمل هبا ،ألهنا أعمال فرعية ،جيوز للخليفة أن أيمر بواحد منها ،وأن يُل ِزم
الناس به دون غريه ،و ٍ
حينئذ وجبت طاعته ،ألنه إلزام بتوابع حكم تبناه
كتبين األحكام سواء
اخلليفة ،واإللزام به يقضي ترك ما سواه ،أي منعه ،وهو ّ
بسواء ،وال خيرج فيه عن األحكام الشرعية .وال يقال إن هذه األساليب مباحة
ألزم اخلليفة مبباح ِمن
فلكل شخص أن يقوم ابألسلوب الذي يراه ،فإذا َ
املباحات ،ومنع مباحا آخر يكون قد َحّرم املباح ،ال يُقال ذلك ألنه يف تبنيه
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ألسلوب معني ال يكون قد أوجب مباحا ،وحرم مباحا آخر ،بل فعل ما
جعله له الشرع من تبين األحكام ،وما يوصل إىل القيام هبا ،فصالحيته يف تبين
احلكم هي صالحيتة كذلك يف تبين ما يوصل إىل القيام به ،ولذلك كان له أن
يتبناه ،وعلى الرعية أن تَلتَ ِزم ما تبناه ،وال يصح أن تقوم بغريه إذا منعها منه.
على أن هذا املباح هو املباح الذي يستعمل لرعاية الشؤون ،فهو مباح للخليفة
للرعاية حبسبه .ألن الرعاية له ،وليس مباحا لكل الناس ،ألهنم ال ميلكون
صالحيات الرعاية ،وهلذا يكون وجوب التزام ما تبناه اخلليفة فيه من ابب
وجوب الطاعة ،ال من ابب جعل املباح فرضا.

التفصيالت اإلدارية
هذا ابلنسـبة لإلدارة من حيـث هي ،أما ابلنسـبة لتفصـيالت اإلدارة فإهنا
مأخوذة من واقع هذه اإلدارة ،إذ ابلتدقيق يف واقعها يتبني أن هناك أعماال
يقوم هبا اخلليفة نفسه ،أو معاونوه ،سواء كانت من احلكم ،أي تنفيذ الشرع،
أو من اإلدارة ،أي قضاء املصاحل الفرعية للناس ،وهذه حتتاج إىل أسـاليب
ووسـائل ،ومن هنا كان ال بد من جهـاز خاص ابخلـليفة ،إلدارة الشـؤون اليت
حيـتاجـها للقـيام مبسـؤوليـات اخلـالفة ،ويتبني أيضا أن هناك مصاحل للناس
يريدون قضاءها ،وهي متعلقة ابلرعية ،وهـذه حتتاج إىل أسـاليب ووسـائل للقيام
هبا ،ومن هنا كان ال بد من جهاز خاص لقضاء مصاحل الناس.
يتكون ِمن مصاحل ودوائر وإدارات .واملصلحة هي اإلدارة
وهذا اجلهاز ّ
العليا ألية مصلحة ِمن مصاحل الدولة ،كالتعليم ،والصحة ،والزراعة ،والصناعة
203

تتوّىل إدارة املصلحة ذاهتا ،وما يتبعها ِمن دوائر
وغريها .وهذه املصلحة َ
تتوّىل شؤون الدائرة نفسها ،وما يتبعها من إدارات.
وإدارات .والدائرة هي اليت َ
تتوّىل شؤون اإلدارة ذاهتا ،وما يتبعها من فروع وأقسام.
واإلدارة هي اليت َ
نشأ وتُقام ألجل النهوض بشؤون
وهذه املصاحل والدوائر واإلدارات إمنا تُ َ
الدولة ،وألجل قضاء مصاحل الناس.
ولضمان سري هذه املصاحل والدوائر واإلدارات ال بُ َّد ِمن تعيني مسؤولني
يتوّىل إدارة شؤون املصلحة مباشرة ،ويشرف
هلا .فيُ َّ
عني لكل مصلحة مدير عام َ
عني لكل دائرة ،ولكل إدارة مدير
على مجيع الدوائر واإلدارات التابعة هلا .ويُ ّ
وعما يتبعها ِمن فروع وأقسام.
يكون مسؤوال عنها مباشرةّ ،
وهذا شرح لواقع إدارة املصاحل ،أو ما يسمى بـإدارات الدولة ،أبهنا
ومن يعيشون يف ظل سلطان الدولة ،وقد أُطلِق عليها
جهاز عام جلميع الرعيةَ ،
اسم (الديوان) .وإدارة املصاحل أو الديوان مل تكن موجودة يف عهد الرسول 
عني لكل مصلحة كاتبا ،فهو املدير ،وهو الكاتب،
برتتيب خاص ،بل كان يُ ّ
وهو كل شيء.

وأول َمن وضع الديوان يف اإلسالم عمر بن اخلطاب  .وسبب
وضعه للديوان أنه بعث بعثا وكان عنده اهلرمزان فقال لعمر :هذا بعث قد
أعطيت أهله األموال ،فإن َختلَّف منهم رجل وآجل مبكانه فمن أين يعلم
َ
ففسره له .وروى عابد بن
صاحبك به؟ فأث ـبـِت هلم ديواان ،فسأله عن الديوان َّ
حيىي عن احلارث بن نـُفيل أن عمر  استشار املسلمني يف تدوين الدواوين،
فقال علي بن أيب طالب  :تَ ِ
قسم كل سنة ما اجتمع إليك ِمن املال وال
ّ
ُمت ِسك منه شيئا .وقال عثمان بن عفان  أرى ماال كثريا يسع الناس فإن مل
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عرف َمن أخذ ممن مل أيخذ خشيت أن ينتشر األمر ،فقال الوليد
ُحي َ
صوا حىت يُ َ
وجنَّدوا
بن هشام بن املغرية قد كنت ابلشام فرأيت ملوكها قد َد َّونوا ديواانَ ،
جنودا ،فَ ِّ
وجنّد جنودا ،فأخذ بقوله ،ودعا َعقيل بن أيب طالب،
دون ديواانَ ،
ساب قريش وقال« :اكتبوا الناس
وخمرمة بن نوفل ،وجبري بن مطعم وكانوا من نُ ّ
على منازهلم».
مث بعد ظهور اإلسالم يف العراق جرى ديوان االستيفاء ،وجباية األموال
على ما كان عليه من قبل .فكان ديوان الشام ابلرومية ،ألنه كان من ممالك
الروم .وكان ديوان العراق ابلفارسية ،ألنه كان من ممالك الفرس .ويف زمن عبد
امللك بن مروان نقل ديوان الشام إىل العربية سنة إحدى ومثانني هجرية .مث
تتابع إنشاء الدواوين حسب احلاجة ،وما تقتضيه مصاحل الرعية .فكانت
الدواوين اليت ختتص ابجليش من إثبات وعطاء ،وكانت الدواوين اليت ختتص
ابألعمال من رسوم وحقوق ،وكان الديوان الذي خيتص ابلعمال والوالة من
وخرج ،وهكذا.
تقليد وعزل ،وكانت الدواوين اليت ختتص ببيت املال من َدخل َ
فكان إنشاء الديوان متعلقا ابحلاجة إليه ،وكان أسلوبه خيتلف من عصر إىل
عصر ،الختالف األساليب والوسائل.
عني له موظفون ،وكانت تُسنَد هلذا الرئيس
عني للديوان رئيس ،ويُ َّ
وكان يُ َّ
صالحية تعيني موظفيه يف بعض األحيان ويُعيَّنون له تعيينا يف أحيان أخرى.

وعلى ذلك فإنه يـُتَّـبَـ ُع يف إنشـاء إدارة املـصـاحل أو ما يسـمى ابلديوان
احلاجةُ ،وما ينهض أبعباء هذه احلاجة من أساليب العمل ،ووسائل القيام به،
وجيوز أن ختتلف يف كل عصر ،وأن ختتلف يف كل والية ،وأن ختتلف يف كل
بلد.
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هذا من حيث إنشاء إدارة املصاحل ،أو إنشاء الديوان ،أما من حيث
مسؤولية هؤالء املوظفني ،فإهنم أجراء ،ويف الوقت نفسه رعاي ،فهم من حيث
كوهنم أجراء ،أي من حيث قيامهم بعملهم ،مسؤولون أمام رئيسهم يف الدائرة،
أي أمام مدير الدائرة .ومن حيث كوهنم رعاي مسؤولون أمام احلكام من والة
ومعاونني ،ومسؤولون أمام اخلليفة ،ومقيدون أبحكام الشرع ،وابألنظمة
اإلدارية.

سـياسـة إدارة املصـاحل
سياسة إدارة املصاحل تقوم على البساطة يف النظام ،واإلسراع يف إجناز
األعمال ،والكفاية فيمن يتولون اإلدارة .وهذا مأخوذ من واقع إجناز املصلحة،
فصاحب املصلحة إمنا يبغي سرعة إجنازها ،وإجنازها على الوجه األكمل،
والرسول  يقول« :إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ،فإذا قتلتم
فأحسنوا ِّ
الق ْتلة ،وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح »...رواه مسلم من طريق شداد بن
أوس .فاإلحسان يف قضاء األعمال مأمور به من الشرع ،وللوصول إىل هذا
اإلحسان يف قضاء املصاحل ال بد من أن تتوفر يف اإلدارة ثالث صفات:
إحداها :البساطة يف النظام ،ألهنا تؤدي إىل السهولة واليسر ،والتعقيد يوجد
الصعوبة .واثنيتها :اإلسراع يف إجناز املعامالت ،ألنه يؤدي إىل التسهيل على
صاحب املصلحة .واثلثتها :القدرة والكفاية فيمن يُسنَد إليه العمل ،وهذا
يوجبه إحسان العمل ،كما يقتضيه القيام ابلعمل نفسه.
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مـن له حـ ّق التوظـف يف أجـهـزة الـدولـة
لكل من حيمل التابعية ،وتتوفر فيه الكفاية ،رجال كان أو امرأة ،مسلما
عني مديرا إلدارة أيَّة مصلحة من املصاحل ،وأن يكون
كان أو غري مسلم ،أن يُ َّ
موظفا فيها.
وذلك مأخوذ من أحكام اإلجارة ،فيجوز استئجار األجري مطلقا،
سواء أكان مسلما أم غري مسلم ،وذلك لعموم أدلة اإلجارة ،فاهلل تعاىل يقول:
     وهو عام ،وروى البخاري عن أيب
هريرة عن النيب  قال« :قال هللا تعاىل :ثالثة أان خصمهم يوم القيامة...
ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجره» وهو عام ،على أن الرسول
 استأجر رجال من بين ال ِّديل ،وهو على دين قومه .وهذا يدل على جواز
إجارة غري املسلم كإجارة املسلم .وكذلك جيوز استئجار املرأة كما جيوز
استئجار الرجل ،لعموم األدلة أيضا ،فيجوز للمرأة أن تكون مديرة دائرة يف
دوائر الدولة ،وأن تكون من املوظفني فيها ،وجيوز لغري املسلم أن يكون مديرا
لدائرة من دوائر الدولة ،وأن يكون موظفا من املوظفني ،ألهنم أُجراء ،وأدلة
اإلجارة عامة .وأما ختصيص من حيمل التابعية ابلنص عليه ،فألنه هو الذي
يشمله تطبيق األحكام ،وال تطبق األحكام على من ال حيمل التابعية ،أي من
ال يستوطن دار اإلسالم ،ولو كان مسلما .لقول الرسول  فيما أوصى به
أمري اجليش« :مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين ،وأخربهم أهنم
إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين» رواه مسلم من
طريق بريدة .ومفهومه أهنم إن مل يتحولوا فليس هلم ما لنا ،وليس عليهم ما
207

علينا ولو كانوا مسلمني .فما ذُكَِر إمنا هو ابلنسبة ملن تطبق عليهم األحكام.
وإال فاحلكم الشرعي أنه جيوز استئجار من ال حيمل التابعية لعموم أدلة
اإلجارة.

املـوظفـون عنـد الـدولـة أُجـراء
املديرون واملوظفون يف الدولة أجراء وفق أحكام اإلجارة .ويكون
يتوىل اإلدارة العليا ملصاحلهم أو
تعيينهم وعزهلم ،ونقلهم وأتديبهم ،من قبل من ّ
دوائرهم أو إداراهتم وفق األنظمة اإلدارية.
وهذا مأخوذ من أحكام األجري ،فاألجري جيب أن يُلتَزم معه ما يقتضيه
العقد ،كما أنه جيب عليه أن يلتزم مبا متّ التعاقد عليه ،ألن العقد ُمل ِزم
يصح عزله مما
للمتعاقدين مبا متّ االتفاق عليه ،فإذا استؤجر األجري ملدة ال ّ
استؤجر له يف املدة احمل ّددة.
وأما التزام األنظمة اإلدارية فإهنا مبثابة شروط اإلجارة ،وهي ما يلزم
الوفاء به .قال « :املسلمون عند شروطهم» رواه أبو داود من طريق أيب
هريرة .وأما نقل املوظفني من عمل إىل عمل آخر فإنه اتبع لعقد اإلجارة
فيسار معهم حسب عقد التعيني.
يتوىل اإلدارة العليا
واملسؤول عن تعيينهم ونقلهم وأتديبهم وعزهلم هو من ّ
ملصاحلهم أو دوائرهم أو إداراهتم ،ألنه هو املسؤول عن املصلحة اليت يعملون فيها،
وهو صاحب الصالحية مبقتضى املسؤولية اليت أنيطت به.
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جمـلـس األُّم ـة
يتكون من أشخاص ميثلون املسلمني يف الرأي ،لريجع إليهم
هو جملس ّ
اخلليفة الستشارهتم يف األمور ،وهم ينوبون عن األُمة يف حماسبة احلكام ،وذلك
أخذا من ختصيص الرسول  ألربعة عشر رجال من النقباء ،عن األنصار،
وعن املهاجرين للرجوع إليهم الستشارهتم يف األمور ،وأخذا من ختصيص أيب
بكر  رجاال من املهاجرين واألنصار يرجع إليهم ألخذ رأيهم إذا نزل به
أمر .وكان أهل الشورى يف عهد أيب بكر  هم العلماء وأصحاب الفتوى.
أخرج ابن سعد عن القاسم( :أن أاب بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد
مشاورة أهل الرأي ،وأهل الفقه ،ودعا رجاال من املهاجرين واألنصار ،دعا
عمر وعثمان وعليا وعبد الرمحن بن عوف ومعاذ بن جبل ،وأيب بن كعب،
وزيد بن اثبت) ،وكل هؤالء كان يفيت يف خالفة أيب بكر ،وإمنا تصري فتوى
ويل عمر فكان يدعو هؤالء
الناس إىل هؤالء ،فمضى أبو بكر على ذلك ،مث َ
يدل على
ُيب وزيد .مما ّ
النفر ،وكانت الفتوى تصري وهو خليفة إىل عثمان وأ ّ
إابحة أن يتخذ جملس خاص ينوب عن األُمة يف حماسبة احلكام ،ويف الشورى
الثابتة بنص القرآن والسنة .وأطلق عليه :جملس األُمة ألنه انئب عن األُمة يف
احملاسبة والشورى.
وجيوز أن يكون يف هذا اجمللس أعضاء من غري املسلمني من الرعاي،
من أجل الشكوى من ظلم احلكام هلم ،أو من إساءة تطبيق اإلسالم عليهم.
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حـ ّق ُّ
الشـورى
الشُّورى حق جلميع املسلمني على اخلليفة ،فلهم عليه أن يرجع إليهم يف
أمور الستشارهتم فيها ،قال تعاىل       :
 . وكان الرسول  يرجع إىل الناس ليستشريهم ،فقد استشارهم يوم
بدر يف أمر مكان املعركة ،واستشارهم يوم أُحد يف القتال خارج املدينة أو
داخلها ،ونزل عند رأي احلباب بن املنذر يف احلالة األوىل وكان رأي فنيا صدر
عن خبري فأخذ به ،ونزل عند رأي األكثرية يوم أُحد مع أن رأيه كان خبالفه.
وقد رجع عمر إىل املسلمني يف أمر أرض العراق :أيوزعها على املسلمني
ألهنا غنائم؟ أم يبقيها يف يد أهلها ،على أن يدفعوا خراجها ،وتبقى رقبتها
ملكا لبيت مال املسلمني .وقد عمل مبا أداه إليه اجتهاده ،ووافقه عليه أكثر
الصحابة ،فرتك األرض أبيدي أصحاهبا على أن يؤدوا خراجها .وقد عزل
سعد بن أيب وقاص عن الوالية جملرد الشكوى منه .وقال :إين مل أعزله عن
خيانة أو ضعف.
وكما أن للمسلمني حق الشورى على اخلليفة ،فإنه جيب عليهم حماسبة
احلكام على أعماهلم وتصرفاهتم .وهللا سبحانه وتعاىل فرض على املسلمني
حماسبة احلكام وأمرهم أمرا جازما مبحاسبتهم والتغيري عليهم إذا هضموا حقوق
قصروا بواجباهتم حنوها ،أو أمهلوا شأان من شؤوهنا ،أو خالفوا أحكام
الرعية ،أو ّ
اإلسالم ،أو حكموا بغري ما أنزل هللا .روى مسلم عن أم سلمة أن رسول هللا
 قال« :ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ،فمن عرف برئ ،ومن أنكر سلم،
ولكن من رضي واتبع ،قالوا أفال نقاتلهم؟ قال :ال ،ما صلّ ْوا».
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وقد اعرتض الصحابة على رسول هللا  وعارضوه ،فقد اعرتض عمر
بشدة على ما ورد يف عقد صلح احلديبية من نص« :إنه من أتى حممدا من
قريش بغري إذن ولـيّه ردَّهُ عليه ،ومن جاء قريشا ممن مع حممد مل يردوه عليه»
ذكره ابن هشام يف السرية عن طريق الزهري .كما أنكر املسلمون أول األمر،
وعلى رأسهم عمر ،على أيب بكر عزمه على حماربة املرتدين كما أنكر طلحة
والزبري عليه ،عندما علما أنه يريد أن يعهد لعمر من بعده.
كما أنكر بالل بن رابح ،والزبري وغريهم على عمر عدم تقسيمه أرض
العراق على احملاربني ،وكما أنكرت عليه امرأة هنيه عن أن يزيد الناس يف املهور
على أربعمائة درهم ،فقالت له :ليس هذا لك ي عمر :أما مسعت قول هللا
سبحانه        :فقال:
أصابت امرأة وأخطأ عمر.
وهلذا كله فمجلس األُمة له حق الشورى ،وعليه واجب احملاسبة.

ُحـ ْكم الشـورى
الشورى مصدر َش َاوَر .وهي طلب الرأي من املستشار ،ويقال استشاره
طلب منه املشورة.
املشورة بضم الشني مبعىن واحد ،وكذلك الـ َمش َوَرة بتسكني
والشورى و ُ
املشورة والـ َمشورة لغتان .قال
الشني .جاء يف لسان العرب :يقال فالن جيد ُ
املشورة أصلها َمش َورة ،مث نقلت إىل َم ُشورة خلفتها .وقال الليث:
الفراءُ :
الـ َمش َورة َمف َعلَة اشتق من اإلشارة ،ويقالَ :م ُشورة وهي الشورى والـ َم ُش َورة بضم
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الشني وكذلك الـ َمش َورة ،وتقول منه شاورته يف األمر واستشرته مبعىن ،وجاء يف
خمتار الصحاح :الـ َمش َورة الشورى ،وكذا الـ َم ُش َورة بضم الشني ،نقول منه شاوره
يف األمر واستشاره مبعىن.
واألصل يف مشروعية الشورى هو أمر هللا سبحانه وتعاىل نبيه الكرمي
 أن يستشري املؤمنني حيث قال له ،   :وهذا األمر
ابملشاوره هو ملطلق الطلب ،أما كونه للوجوب أو الندب أو اإلابحة فإن
تعني ذلك.
القرائن هي اليت ّ

إن طلب املشاورة هذا مل يقرتن بقرينة تفيد اجلزم والوجوب ،بل اقرتن
بقرائن تصرف عنه اجلزم والوجوب وذلك كالتايل:
 - 1إن قوله تعاىل يف نفس اآلية   :يفيد االستشارة يف
كل أمر مهما كان نوعه ،ولكن مبا أن الواجبات واحملرمات واألحكام الشرعية
ونص عليها بشكل حم ّدد ال جمال لرأي البشر فيها ،وابلتايل ال
اليت بينها الشرع ّ
املشرع ،وهو وحده
جمال للتشاور فيها ،ألن هللا سبحانه وتعاىل هو وحده ّ
احلاكم وله احلكم .قال تعاىل ،    :وقال   :
   وقال       :
 ،وغري ذلك من اآليت اليت جتعل استشارة البشر فيها ال قيمة هلا
وال مكان ،مما يدل على أن هذه األحكام خمصصة لعموم كلمة  :يف
اآلية ،وعلى أن االستشارة تكون فيما عداها من األمور املباحة ،وهذه قرينة
صارفة اجلزم والوجوب عن الشورى.
 - 2إن قوله تعاىل يف نفس اآلية     :
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نص يف إسناد العزم الذي هو قصد اإلمضاء واختاذ القرار إىل الرسول ،
ّ
وليس للمستشارين وهذه قرينة اثنية على أن أمر االستشارة ليس للوجوب.
 - 3إن قيام رسول هللا  بكثري من األعمال وامضاء الكثري من
األمور ،مثل تعيني الوالة والقضاة والكتاب وأمراء السراي واجليوش ،وعقد
الـ ُهـ َدن ،وإرسال الرسل واملبعوثني ،دون أن يستشري الصحابة ،هو قرينة اثلثة
على أن طلب االستشارة ال يفيد اجلزم والوجوب ،ولو كان الطلب يفيد اجلـزم
والوجـوب السـتشـار الرسول  صـحابته يف هذه األعمال اليت كان يقوم هبا.
وما دامت الـشـورى واملـ ُشـورة واالسـتشـارة ليسـت واجبة ،فلم يبق إال أن
تكون مندوبة أو مباحة ،وابستعراض األدلة والقرائن جند أن حكمها الندب
املشورة واالستشارة
واالستحباب ،وهذه مجلة منها تدل على أن الشورى و ُ
مندوبة:
َ - 1مد ُح هللا سبحانه للشورى مبدحه للمؤمنني أبن أمرهم شورى
بينهم بقوله سبحانه.   :
 - 2كثرة استشارة رسول هللا  لصحابته يف األمور كثرة تدل على
مدى حرصه عليها واالهتمام هبا وبفضلها وليُـ َعلِّم املسلمني من بعده احلرص
على القيام هبا ،فقد روى الرتمذي عن أيب هريرة قوله« :ما رأيت أحدا أكثر
مشورة ألصحابه من رسول هللا .»
 - 3جميء أمر هللا سبحانه لرسوله  مبشاورة املؤمنني يف معرض أمره
إيه ابللني هلم والعفو عنهم واالستغفار هلم بقوله تعاىل    :
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 ،    فهـذه قـرائـن تـدل على أن االستشارة
مندوبة.
ومع أن الشورى املندوبة تكون يف األعمال واألمور املباحة ،فإن
نص واضح يف كتاب هللا أو سنة رسوله،
األحكام الشرعية اليت مل يرد فيها ّ
وتقص للوصول إليها ،وكذلك التعاريف ،واألمور الفنية
وحتتاج إىل حبث
ٍّ
والفكرية اليت حتتاج إىل حبث وإنعام نظر ،وما كان من قبيل الرأي واحلرب
رجع فيها إىل العلماء وإىل أرابب اخلربة وأصحاب
واملكيدة ،فإهنا مجيعها يُ َ
االختصاص ،وال عربة فيها لكثرة أو قلة ،ورأي املستشارين فيها غري ملزم،
وذلك أخذا من رجوعه  للصحابة يستشريهم يف أسرى بدر ،يف أي خيار
أيخذ من خيارات حكم األسرى الذي كان انزال .وأخذا من رجوع أيب بكر
وعمر رضي هللا عنهما أيم خالفتهما لرؤساء الصحابة وعلمائهم إذا نزلت
هبما حادثة ،أو جاءمها قضاء ،فلم جيدا فيه حكما يف كتاب هللا أو سنة
رسوله .وأخذا من نزول الرسول  على رأي احلُباب بن املنذر يف اختيار
موقع معركة بدر.
ومع كون الشورى يف األعمال واألمور املباحة مندوبة فإنه جيوز للخليفة
أن يلزم نفسـه هبا يف كل األمور أو يف بعضها ،فإن ألزم نفسه هبا يف أم ٍر ،أو
يف عدة أمـور وجب عليه أن يلتزم ،وأن يقوم هبا وجواب فيما ألـزم نفسـه
ابملشـاورة فيه ،وذلك أخـذا من قبول عثمان بن عفان  عند عرض
اخلـالفة عليه بـإلزام نفسه مبا عُرض عليه من السري على سنة الشيخني قبله أيب
بكر وعمر رضي هللا عنهما ،على مرأى ومسمع من الصحابة  دون إنكا ٍر
منهم.
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وعند قيام اخلليفة ابستشارة جملس األُمة فإن عليه أن يلتزم برأي
األكثرية يف األمور العملية ويف األعمال مما ال حيتاج إىل حبث وإنعام نظر،
وذلك كاألمور الداخلية يف الدولة ،كاحلكم والتعليم والصحة والتجارة والصناعة
والزراعة وحنوها ،وكذلك احلال عند حماسبته على أعمال قام هبا ابلفعل من
هذه األمور واألعمال ،وذلك أخذا من نزول رسول هللا  على رأي األكثرية
يف اخلروج من املدينة ملالقاة جيش املشركني يف معركة أحد ،مع أن رأيه 
ورأي كبار الصحابة البقاء يف املدينة وعدم اخلروج منها ،وأخذا من قوله 
أليب بكر وعمر رضي هللا عنهما« :لو اجتمعتما يف مشورة ما خالفتكما» رواه
أمحد من طريق ابن غنم األشعري.
أما إن قام اخلليفة ابستشارة اجمللس فيما عدا هذا كأن استشاره يف
األمور الفنية واألمور الفكرية اليت حتتاج إىل حبث وإنعام نظر ،أو يف أمور
احلرب والرأي واملكيدة ،فإن رأي األكثرية فيه غري ملزم له ،ويبقى هو صاحب
القرار فيه ،وذلك أخذا من قبول الرسول  لرأي احلباب بن املنذر يف حتديد
موقع معركة بدر وعدم االلتفات إىل آراء الصحابة ،بل عدم استشارهتم يف
ذلك ،وأخذا من رفض أيب بكر  لرأي مجهرة الصحابة بعدم حماربة
املرتدين ومانعي الزكاة يف بداية تسلمه اخلـالفة ،وكذلك احلال يف قيام اجمللس
مبحاسبة اخلليفة على ما متّ إجنازه ابلفعل من هذه األمور ،فإن رأي األكثرية
فيه غري ملزم.
أما ابلنسبة ملا يريد أن يتبناه اخلليفة من أحكام شرعية وقوانني فإنه جيوز
له أن يعرضه على اجمللس ألخذ رأيه فيه ،إال أن رأي اجمللس يف هذا التبين غري
ملزم ،وال عربة فيه بكثرة أو قلة ،ويبقى هو صاحب القرار ،ألن التبين
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لألحكام الشرعية والقوانني هو من صالحيات اخلليفة خاصة ،أخذا من امجاع
الصحابة على أن التبين هو للخليفة ،وأخذا من سكوهتم على عمر 
عندما رجع إىل املسلمني ليستشريهم يف أرض السواد بعد فتحها.

انتخـاب أعضـاء جملـس األُم ـّة
ينتخب أعضاء جملس األُمة انتخااب ،وال يعينون تعيينا .وذلك ألهنم
فرض الوكيل على
وكالء يف الرأي عن الناس ،والوكيل إمنا خيتاره موكله ،وال يُ َ
املوكِل مطلقا ،وألن أعضاء جملس األُمة ممثلون للناس أفرادا ومجاعات يف
الرأي ،ومعرفة املمثل يف البقعة الواسعة ،والقوم غري املعروفني ،ال تتأتى إال ملن
خيتاره ممثال له ،وألن الرسول  مل خيرت من يرجع إليهم يف الرأي على أساس
مقدرهتم وكفايتهم وشخصيتهم ،بل اختارهم على أساسني :أوهلما أهنم نقباء
على مجاعتهم ،بغض النظر عن كفايتهم ومقدرهتم ،واثنيهما أهنم ممثلون عن
املهاجرين واألنصار .فالغرض الذي ُوِجد من أجله أهل الشورى هو التمثيل
للناس ،فيعترب األساس الذي خيتار عليه أعضاء جملس األُمة هو التمثيل
تعمد االختيار من النقباء ،والتمثيل ابلنسبة
ابلنسبة للناس ،كما هو احلال يف ُّ
عمد االختيار عن املهاجرين واألنصار .وهذا
للجماعات ،كما هو احلال يف تَ ُّ
التمثيل لألفراد واجلماعات للناس غري املعروفني ال يتحقق إال ابالنتخاب،
فيتحتم انتخاب أعضاء جملس األُمة .أما كون الرسول هو الذي توىل اختيار
َمن يستشريهم ،فألن البقعة اليت كان املهاجرون واألنصار فيها كانت ضيقة
وهي املدينة ،وألن املسلمني كانوا معروفني لديه ،بدليل أنه يف بيعة العقبة
الثانية مل يكن املسلمون الذين ابيعوه معروفني لديه ،فرتك أمر انتخاب النقباء
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إيل منكم اثين عشر نقيبا ليكونوا على قومهم مبا
هلم ،وقال هلم« :أخرجوا َّ
فيهم» ذكره ابن هشام يف السرية من طريق كعب بن مالك.

وعلى ذلك فإنه يستنبط من كون أعضاء جملس األُمة وكالء يف الرأي،
ومن كون العِلّة اليت ُوجد من أجلها جملس األُمة هي التمثيل لألفراد
واجلماعات يف الرأي واحملاسبة ،ومن عدم حتقق هذه العِلّة يف الناس غري
املعروفني إال يف االنتخاب العام ،يستنبط من ذلك كله ،أن أعضاء جملس
األُمة ينتخبون انتخااب ،وال يعينون تعيينا.

مـدة عضـويـة جملـس األ ُّم ـة
حتدد مدة العضوية جمللس األُمة ،ألن الذين كان يرجع إليهم الرسول يف
الشورى مل يتقيد ابلرجوع إليهم أبو بكر ،وإن عمر بن اخلطاب مل يتقيد
ابلرجوع لألشخاص الذين كان يرجع إليهم أبو بكر .وقد رجع عمر إىل رأي
أشخاص يف أواخر حكمه ،غري الذين رجع إليهم يف أوائل حكمه .وهذا يدل
على توقيت عضوية جملس األُمة مبدة معينة.

عضـويـة جملـس األ ُّم ـة
لكل من حيمل التابعية إذا كان ابلغا عاقال احلق يف عضوية جملس
األُمة ،وله احلق يف انتخاب أعضاء جملس األُمة ،سواء أكان رجال أم امرأة،
مسلما كان أم غري مسلم .وذلك ألن جملس األُمة وكيل عن الناس يف الرأي
فقط ،وليست له صالحية احلكم والتشريع .وما دام وكيال يف الرأي فمن حق
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الناس يف الدولة اإلسالمية أن يوكلوا َمن يشاؤون ممن هم أهل للوكالة يف
احلقوق شرعا .وكما أن للمسلم حق الشورى ،فإن لغري املسلم احلق يف أن
يِ
بدي رأيه يف إساءة تطبيق أحكام اإلسالم عليه ،وفيما يلحقه من ظلم من
ُ
احلاكم .ولذلك كان له أن يوكل عنه من يشاء ،وأن يكون هو وكيال عمن
يشاء ،وال يشرتط يف الوكيل ،وال يف املوكل أن يكون مسلما ،بل جيوز أن
يكون املوكل والوكيل مسلمني ،أو غري مسلمني .ومن هنا جاز لغري املسلمني،
كما جاز للمسلمني أن ينتخبوا من ميثلهم يف جملس األُمة ،مسلما أو غري
مسل ٍم ،ما داموا حيملون اتبعية الدولة.
وأيضا فاإلسالم ينظر للرعاي الذين حيكمهم نظرة إنسانية حمضة ،بقطع
النظر عن الطائفية ،واجلنس ،والذكورة ،واألنوثة .وتكون سياسة احلكم
املرسومة هلم بوصفهم اإلنساين فقط ،حىت يكون احلكم ملصلحة اإلنسانية،
ليخرجها من الظلمات إىل النور .وهلذا كان الرعاي متساوين يف احلقوق
والواجبات املتعلقة ابإلنسان ابعتباره إنساان ،من حيث تطبيق األحكام
الشرعية على اجلميع ،والقاضي حني يفصل اخلصومات ،واحلاكم حني حيكم،
ال يفرق بني الناس ،بل يعاملهم على السواء بوصفهم حيملون التابعية ال أبي
عرب
وصف آخر .وهلذا كان لكل واحد بوصفه من رعاي الدولة ،احلق يف أن يُ ِّ
عرب عن رأيه ورأي منتخبيه .وذلك ألن
عن رأيه هو ،وله احلق يف اختيار ممثله لـيُ ّ
هللا خاطب ابإلسالم مجيع الناس بوصف اإلنسانية فقط ،قال تعاىل :
 ،         وقال:
 .      وقد اتفق علماء املسلمني
ال سيما علماء األصول على أن املخاطب ابألحكام هو كل عاقل ،يفهم
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اخلطاب ،سواء أكان مسلما أم غري مسلم ،ذكرا كان أم أنثى.
هذا من انحية غري املسلمني .أما من انحية املرأة فألن جملس األُمة
ليس من قبيل احلكم ،وال يدخل يف احلديث الشريف الذي يتعلق بوالية املرأة،
وألن الثابت عن سيدان عمر أنه كان حني تعرض له انزلة يريد أخذ رأي
املسـلمني فيها ،سـواء أكانت النازلة تتعلق ابألحكام الشرعية (التشريع) أم
تتعلق ابحلكم أم أبي عمل من األعمال اليت للدولة ،كان إذا عرضت له انزلة
دعا املسلمني إىل املسجد ،وكان يدعو النساء والرجال ،وأيخذ رأيهم مجيعا،
وقد رجع عن رأيه حني ردته امرأة يف أمر حتديد املهور .على أن النيب  قد
قدم عليه يف السنة الثالثة عشرة للبعثة (أي السنة اليت هاجر فيها) مخسة
وسبعون مسلما منهم ثالثة وسبعون رجال وامرأاتن ،وابيعوه مجيعا بيعة العقبة
الثانية ،وهي بيعة حرب وقتال ،وبيعة سياسية .وبعد أن فرغوا من بيعته قال
إيل منكم اثين عشر نقيب ا ،ليكونوا على قومهم مبا فيهم»،
هلم مجيعا« :أخرجوا َّ
صص الرجال ،ومل يستثن
وهذا أمر منه للجميع ،أبن ينتخبوا من اجلميع ،ومل ُخي ّ
ِ
نتخب (بفتحها) ،واملطلق
النساء ،ال فيمن ينتخب (بكسر اخلاء) ،وال فيمن يُ َ
جيري على إطالقه ما مل يرد دليل التقييد ،كما أن العام جيري على عمومه ما مل
يرد دليل التخصيص ،وهنا جاء الكالم عاما ومطلقا ،ومل يرد أي دليل
للتخصيص والتقييد ،فدل على أن الرسول أمر املرأتني أن تنتخبا النقباء،
وجعل للمرأتني حق انتخاهبما من املسلمني نقيبتني.
وقد جلس الرسول  يوما ليبايعه الناس ،وجلس معه أبو بكر وعمر،
فبايعه الرجال والنساء .ومل تكن هذه البيعة إال بيعة على احلكم ،ال على
كن مسـلمات .وبعـد بيعـة الرضـوان يف احلـديـبـيـة ابيعه النساء
ألهنن َّ
اإلسـالم؛ ّ
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أيضا قال تعاىل:

        

           
         

 ،        وهذه بيعة على احلكم
أيضا ألن القرآن يقرر أهنن مؤمنات ،وكانت البيعة على أن ال يعصينه يف
معروف.
وعالوة على ذلك فإن للمرأة احلق يف أن توكل عنها يف الرأي ،ويوكلها
غريها فيه ،ألن هلا حق إبداء الرأي ،فلها أن توكل فيه ،وألن الوكالة ال تشرتط
فيها الذكورة ،فلها أن تتوَّكل عن غريها.
غري أنه مع ذلك ليس لغري املسلمني احلق يف إبداء الرأي يف التشريع،
ألن التشريع اإلسالمي ينبثق عن العقيدة اإلسالمية ،فهو أحكام شرعية عملية
مستنبطة من أدلتها التفصيلية ،وألنه يعاجل مشاكل اإلنسان حسب وجهة نظر
معينة تعينها العقيدة اإلسالمية ،وغري املسلم يعتنق عقيدة تناقض العقيدة
اإلسالمية ،ووجهة نظره يف احلياة تتناقض مع وجهة نظر اإلسالم ،فال يؤخذ
رأيه يف التشريع.
وكذلك ليس لغري املسلم احلق يف انتخاب اخلليفة ،وال يف حصر
املرشحني للخالفة ،لينتخب منهم اخلليفة ،ألنه ليس له احلق يف احلكم .أما
ابقي األشياء اليت من صالحيات جملس األُمة ،فهو كاملسـلـم فيهـا ويف إبـداء
الـرأي بشـأهنـا.
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صالحيـات جملـس األ ُّم ـة
جمللس األُمة الصالحيات التالية:
( - 1أ) استشارة اخلليفة له وإشارته على اخلليفة يف األعمال واألمور
العملية مما ال حتتاج إىل حبث وإنعام نظر ،مثل شؤون احلكم ،والتعليم،
والصحة ،واالقتصاد ،والتجارة ،والصناعة ،والزراعة ،وأمثاهلا ،ويكون رأيه فيها
ملزما.
(ب) أما األمور الفكرية اليت حتتاج إىل حبث وإنعام نظر ،واألمور
الفنية ،واملالية ،واجليش ،والسياسة اخلارجية ،فإن للخليفة أن يرجع للمجلس
الستشارته فيها ،والوقوف على رأيه ،ورأي اجمللس فيها غري ملزم.
 - 2للخليفة أن حييل إىل اجمللس األحكام والقوانني اليت يريد أن
يتبناها ،وللمسلمني من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب واخلطأ
فيها ،ورأيهم يف ذلك غري ملزم.
 - 3للمجلس احلق يف حماسبة اخلليفة على مجيع األعمال اليت حتصل
ابلفعل يف الدولة ،سواء أكانت من األمور الداخلية ،أم اخلارجية ،أم املالية ،أم
اجليش ،أم غريها ،ورأي اجمللس ملزم فيما كان رأي األكثرية فيه ملزما ،وغري
ملزم فيما كان رأي األكثرية فيه غري ملزم.
وإن اختل ـ ـ ــف اجملل ـ ـ ــس م ـ ـ ــع اخلليف ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى عم ـ ـ ــل ق ـ ـ ــد متّ ابلفع ـ ـ ــل م ـ ـ ــن
ـت فيـ ـ ــه مـ ـ ــن حيـ ـ ــث
الناحيـ ـ ــة الشـ ـ ــرعية ،فريجـ ـ ــع فيـ ـ ــه إىل حمكمـ ـ ــة املظـ ـ ــامل للبـ ـ ـ ّ
الشـرعية وعدمهـا ،ورأي احملـكمـة فيه ملـزم.
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 - 4للمجلس احلق يف إظهار عدم الرضا عن املعاونني والوالة
والعمال ،ويكون رأيه يف ذلك ملزما ،وعلى اخلليفة عزهلم يف احلال.
 - 5للمسلمني من أعضائه حق حصر املرشحني للخالفة ،ورأيهم يف
ذلك ملزم ،فال يقبل ترشيح غري من حصر اجمللس الرتشيح فيهم.
هذه هي صالحيات جملس األُمة.
والبند األول منها يتضمن قسمني :أما دليل القسم األول (أ) فهو قوله
تعاىل ،   :وقوله سبحانه،   :
فجعل الشورى عامة يف كل أم ٍر أخذا من قوله ،  :واألمر اسم
جنس حملى ابأللف والالم ،ومن قوله  :وهو اسم جنس مضاف،
صـص
وكالمها من ألفاظ العموم ،فيشمالن كل أم ٍر ،غري أن هذا العام قد ُخ ّ
وحي من هللا سـبحانه ،وال
يف غري األحكام الـشـرعية ،ألن األحكام الـشـرعية ٌ
املشرع.
جمـال لـرأي الناس فيمـا نـزل به الوحي ،ألن هللا وحده هو احلاكم و ّ
أما دليل كون رأي جملس األمة يف األعمال واألمور العملية ،مما ال
حيتاج إىل حبث وإنعام نظر ملزما ،فذلك أخذا من نزول رسول هللا  على
رأي األكثرية يف اخلروج من املدينة ملالقاة جيش املشركني يف معركة أحد ،مع
أن رأيه  ،ورأي كبار الصحابة كان البقاء يف املدينة ،وعدم اخلروج منها،
وأخذا من قوله  أليب بكر وعمر رضي هللا عنهما« :لو اجتمعتما يف مشورة
ما خالفتكما».
وأما دليل القسم الثاين (ب) فهو اختيار رسول هللا  موقع معركة
بدر بناء على اقرتاح من احلباب بن املنذر دون أن يستشري صحابته يف ذلك
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ألخذ رأيهم ،فضال عن أن يلتزم به ،فاألمور الفكرية ،واألمور الفنية ،واملالية،
واجليش ،والسياسة اخلارجية يرجع فيها آلراء أرابب اخلربة ،وأصحاب
االختصاص ،وال قيمة فيها لكثرة آراء الناس وقلتها.
وكون الشورى يف املباحات فذلك قرينة على أهنا مندوبة ،فقد كان
رسول هللا  يرجع إىل الصحابة الكرام يف كثري من األمور واألحيان
الستشارهتم وأخذ رأيهم ،فقد أخرج أمحد عن أنس« :أن رسول هللا  شاور
حني بلغه إقبال أيب سفيان» ،وأخرج أمحد عن أنس قوله« :استشار النيب 
خمرجه إىل بدر فأشار عليه أبو بكر ،مث استشار عمر فأشار عليه عمر ،مث

استشارهم ،فقال بعض األنصار :إايكم يريد نيب هللا 

اي معشر األنصار،

فقال قائل األنصار :تستشريان اي نيب هللا؟ إان ال نقول كما قالت بنو إسرائيل
ملوسى عليه السالم :اذهب أنت وربك فقاتال إان ههنا قاعدون ،ولكن والذي

بعثك ابحلق لو ضربت أكبادها إىل برك الغماد التبعناك» ،وأخرج أمحد من
حديث عمر يف أسرى بدر وفيه« :فاستشار رسول هللا  أاب بكر وعلي ا
وعمر ،»...وأخرج ابن إسحق عن الزهري قال« :فلما اشتد على الناس البالء
املري ومها قائدا
بعث رسول هللا  إىل عُيـ ْيـنة بن حصن واحلارث بن عوف ّ
غطفان ،فأعطامها ثلث مثار املدينة على أن يرجعا مبن معهما عنه وعن أصحابه،

فجرى بينه وبينهما الصلح ،حىت كتبوا الكتاب ،ومل تقع الشهادة ،وال عزمية
الصلح إال املراوضة يف ذلك ،فلما أراد رسول هللا  أن يفعل ،بعث إىل سعد

بن معاذ وسعد بن عبادة ،فذكر ذلك هلما واستشارمها .»...وكذلك استشار
رسول هللا  أصحابه يف معركة أُحد هل خيرج من املدينة أم يبقى فيها ،وغري
ذلك من االستشارات ،كما أن أاب بكر كان يرجع إىل رؤوس املهاجرين
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واألنصار وعلمائهم الستشارهتم ،فقد استشارهم يف حماربة املرتدين ومانعي
الزكاة ،ويف غزو الروم ،ويف غري ذلك ،وكذلك كان عمر واخللفاء من بعده
يرجعون إىل الناس الستشارهتم وأخذ رأيهم.
وكان الناس أحياان يقومون ابتداء من أنفسهم ابإلشارة على اخلليفة يف
أمر من األمور ،كما حصل بعد أن توىل أبو بكر اخلـالفة ،وأراد إنفاذ بعث
أسامة  -وكانت معظم العرب قد ارتدت  -فدخل عليه عمر وعثمان وأبو
ث
عبيدة وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد ليشريوا عليه أبن ال يبعث بَـع َ
أُسامة ،فلم يستجب هلم .وهذه الوقائع من الرسول  ،ومن اخللفاء
الراشدين من بعده على مرأى ومسمع من الصحابة تدل على أن الـشـورى
والرجوع إىل الناس السـتشـارهتم وأخذ رأيهم مندوبة ،وابلتايل فإنه يندب
للخليفة أن يرجع إىل جملس األُمة الستشارته ،وأخذ رأيه يف األمور واألعمال
املختلفة.
وعند رجوع اخلليفة إىل جملس األُمة ألخذ رأيه يف األمور العملية
واألعمال جيب عليه أن يلتزم برأي األكثرية فيها ،أخذا من نزول الرسول 
عند رأي األكثرية يف معركة أُحد ،مع أن رأيه ورأي كبار الصحابة كان خمالفا
لرأي األكثرية ،فرتك رأيه ورأي كبار الصحابة ،ونزل على رأي األكثرية ،وهذا
يدل على أنه يف مثل هذه احلادثة اليت هي من نوع األعمال ،وال حتتاج إىل
حبث وإنعام نظر يؤخذ فيها برأي األكثرية من املسلمني ،وأخـذا من قول
الرسـول  أليب بكر وعمر الذي رواه أمحد من طريق ابن غنم األشـعـري:
«لو اجتمعتما يف مشـورة ما خالفتكما» ،واملـشـورة يف احلديث هي الـشـورى
بعينها ،وتشـمل كل مشـورة يف أي أم ٍر من األمور العملية واألعمال.
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هذا ابلنسبة للقسم األول (أ) من البند األول ،أما القسم الثاين (ب)
منه فإن رجع اخلليفة إىل اجمللس ألخذ رأيه فيما اشتمل عليه فإن رأي اجمللس
فيه غري ملزم ،واألصل أن أيخذ اخلليفة رأي العلماء ،وأرابب اخلربة ،وأهل
االختصاص ،فيما اشتمل عليه هذا القسم من أمور ،كما حصل حني أخذ
رسول هللا  برأي احلباب بن املنذر يف اختيار موقع معركة بدر ،جاء يف
سرية ابن هشام« :إنه  حني نزل عند أدىن ماء من بدر مل يرض احلباب بن

املنذر هبذا املنزل ،وقال للرسول  :اي رسول هللا أرأيت هذه املنـزل أمنـزالا
أنزلكه هللا ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه .أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟
قال :بل هو الرأي واحلرب واملكيدة ،فقال :اي رسول هللا فإن هذا ليس مبنـزل،

نغور ما وراءه من ال ُقلُب،
فاهنض ابلناس حىت أنيت أدىن ماء من القوم فننـزله ،مث ّ

مث نبين عليه حوض ا فنملؤه ماء ،مث نقاتل القوم فنشرب وال يشربون ،فقال
رسول هللا  :لقد أشرت ابلرأي ،فنهض رسول هللا  ومن معه من الناس،
فسار حىت إذا أتى أدىن ماء من القوم نزل عليه ،مث أمر ابل ُقلُب فغُّورت ،وبىن
حوض ا على القليب الذي نزل عليه ،فملئ ماء مث قذفوا فيه اآلنية» ،فالرسول

 استمع إىل قول احلباب وتبع رأيه.

ففي هذه احلادثة اليت هي من قبيل الرأي واحلرب واملكيدة مل تكن آلراء
الناس أية قيمة يف تقريرها ،وإمنا كانت لرأي اخلبري ،ومثلها األمور الفنية والفكر
الذي حيتاج إىل حبث وإنعام نظر ،وكذلك التعريف ،فإنه يرجع فيها ألرابب
اخلربة وأصحاب االختصاص ،وليس آلراء الناس ،إذ ال قيمة فيها للكثرة ،وإمنا
القيمة للعلم واخلربة واالختصاص.
عني أنواع األموال اليت جتىب،
ومثل ذلك أيضـا األمور املالية ،ألن الـشـرع ّ
225

عني مىت تفرض الضرائب ،وعلى هذا ال عربة برأي
وعني وجوه إنفاقها ،كما ّ
الناس يف جـبـاية األمـوال وال يف صـرفها ،وكذلك اجلـيش ،فإن الـشـرع جعل
وعني أحكام اجلهاد ،فال عربة لرأي الناس فيمـا قـرره
تدبري أموره للخـليفةّ ،
الـشـرع ،وكذلك األمر ابلنسـبة لعـالقة الدولة بغـريها من الدول ،ألن ذلك من
الفكر الذي حيتاج إىل حبث وإنعام نظر ،وله عالقة ابجلـهـاد ،مث هو من نوع
الرأي واحلرب واملكيدة ،ولذلك ال عربة لرأي الناس فيه كثرة وقلة ،ومع ذلك
فإنه جيـوز للخـليفة أن يعرض هذه األمور على جملس األُمة الستشارته فيها،
وأخذ رأيه ،ألن ذات العرض من املباحـات ،ورأي اجملـلس يف هذه األمـور ليس
ملـزما كمـا ثبـت ذلك يف حادثة بدر.
أما البند الثاين فإنه وإن كان ما يريد اخلليفة أن يتبناه من أحكام
وقوانني هو من صالحياته ،ورأي اجمللس فيه غري ملزم ،إال أن للخليفة مع
ذلك أن يرجع فيما يريد أن يتبناه من أحكام شرعية وقوانني إىل جملس األُمة
ملعرفة رأيه فيه ،كما فعل عمر بن اخلطاب  من الرجوع إىل املسلمني يف
األحكام الشرعية ،وعدم إنكار الصحابة عليه ذلك ،وذلك يف حادثة األراضي
املفتوحة يف العراق ،وكان املسلمون قد طلبوا منه أن يقسمها على احملاربني
الذين فتحوها ،فسأل الناس مث استقر رأيه على إبقائها أبيدي أصحاهبا على
أن يدفعوا عنها خراجا معلوما ،إضافة إىل دفع اجلزية عن رؤوسهم .وإ ّن رجوع
عمر ومن قبله أبو بكر للصحابة لسؤاهلم وأخذ رأيهم يف األحكام الـشـرعية،
وعـدم إنكار الـصـحـابة ذلك عليهما هو دليل إمجاع من الصـحابة ،على أن
للخـليفة أن يرجع للمسلمني ألخذ رأيهم يف األحكام الشرعية اليت مل جيد هلا
نصوصا يف كتاب هللا أو سنة رسوله ،أو أشكل عليه فهمها ،أو عندما يريد أن
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يتبناها ،ورأيهم يف كل ذلك غري ملزم للخليفة.
وال حق لغري املسلمني من أعضاء اجمللس يف النظر فيما يريد اخلليفة أن
يتبناه من أحكام وقوانني ،وذلك لعدم إمياهنم ابإلسالم ،وأل ّن حقهم يف إبداء
الرأي هو فيما يقع عليهم من ظلم احلكام ،وليس يف إعطاء الرأي يف األحكام
والقوانني الشرعية.
أما البند الثالث فإن دليله عموم النصوص اليت جاءت يف حماسبة
احلكام ،روى أمحد عن ابن عمر قال :قال رسول هللا « :سيكون عليكم

أمراء أيمرونكم مبا ال يفعلون ،فمن صدقهم بكذهبم ،وأعاهنم على ظلمهم،

علي احلوض» ،وروى أمحد عن أيب سعيد
فليس مين ولست منه ،ولن يرد ّ
اخلدري قال :قال رسول هللا  ...« :أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان
جائر» ،وروى احلاكم عن جابر عن النيب  قال« :سيد الشهداء محزة بن
عبد املطلب ،ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله» ،وروى مسلم من
طريق عوف بن مالك األشجعي أن رسول هللا  قال ...« :أال من ويل عليه

ٍ
زعن يدا
وال فرآه أييت شيئ ا من معصية هللا ،فليكره ما أييت من معصية هللا وال ينـ ّ
من طاعة» ،وروى مسلم عن أم سلمة أن رسول هللا  قال« :ستكون أمراء
فتعرفون وتنكرون ،فمن عرف برئ ،ومن أنكر سلِّم ،ولكن من رضي

واتبع .»...فهذه النصوص عامة تدل على أن احملاسبة تكون على عمل أي
كان ،والرسول  حني عارضه الصحابة يف عقد صلح احلديبية معارضة
شديدة مل يزجرهم على معارضتهم ،وإمنا رفض رأيهم ،وأمضى عقد الصلح،
ألن ما فعله كان وحيا من هللا سبحانه ،وال قيمة لرأي الناس فيه ،وكان زجره
هلم ،ألهنم مل يطيعوا أمره عندما طلب منهم ذبح اهلدي ،وحلق رؤوسهم،
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والتحلل من اإلحرام .وأيضا فإن الرسول  مل يزجر احلباب بن املنذر يف بدر
حني اعرتض على املنـزل الذي نزله ،وإمنا اتبع رأيه ،وعلى هذا فاحملاسبة من
اجمللس للخليفة ولغريه من املعاونني والوالة والعمال تكون على كل عمل
حصل ابلفعل ،سواء أكان خمالفا للحكم الشرعي ،أم كان خطأ ،أم كان ضارا
ابملسلمني ،أم كان فيه ظلم للرعية ،أو تقصري يف القيام برعاية شؤوهنا ،وجيب
يرد على احملاسبة واالعرتاضات ببيان وجهة نظره وحجته فيما
على اخلليفة أن ّ
قام به من أعمال وأقوال وتصرفات ،حىت يطمئن اجمللس إىل حسن سري األمور
واألعمال ،واستقامة اخلليفة ،أما إن مل يقبل اجمللس وجهة نظر اخلليفة ،ورفض
ملزم فرأي اجمللس
حجته فينظر ،فإن كان حصل ذلك فيما فيه رأي األكثرية ٌ
ّ
فيه ملزم ،وإال فرأيه غري ملزم.
وال يقال ما هي فائد حماسبة اخلليفة إذا مل يكن ُملَزما ابلعمل هبذه
احملاسبة؟ ال يقال ذلك ألن احملاسبة حكم شرعي ال بد من القيام به ،وهي
وتوعي
فرض كفاية ،وأيضا فإن واقع احملاسبة أهنا تكشف عن الرأي وتوضحهّ ،
الرأي العام وتوقظه ،وهو أقوى سلطاان من اجليوش ،وخيشاه احلكام يف كل
مكان ،وهلذا كانت للمحاسبة فائدة عظمى.
هذا ،وإن اختلف احملاسبون مع احلكام يف أم ٍر من األمور من الناحية
الشرعية ،فريجع إىل قضاء املظامل بطلب من اجمللس لقوله تعاىل  :
    
        

     ومعناه إن تنازعتم أيها املسلمون مع أويل
األمر يف شيء فردوه إىل هللا والرسول ،أي احتكموا إىل الشرع ،واالحتكام إىل
الشرع هو الرجوع إىل القضاء ،وهلذا يرجع إىل حمكمة املظامل ،ورأيها فيه ملزم.
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وأما البند الرابع فدليله أن الرسول  عزل العالء بن احلضرمي عامله
على البحرين ،ألن وفد عبد القيس قد شكاه للرسول  ،روى ابن سعد من
طريق حممد بن عمر« :أن رسول هللا  قد كتب إىل العالء بن احلضرمي أن

يقدم عليه بعشرين رجالا من عبد القيس ،فقدم عليه بعشرين رجالا رأسهم عبد

األشج ،واستخلف العالء على البحرين املنذر بن ساوى ،فشكا
هللا بن عوف
ّ
ووىل أابن بن سعيد بن العاص،
الوفد العالء بن احلضرمي ،فعزله رسول هللا ّ 
ِّ
استوص بعبد القيس خريا وأكرم سراهتم» ،وأيضا فإن عمر بن
وقال له

اخلطاب عزل سعد بن أيب وقاص عن الوالية جملرد شكوى الناس عليه ،وقال:
«إين مل أعزله عن عجز ،وال عن خيانة» .مما يدل على أن أهل الواليت هلم
حق إظهار السخط وعدم الرضا من والهتم وأمرائهم ،وأن على اخلليفة عزهلم
ألجل ذلك ،فكذلك جيوز جمللس األُمة  -وهو وكيل عن مجيع املسلمني يف
الواليت  -أن يظهر عدم الرضا من الوالة والعمال ،وعلى اخلليفة عزهلم يف
احلال.

وأما البند اخلامس فإن الثابت أن املـسـلمني طلبوا من عمر حني طـُعِـن
وفقد األمل من بقائه حيا ،أن يسـتخـلف فأىب ،فكرروا عليه ذلك مرة أخرى،
فاسـتخـلف سـتة .فكان هذا إمجاعا سكوتيا ،وهو دليل على أن للمـسـلمني
من أعضـاء جملس األُمـة احلق يف حصـر املرشـحـني للخـالفة ،ورأيهم يف ذلك
ملزم .ملا ثبت أن عمر قد وكل مخسني رجال هبؤالء الستة ،وأمرهم أن يقتلوا
املخالف منهم .وح ّدد للستة ثالثة أيم .وهذا يفهم منه اإللزام .وأما غري
املسلمني فال حق هلم يف حصر املرشحني ،ألن البيعة خاصة ابملسلمني.
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حـ ّق التكلُّم وإبـداء الـرأي دون حـرج
لكل عضو من أعضاء جملس األُمة احلق يف التكلّم ،وإبداء الرأي كما
أحلّه الشرع ،فالعضو وكيل ينوب عن
يشاء دون أي حرج ،يف حدود ما َ
تقص ملا يقوم به اخلليفة،
املسلمني يف إعطاء الرأي ،ويف احملاسبة ،فعمله عمل ٍّ
أو أي حاكم يف الدولة ،أو أي موظف يف أي جهاز من أجهزهتا .وعمله
احملاسبة لكل هؤالء مع إبداء النصح هلم ،وإعطاء الرأي ،وتقدمي االقرتاحات،
ومناقشتها ،واالعرتاض على األعمال املخالفة اليت حتصل من الدولة .وقيامه
بكل ذلك إمنا هو نيابة عن املسلمني ،يف قيامهم بواجب األمر ابملعروف،
والنهي عن املنكر ،وحماسبة احلكام ،وإبداء النصح واملشورة هلم ،ألن ذلك
واجب على املسلمني .قال تعاىل      :
 ،   وقال    :
        

 ،وقال:

       

   كما وردت أحاديث كثرية تدل على األمر ابملعروف،
َّ
لتأمرن ابملعروف،
والنهي عن املنكر .مثل قوله « :والذي نفسي بيده

ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقاابا من عنده ،مثّ لتدعنّه
ولتنهو ّن عن املنكر ،أو
َّ
فال يستجيب لكم» رواه أمحد من طريق حذيفة ،وقوله« :من رأى منكم منكرا
فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف
اإلميان» رواه مسلم من طريق أيب سعيد.

فهذه اآليت واألحاديث أتمر املسلمني ابألمر ابملعروف ،والنهي عن
املنكر .وحماسبةُ احلكام إمنا هي من األمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر ،بل
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تنص على حماسبة احلاكم خاصة ،ملا حملاسبة احلاكم وأمره
وردت أحاديث ُّ
ابملعروف وهنيه عن املنكر من أمهية .فعن أم عطية ،عن أيب سعيد ،قال :قال
نص يف
رسول هللا « :أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر» ،فهذا ّ
احلق عنده ،وجعله كاجلهاد ،بل أفضل
حماسبة احلاكم ،ووجوب قول كلمة ّ
اجلهاد ،وقد ش ّدد يف احلث عليه ،والرتغيب فيه ،حىت لو أدى إىل القتل .كما
ورد يف احلديث الصحيح عن رسول هللا  حيث قال« :سـيد الـشـهداء محزة
بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله».
والصحابة رضوان هللا عليهم قد عارضوا الرسول  ،وحاسبوا اخللفاء
الراشدين من بعده ،فلم يزجرهم الرسول  على حماسبته ،كما مل يزجرهم
اخللفاء الراشدون .فالرسول  نزل على رأي احلباب بن املنذر ملا اعرتض
عليه يف معركة بدر ،ويف أُحد نزل على رأي األكثرية يف اخلروج خارج املدينة
ملالقاة قريش ،مع أن رأيه كان على خالف ذلك ،ويوم احلديبية اعرتض
املـسـلمون عليه اعرتاضـا شـديدا ،وكان عمر بن اخلطاب أشـد املعـرتضـني ،ويف
حنني غضـب األنصـار إلعطائه املؤلفة قلوهبم دون أن يعطيهم شيئا.
وحاسبوا عمر بن اخلطاب ،وهو على املنرب على تقسيمه األبراد
اليمانية ،كما اعرتضت عليه امرأة ألنه هنى عن زيدة املهور ،كما اعرتضوا عليه
وحاسبوه ألنه مل يقسم أرض الشام والعراق ومصر بعد فتحها ،وقد اشـتد عليه
يف ذلك بالل والزبري ،وكان حيـاورهم ويسـتشـري الـصـحـابة حىت أقنعهم برأيه.
لذلك فإن ألي عـضـو يف جمـلـس األُمـة ابعـتبـاره ميـثـل املـسـلمني أن
يتكلم يف اجملـلس كما يشـاء ،وأن يبـدي الـرأي كما يشـاء ،دون أي منع ،ودون
أي حرج ،وله أن حياسب اخلليفة ،واملعاون ،والوايل ،وأي موظـف يف جهاز
الدولة ،وعليهم أن جيـيـبـوه ما دام ملتزما أبحكام الشـرع يف حماسبته وإبداء رأيه.
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جيـب تطبيق اإلسـالم كامـالا دفـعـة واحـدة
التدرج يف تطبيق أحـكامـه
وحيـرم ُّ
نزل القرآن الكرمي على رسول هللا ُ منَ َّجما حسب الوقائع
واألحداث ،وكان كلّما نزلت آية يبادر بتبليغها ،فإن اشتملت على أمر ابدر
هو واملسلمون بتنفيذه ،وإن اشتملت على هني ابدر هو واملسلمون ابجتنابه
يتم مبجرد نزوهلا ،دون أدىن مهلة ،ودون
واالبتعاد عنه ،فكان تنفيذ األحكام ُّ
أي أتخري .فاحلكم الذي ينـزل يصبح واجب التطبيق والتنفيذ مبجرد نزوله أي
كان هذا احلكم ،إىل أن أمتَّ هللا هذا الدين ،وأنزل قوله تعاىل  :
 ،        فأصبح
املسلمون بعد نزول هذه اآلية الكرمية مطالبني مطالبة كلية بتنفيذ وتطبيق مجيع
أحكام اإلسالم كاملة ،سواء أكانت تتعلق ابلعقائد ،أم العبادات ،أم
األخالق ،أم املعامالت ،وسواء أكانت هذه املعامالت بني املسلمني بعضهم
مع بعض ،أم بينهم وبني احلاكم الذي حيكمهم ،أم بينهم وبني الشعوب واألمم
والدول األخرى ،وسواء كانت هذه األحكام تتعلق بناحية احلكم ،أو
االقتصاد ،أو االجتماع ،أو السياسة اخلارجية يف حالة السلم أو يف حالة
احلرب .قال تعاىل         :
 ،      أي خذوا واعملوا جبميع ما آاتكم
الرسول ،وانتهوا وابتعدوا عن كل ما هناكم عنه ،ألن (ما) يف اآلية من ِصيَغ
العموم ،فتشمل وجوب العمل جبميع الواجبات ،ووجوب االنتهاء واالبتعاد
232

عن مجيع املنهيات .والطلب ابألخذ واالنتهاء الوارد يف اآلية هو طلب جازم،
وهو للوجوب ،بقرينة ما ورد يف هناية اآلية من األمر ابلتقوى ،والوعيد ابلعذاب
الشديد ملن مل أيخذ مجيع ما جاء به الرسول  ومل ينته عن مجيع ما هنى
عنه .وقال تعاىل         :
.        
فهذا أمر جازم من هللا لرسوله ،وللحكام املسلمني من بعده بوجوب
احلكم جبميع ما أنزل هللا من األحكام ،أمرا كانت أم هنيا ،ألن لفظ (ما) الوارد
يف اآلية هو من ِصيَغ العموم ،فتشمل مجيع األحكام املنـزلة.
وقد هنى هللا رسوله ،واحلكام املسلمني من بعده عن اتباع أهواء الناس،
واالنصياع لرغباهتم ،حيث قال.   :

كمـا حـذر هللا رسـوله واحلكام املسـلمـني من بعده أن يفتنه الناس ،وأن
يصرفوه عن تطبيق بعض ما أنزل هللا إليه من األحكام ،بل جيب عليه أن يطبق
مجيع األحكام اليت أنزهلا هللا عليه ،أوامر كانت أم نواهي ،دون أن يلتفت إىل
ما يريده الناس .حيث قال        :
 ،وقال تعاىل        :
 ،ويف آية اثنية قال تعاىل ،   :ويف آية
اثلثة قال تعاىل ،   :فجـعل هللا يف هذه اآليت
الثالث َمن مل حيكم جبميع ما أنزل هللا من أحكام ،أوامر كانت أو نواهي
كافـرا ،وظـاملا ،وفاسـقـا .ألن (ما) الواردة يف اآليت الثالث من صـيغ العموم،
فتشمل مجيع األحكام الشرعية اليت أنزهلا هللا ،أوامر كانت أو نواهي.
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وكل ما تقدم يوضح بشكل قطعي ،ال لبس فيه ،أنه جيب على
املسلمني مجيعا ،أفرادا ،ومجاعات ،ودولة أن يطبقوا أحكام اإلسالم كاملة،
كما طلب هللا سبحانه وتعاىل تطبيقها ،دون أتخري ،أو تسويف ،أو تدريج،
وأنه ال عذر لفرد ،أو مجاعة ،أو دولة يف عدم التطبيق.
والتطبيق جيب أن يكون كامال وشامال ،ودفعة واحدة ،وليس ابلتدريج.
والتطبيق ابلتدريج يتناقض مع أحكام اإلسالم كل املناقضة ،وجيـعل املطـبِّق
لبعض األحكام ،والتارك لبعـضـها آمثا عند هللا ،فردا كان ،أو مجاعة ،أو دولة.
فالواجـب واجـب ،ويبقى واجـبا ،وجيـب أن يـُقـام به؛ واحلـرام حرام،
ويبقى حراما ،وجيب االبتعاد عنه .والرسول  مل يقبل من وفد ثقيف عندما
وفد عليه أن يدع هلم صـنمهم الالّت ثالث سـنني ،وأن يعفيهم من الصالة
على أن يدخلوا اإلسالم .فلم يقبل منهم ذلك ،وأىب عليهم كل اإلبـاء ،وأصـَّر
على هدم الصـنم دون أتخـري ،وعلى االلتزام ابلصالة دون أتخري.
وقد جعل هللا احلاكم الذي ال يطبق مجيع أحكام اإلسالم ،أو يطبق
بعضها ،ويرتك بعضها اآلخر كافرا إن كان ال يعتقد بصالحية اإلسالم ،أو ال
يعتقد بصالحية بعض األحكام اليت ترك تطبيقها ،وجعله ظاملا وفاسقا إن كان
ال يطبق مجيع أحكام اإلسالم ،أو ال يطبق بعضها ،لكنه يعتقد بصالحية
اإلسالم للتطبيق.
والرسول  أوجب قتال احلاكم ،وإشهار السيف يف وجهه إذا أظهر
الكفر البَواح ،الذي عندان فيه من هللا برهان .أي إذا حكم أبحكام الكفر،
اليت ال شبهة أهنا أحكام كفر ،كثرية كانت هذه األحكام أم قليلة .كما ورد يف
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حديث عبادة بن الصامت ،حيث جاء فيه ...« :وأن ال ن ـُنـازع األمر أهله،
قال :إال أن تروا كفرا بواحا ،عندكم من هللا فيه برهان» رواه مسلم.

فال تساهل يف تطبيق أحكام الشرع ،وال تدريج يف تطبيق أحكام
اإلسالم .إذ ال فرق بني واجب وواجب ،وال بني حرام وحرام ،وال بني حكم
وحكم آخر ،فأحكام هللا مجيعا سواء ،جيب أن تطبق وأن تنفذ دون أتخري ،أو
تسويف ،أو تدريج ،وإال انطبق علينا قول هللا تعاىل  :
           

.         
لذلك ال عذر ألية دولة قائمة يف العامل اإلسالمي يف عدم تطبيق
اإلسالم ،حبجة عدم القدرة على تطبيقه ،أو بعدم مالءمة الظروف لتطبيقه ،أو
ألن الرأي العام العاملي ال يقبل بتطبيقه ،أو أن الدول الكربى يف العامل ال ترتك
لنا جماال لتطبيقه ،أو غري ذلك من الذرائع واحلجج الواهية اليت ال قيمة هلا.
ومن حيتج هبا فلن يقبل هللا منه صرفا وال عدال.
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اإلسـالم حيـ ِّّرم أن يكـون الـ ُحـ ْكم بوليسيا
احلكم والسلطان يف اإلسالم هو رعاية شؤون الناس أبحكام الشرع.
وهو غري القوة ،فالقوة يف الدولة ليست رعاية لشؤون الناس ،وال تصريفا
ألمورهم .أي هي ليست السلطان ،وإن كان وجودها ،وتكوينها ،وتسيريها
وإعدادها ال يتأتى بدون السلطان ،وهي عبارة عن كيان مادي ،يتمثل يف
قهر به اجملرمني والفسقة،
اجليش ومنه الشرطة ،يُن ّفذ به السلطان األحكام ،ويَ َ
قمع به اخلارجني ،ويصد به املعتدين ،ويتخذه أداة حلماية السلطان ،ومحاية
ويَ َ
ما يقوم عليه من مفاهيم وأفكار ،ومحلها إىل اخلارج.
يتبني أن السلطان غري القوة ،وإن كان ال ميكن أن يعيش إال
ومن هذا َّ
هبا ،وأن القوة غري السلطان ،وإن كان وجودها ال يتأتّى بدونه.
حتول السلطان إىل قوة
لذلك ال جيوز أن يصبح السلطان قوة ،ألنه إن َّ
فسدت رعايته لشؤون الناس ،ألن مفاهيمه ومقاييسه تصبح مفاهيم ومقاييس
القهر والقمع والتسلط ،وليست مفاهيم ومقاييس الرعاية لشؤون الناس،
ويتحول إىل حكم بوليسي ،ليس له إال اإلرهاب والتسلط ،والكبت ،والقهر،
ّ
وسفك الدماء.
وكما ال جيوز أن يصبح السلطان قوة ،كذلك ال يصح أن تكون القوة
سلطاان ،ألهنا ستصري حتكم الناس مبنطق القوة ،وترعى شؤون الناس مبفاهيم
األحكام العسكرية ،ومقاييس القمع والقهر .وكال األمرين يسبب اخلراب
وال ّدمار ،ويولّد الرعب واخلوف والفزع ،ويوصل األُمة إىل حافة اهلاوية ،مما
سيوقع أفدح الضرر ابألُمة.
وما حكم العسكر يف البالد العربية واإلسالمية إال خري شاهد على ذلك.
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اإلس ـالم حيـ ِّّرم إيـذاء املسـلمـني والتجسـس عليهم
حرم اإلسالم على احلاكم تعذيب الناس وإيذاءهم .روى مسلم عن
لقد ّ
هشام بن حكيم قال :أشهد لسمعت رسول هللا  يقول« :إن هللا يعذب
الذين يعذبون الناس يف الدنيا».
وقال رسول هللا « :صنفان من أهل النار مل أرمها ،قوم معهم سياط

كأذانب البقر يضربون هبا الناس ،»...احلديث رواه مسلم عن طريق أيب هريرة.
حرم االعتداء على ُح ُرمات املسلمني ،وكراماهتم ،وأمواهلم،
كما أن اإلسالم ّ
وأعراضهم ،وهتك ُحرمات بيوهتم .قال « :كل املسلم على املسلم حرام،
دمه وماله وعرضه» ،طرف من حديث رواه مسلم من طريق أيب هريرة .وقال
وهو يطوف حول الكعبة« :ما أطيبك ،وأطيب رحيك ،ما أعظمك وأعظم

حرمتك ،والذي نفس حممد بيده حلرمةُ املؤمن أعظم عند هللا حرمةا منكِّ ،
ماله
ِّ
ودمه ،وأن ال نظُ َّن به إال خريا» رواه ابن ماجة من طريق عبيد هللا بن عمرو.

وقال« :سباب املسلم فسوق ،وقتاله كفر» رواه البخاري ومسلم من طريق
عبد هللا بن مسعود .وقال يف حرمة البيوت« :لو َّ
أن رجالا اطلع عليك بغري
إذن ،فحذفته حبصاة ،ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» رواه مسلم من
رجل من ُج ْح ٍر
طريق أيب هريرة .وعن سهل بن سعد الساعدي قال« :اطلع ٌ
يف ُحج ِّر النيب  ومع النيب  مدرى حيك به رأسه فقال« :لو أعلم أنك
تنظر لطعنت هبا يف عينك ،إمنا جعل االستئذان من أجل البصر» رواه البخاري
ومسلم .وقال « :من اطلع على قوم يف بيتهم بغري إذهنم فقد حل هلم أن
يفقأوا عينه» رواه أمحد من طريق أيب هريرة.
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حرم اإلسالم التجسس على املسلمني ،ومراقبتهم ،ومالحقتهم،
وكذلك ّ
حرم أن يكون املسلم جاسوسا على
ُّ
وتفحص أخبارهم السرية واخلاصة .كما ّ
املسلمني ،قال تعاىل        :
 ،     والرسول  قالّ « :إايكم والظن ،فإن

الظن أكذب احلديث ،وال حتسسوا ،وال جتسسوا ،وال حتاسدوا ،وال تدابروا ،وال

تباغضوا ،وكونوا عباد هللا إخواانا» رواه البخاري ومسلم من طريق أيب هريرة،
وقال« :اي معشر من آمن بلسانه ،ومل يدخل اإلميان قلبه ،ال تغتابوا املسلمني،

وال تتبعوا عوراهتم ،فإنه من يتّبع عوراهتم يتبع هللا عورته ،ومن يتبع هللا عورته
يفضحه يف بيته» رواه أمحد من طريق أيب برزة األسلمي.

فاآلية واألحاديث ِ
حترم على املسلمني أن يتجسسوا على املسلمني ،كما
ّ
ِ
ُحتِّرم عليهم أن يتتبعوا عوراهتم ،وُهت ّددهم أبن من يتتبع عورات املسلمني فإن هللا
سيتتبع عوراته ،ويفضحه .كما وردت أحاديث ُحتِّرم على املسلمني العمل يف
أجهزة املخابرات للتجسس على املسلمني .فقد روى املِس َور عن النيب  أنه
قال« :من أكل برجل مسلم أكلة ،فإن هللا يطعمه مثلها من جهنم ،ومن كسا
ثوابا برجل مسلم فإن هللا يكسوه مثله يف جهنم »...رواه أبو داود وأمحد.
وكما حيرم التجسس على املسلمني ،فإنه حيرم التجسس على الرعاي من
أهل الذمة ،ألن هلم ما للمسلمني من اإلنصاف ،وعليهم ما على املسلمني من
االنتصاف .والرسول الكرمي  أوصى هبم خريا وهنى عن إيذائهم ،حيث
قال« :من ظلم معاهدا ،أو كلفه فوق طاقته فأان حجيجه إىل يوم القيامة» رواه
حيىي بن آدم يف كتاب اخلراج .وقال عمر« :أوصي اخلليفة من بعدي بذمة

رسول هللا  خريا أن يويف هلم بعهدهم ،وأن يقاتل من ورائهم ،وأن ال يكلفوا
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فوق طاقتهم» رواه حيىي بن آدم .واآلية واألحاديث وإن كانت عامة يف حرمة
التجسس ،إال أن التجسس على الكفار احلربيني ،سواء كانوا حربيني حقيقة،
أو حكما ،فإنه مستثىن من عموم اآلية واألحاديث ،لورود أحاديث أخرى
خصـت حترمي التجسس بغـري الكفار احلـربيني .أما الكفار احلربيُّـون فإن
َّ
التجسس عليهم ليس حراما ،بل هو واجب ،وعلى الدولة اإلسالمية أن تقوم
به ،وذلك ألن النيب  بعث عبد هللا بن جحش ،وبعث معه مثانية رهط من
ليرتصد له أخبار قريش ،ويعلم
املهاجرين إىل «خنْلة» بني مكة والطائف
ّ
أخبارهم .والتجسس على العدو الكافر من األمور اليت ال يستغين عنها جيش
املسلمني ،وال الدولة اإلسالمية.
وكما أن التجسس على األعداء الكفار واجب على الدولة اإلسـالمية
أن تقـوم به ،كذلك واجـب عليها أن يكون لديها جهاز ملكافحة أعمال
التجسس من قِبَل األعداء الكفار عليها .وذلك ملا روى البخاري عن سلمة
ني من املشركني وهو يف سفر ،فجلس عند
النيب  عـ ٌْ
بن األكوع قال« :أتى ّ



اطلبوه واقتلوه .فقتله ،فنفله

النيب
أصحابه يتحدث ،مث انفتل ،فقال ّ
سلبهُ» .وملا رواه أمحد عن فرات بن حيان ،أن النيب

« :أمر بقتله» وكان
فمر حبلقة األنصار فقال :إين مسلم .قالوا :ي رسول
عينا أليب سفيان وحليفا َّ
هللا إنه يزعم أنه مسلم ،فقال« :إن منكم رجاالا نكلهم إىل إمياهنم منهم فرات
بن حيان».

علي  قال« :بعثين رسول هللا 
روى البخاري عن ّ

أان والزبري

واملقداد بن األسود قال :انطلقوا حىت أتتوا روضة خاخ ،فإن هبا ظعينة ومعها

كتاب ،فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حىت انتهينا إىل الروضة ،فإذا
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حنن ابلظعينة ،فقلنا :أخرجي الكتاب ،فقالت :ما معي من كتاب ،فقلنا:

لنلقني الثياب ،فأخرجته من عقاصها ،فأتينا به رسول هللا
خرجن الكتاب أو
لتُ َّ
ّ
.»...

ومن ذلك كله يتبيَّـن أن احلكم يف اإلسالم ليس حكما بوليسيا ،وال
جيوز أن يكون حكما بوليسيا ،ألن احلكم البوليسي ضرر كبري ابملـسـلمني،
ومناقض لألحكام الشرعية ،وخمالف للقاعدة الشرعية« :ال ضرر وال ضرار».
يتبني حرمة إقامة الدولة اإلسالمية جهازا للتجسس على أفراد
كما َّ
الرعية ،مسلمني وذميني ،وحرمة إيذائهم.
ويتبني وجوب إقامتها جهازا للتجسس على األعداء الكفار ،ومعرفة
أخبارهم ،وملكافحة أعمال التجسس اليت يقومون هبا ضدها.
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الطـاعـة للحـاكم املسـلم
الذي حيـكم ابإلس ـالم فـرض
الطاعة فرض على املسلمني للحاكم املسلم ،الذي يطبق أحكام
اإلسالم يف حكمه ،ما مل أيمر مبعصية ،وما مل يظهر الكفر البواح.
أما الدليل على أن الطاعة فرض فهو اآليت واألحاديث الواردة يف
ذلك .قال تعاىل        :
 . وروى البخاري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه مسع أاب
هريرة :إن رسول هللا  قال« :من أطاعين فقد أطاع هللا ،ومن عصاين فقد
عصى هللا ،ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ،ومن عصى أمريي فقد عصاين» ،ويف
رواية له ...« :ومن يطع األمري فقد أطاعين .»...روى البخاري عن أنس بن
مالك قال :قال رسول هللا « :امسعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد
حبشي كأن رأسه زبيبة» .وروى مسلم عن عمرو بن العاص :أن النيب 
قال« :ومن ابيع إمام ا فأعطاه صفقة يده ،ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع ،فإن
جاء آخر ينازعه ،فاضربوا عنق اآلخر».
فهذه األدلة صرحية يف وجوب الطاعة ،ألن هللا سبحانه أمر ابلطاعة
ألُويل األمر ،ولألمري ،ولإلمام ،واقرتن هذا األمر بقرينة تدل على اجلزم ،وهي
جعل الرسول معصية األمري كمعصية الرسول ،وكمعصية هللا ،والتشدد يف
الطاعة ولو كان احلاكم عبدا حبشيا .فهذه كلها قرائن تدل على أن الطلب
طلب جازم ،فتكون طاعة احلاكم فرضا.
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وقد جاءت الطاعة مطلقة غري مقيدة ال حباكم معني ،وال أبمور معينة،
فيكون الواجب طاعة احلاكم الذي حيكم ابإلسالم حىت وإن خالف بعض
األحكام الشرعية ،ألن األدلة مطلقة غري مقيدة ،فتبقى على إطالقها.
على أنه قد وردت أحاديث تدل على وجوب الطاعة للحاكم الذي
حيكم ابإلسالم حىت وإن خالف بعض األحكام الشرعية .روى البخاري عن
عبد هللا قال :قال لنا رسول هللا « :إنكم سرتون بعدي أثرة وأمورا

تـُنكروهنا .قالوا :فما أتمران اي رسول هللا؟ قال :أدوا إليهم حقهم ،وسلوا هللا
حقكم» .وروى البخاري عن أيب رجاء ،عن ابن عباس قال :قال رسول هللا
« :من رأى ِّمن أمريه شيئ ا فكرهه فليصرب عليه ،فإنه من فارق اجلماعة شربا
فمات إال مات ميتة جاهلية».

فهذه األحاديث صرحية يف وجوب طاعة احلاكم حىت وإن خالف بعض
األحكام الشرعية .وقد ش ّدد الرسول على الطاعة بشكل الفت للنظر ،فقد
روى مسلم عن انفع عن عبد هللا بن عمر قال :مسعت رسول هللا  يقول:
«من خلع يدا من طاعة ،لقي هللا يوم القيامة ال حجة له ،ومن مات وليس يف
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» .وحديث ابن عمر عند احلاكم أ ّن رسول هللا
 قال« :من خرج من اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه
حىت يراجعه ،قال :ومن مات وليس عليه إمام مجاعة فإن موتته موتة جاهلية».
فال حيل أن يُعصى احلاكم الذي حيكم ابإلسالم ،وإن خالف بعض
األحكام الشرعية فهو غري معصوم ،وحيرم اخلروج عليه ،ومقاتلته .روى
البخاري عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا  قال« :من محل علينا السالح
ِّ
نازع يف الوالية مهما كان ،إال ما جاء نص به وهو
فليس منّا» .وال َحي ّل أن يُ َ
ظهور الكفر الـبَواح.
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وقد ورد النهي صرحيا عن مقاتلتهم ،ولو فعلوا املنكر .فقد روى مسلم
عن أم سلمة أ ّن رسول هللا  قال« :ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ،فمن

عرف برئ ،ومن أنكر سلم ،ولكن من رضي واتبع .قالوا :أفال نقاتلهم؟ قال:
ال ،ما صلّوا» .ويف حديث عوف بن مالك الذي رواه مسلم« :قيل اي رسول
هللا :أفال ننابذهم ابلسيف؟ فقال :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة .»...ويف حديث
عبادة بن الصامت يف البيعة الذي رواه مسلم ...« :وأن ال ننازع األمر أهله،
قال :إال أن تروا كفرا بواح ا عندكم فيه من هللا برهان».

نص يف النهي عن اخلروج على احلاكم الذي حيكم
فهذه كلها ّ
ابإلسالم ،والنهي عن مقاتلته ،والنهي عن منازعته يف واليته ،إىل جانب تلك
تدل على وجوب طاعته حىت وإن خالف بعض األحكام
األحاديث اليت ّ
الشرعية ،وكلها حتث على طاعة احلاكم طاعة مطلقة ،وإذا وردت آيت
وأحاديث عامة يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وإزالته ابليد ،فإن هذه
ِ
ختصصها ،وتستثين منها احلاكم ،لذلك كانت طاعة املسلمني
األحاديث ّ
للحاكم مطلقة غري مقيدة بقيد إال ما استُثين.

ال طـاعـة يف املعـصيـة
ين من وجوب طاعة احلاكم شيءٌ واحد ،وهو األمر ابملعصية،
وقد استُـث َ
ابلنص.
فإذا أَمر احلاكم مبعصية فال طاعة له فيها ،ألن ذلك قد جاء استثناؤه ِّ
فعن انفع عن ابن عمر عن النيب  قال« :على املرء املسلم السمع والطاعة
أحب وكره ،إال أن يُؤمر مبعصية ،فإن أ ُِّمر مبعصية فال مسع وال طاعة» رواه
فيما َّ
مسلم .واملراد هنا أن أيمرك أن تفعل املعصية ،ال أن يفعل هو املعصية ،فلو
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كان يفعل املعصية أمامك ،ومل أيمرك هبا جتب طاعته .روى مسلم عن عوف
بن مالك األشجعي قال :مسعت رسول هللا  يقول« :خيار أئمتكم الذين

حتبوهنم وحيبونكم ،وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم ،وشرار أئمتكم الذين

تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم ،قال :قلنا اي رسول هللا :أفال
ننابذهم عند ذلك؟ قال :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة ،أال من ويل عليه ٍ
وال،
فرآه أييت شيئ ا ِّمن معصية هللا ،فليكره ما أييت ِّمن معصية هللا ،وال ينزعن يدا ِّمن

طاعة».

فهذا دليل على أن املراد ابألمر ابملعصية ليس فعلها ،بل األمر هبا
فقطّ ،أما لو رأيته يفعلها فال َحي ُّل لك عدم طاعتهّ ،أما إن أمرك أن تعصي هللا
فال تطعه ،إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
هذه هي احلالة الوحيدة املستثناة ِمن الطاعة ،أال وهي األمر ابملعصية،
على أن املراد املعصية اليت ال توجد شبهة أهنا معصية ،كأن أمرك ابلراب مثال،
ّأما لو أمر بشيء يراه حالال ،وأنت تراه حراما ،فتجب طاعته ،وال يعترب هذا
أمرا مبعصية ،بل هو أمر بفعل حالل .فمثال لو كنت ترى حرمة التصوير
الفوتوغرايف ،وهو يرى حلّه ،وأمر أبخذ صورة مشسية للمعامالت الرمسية ،فإنه
جتب طاعته ،وال حتل معصيته .فهو يرى أن املقصود ابلتصوير املنهي عنه يف
احلديث الذي رواه ابن عباس ،أنه التصوير اليدوي ،وأن التصوير الفوتوغرايف
ال ينطبق عليه احلديث .فهذا دليل أو شبهة دليل له ،لذلك ال يكون أمره
بوضع صورة مشسية على املعامالت الرمسية أمرا مبعصية ،فتجب طاعته ،وحترم
معصيته يف ذلك.
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حماسـبة احلـكام فـرض على املسـلمني
حماسـبة احلكام فرض على املسلمني ،فليس معىن وجوب طاعتهم  -ولو
ظلموا ولو أكلوا احلقوق  -السكوت عليهم ،بل طاعتهم واجبة ،وحماسبتهم
على أعماهلم وعلى تصرفاهتم واجبة كذلك.
فاهلل سبحانه وتعاىل فرض على املسلمني حماسبة حكامهم ،وأمرهم أمرا
قصروا بواجباهتم حنوها ،أو
جازما ابلتغيري عليهم ،إذا هضموا حقوق الرعية ،أو َّ
أمهلوا شأان ِمن شؤوهنا ،أو خالفوا أحكام اإلسالم ،أو حكموا بغري ما أنزل
هللا .روى مسلم عن أم سلمة أن رسول هللا  قال« :ستكون أمراء فتعرفون

وتنكرون ،فمن عرف برئ ،ومن أنكر سلم ،ولكن من رضي واتبع ،قالوا :أفال
نقاتلهم؟ قال :ال ،ما صلّوا» ،ويف رواية أخرى ملسلم« :فمن كره فقد برئ،
ومن أنكر فقد سلم ،ولكن من رضي واتبع» ،وهذه الرواية تفسر الرواية األوىل،

فقد أمر الرسول ابإلنكار على احلاكم ،وأوجب هذا اإلنكار أبية وسيلة
مستطاعة ،على شرط أن تكون دون قتال ،أي دون السيف ،إال إذا أظهر
اخلليفة كفرا بواحا ،وابللسان مطلقا ،أي أبي قول من األقوال ،أو ابلقلب إذا
عجز عن اليد واللسان ،وقد اعترب َمن مل ينكر شريكا للحاكم يف اإلمث ،إذ قال
فمن رضي مبا عملوه ،واتبع على ذلك فال يربأ ،وال يسلم من اإلمث.
على أن أدلَّة األمـر ابملـعـروف والنـهي عـن املنكر أدلّةٌ على وجـوب
حماسبة احلاكم ،ألهنا عامة تشمل احلاكم وغريه .وقد أمر هللا ابألمر ابملعروف،
والنهي عن املنكر أمرا جازما .قال تعاىل     :
 ،     وق ـال   :
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: وقال، 

    

         

: وقال،

     

    






   







: وقال،     

        

.
 والنهي عن،فهذه اآليت كلها قد طلب هللا فيها األمر ابملعروف
 أال وهي الثناء على ذلك، واقرتن هذا الطلب بقرينة تدل على اجلزم،املنكر
: وقوله،   : وقوله،   :بقوله
 فيكون ذلك قرينة على أن الطلب طلب، إىل غري ذلك، 
 وهنيه عن، وحماسبة احلاكم إمنا هي أمره ابملعروف. وهذا يعين أنه فرض،جازم
. فكانت فرضا،املنكر
ُّ وكذلك وردت أحاديث كثرية
تدل على األمر ابملعروف والنهي عن
 «والذي نفسي بيده: قال  عن حذيفة بن اليمان أن رسول هللا.املنكر

َّ لتأم
 أو، ولتنه ُو َّن عن املنكر،رن ابملعروف
َّ
ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقاابا
ُ
 وعن أيب سعيد. مث لتدعنَّه فال يستجيب لكم» رواه أمحد والرتمذي،من عنده
 فإن مل، «من رأى منكم منكرا فليغريه بيده:  قال رسول هللا:اخلدري قال
. فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان» رواه مسلم،يستطع فبلسانه

  مسعت رسول هللا:وروى أمحد عن عدي بن عدي بن عمرية الكندي قال
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وجل ال يُعذب العامة بعمل اخلاصة ،حىت يروا املنكر بني
يقول« :إن هللا ّ
عز ّ
ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروا فال ينكرونه ،فإذا فعلوا ذلك عذب هللا
اخلاصة والعامة».

فهذه األحاديث كلها تدل على وجوب األمر ابملعروف ،والنهي عن
املنكر ،فهي ُّ
تدل على وجوب أمر احلاكم ابملعروف ،وهنيه عن املنكر ،وال
تنص على
شك أن هذه هي حماسبة على أعماله ،على أن هناك أحاديث ُّ
احلاكم خاصة ،أتكيدا على احملاسبة ،ملا حملاسبة احلاكم ،وأمره ابملعروف ،وهنيه
عن املنكر من أمهية ،روى أمحد عن أيب سعيد قال :قال رسول هللا :
«أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر» ،وعن أيب أمامة قال« :عرض

أي اجلهاد أفضل؟
لرسـول هللا  رجـل عند اجلمرة األوىل فقال :اي رسـول هللا ُّ
فسكت عنه ،فلما رمى اجلمرة الثانية سأله ،فسكت عنه ،فلما رمي مجرة
العقبة ،ووضع رجله يف الغ ْرز لريكب قال« :أين السائل؟» قال :أان ي رسول
هللا ،قال« :كلمة حق عند ذي سلطان جائر» رواه ابن ماجة وأمحد.

نص يف احلاكم ،ووجوب قول احلق عنده ،أي حماسبته ،فكفاح
فهذا ٌ
احلكام الذين يهضمون حقوق الرعية ،أو يقصرون يف واجباهتم حنوها ،أو
يهملون يف شأن من شؤوهنا ،فكفاح هؤالء وأمثاهلم فرض .ألن هللا قد فرضه،
واعتربه كاجلهاد ،بل جعله من أفضل اجلهاد ،فكأنه قال :أفضل اجلهاد عند
هللا كفاح احلكام الظلمة .وهذا وحده ٍ
كاف يف الداللة على وجوب حماسبة
احلكام.
وقد حث الرسـول على ُمكافحـة احلكام الظـلـمـة ،مهما حصل يف
سـبيل ذلك من أذى ،حىت لو ّأدى ذلك إىل القتل .فقد روى احلاكم عن
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جابر عن النيب  أنه قال« :سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام
إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله» .وهذا من أبلغ الصيغ يف التعبري عن احلق

حتمل األذى حىت املوت يف سبيل حماسبة احلكام ،وكفاح احلكام
وعلى ّ
الظلمة.

جيـب قتـال احلـاكم إذا أظهـر الكفـر الـبـواح
وكما استُـثـنِـ َي من الطاعة حالة واحدة ،هي األمر ابملعصية ،كذلك
استُـثـنِـ َي من حترمي اخلروج على احلاكم ،وإشهار السيف يف وجهه حالة واحدة،
وهي ظهور الكفر البَواح ،فإذا ظهر الكفر الـبَواح وجب قتاله ،لورود النصوص
ابلنص .فعن عوف بن مالك
يف هذه احلالة املعينة ،فقد جاء استثناؤها
ِّ
األشجعي قال :مسعت رسول هللا  يقول« :خيار أئمتكم الذين تـُحبوهنم
وحيبونكم ،وتُصلّون عليهم ويُصلّون عليكم ،وشرار أئمتكم الذين تـُبغضوهنم
ُ
ويُبغضونكم ،وتلعنوهنم ويلعنونكم ،قال :قلنا اي رسول هللا :أفال ننابذهم عند

ذلك؟ قال :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة» رواه مسلم واملراد بـإقامة الصالة
احلكم ابإلسالم ،أي تطبيق أحكام الشرع ،من ابب تسمية الكل ابسم اجلزء،
كقوله تعاىل   :واملراد حترير العبد كله ،ال حترير رقبته .وهنا
قال« :ما أقاموا فيكم الصالة» ،واملراد إقامة أحكام الشرع كلها ،ال إقامة
الصالة وحدها .وهذا من قبيل اجملاز ،من إطالق اجلزء وإرادة الكل .وعن أم
سلمة أن رسول هللا  قال« :ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ،فمن عرف
برئ ،ومن أنكر سلم ،ولكن من رضي واتبع .قالوا :أفال نقاتلهم؟ قال :ال ،ما
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صلّوا» رواه مسلم .أي ما قاموا أبحكام الشرع ،ومنها الصالة ،من ابب
إطالق اجلزء وإرادة الكل .وعن عبادة بن الصامت قال« :دعاان رسول هللا 
فبايعناه ،فكان فيما أخذ علينا أن ابيعنا على السمع والطاعة يف منشطنا،

ومكرهنا ،وعُسران ،ويُسران ،وأثرة علينا ،وأن ال ننازع األمر أهله ،قال :إال أن

تروا ُكفرا بواح ا ،عندكم من هللا فيه برهان» رواه مسلم.

فهذه األحاديث الثالثة :حديث عوف بن مالك ،وحديث أم سلمة،
وحديث عبادة بن الصامت موضوعها اخلروج على اإلمام ،فهي تنهى عن
اخلروج على اإلمام هنيا جازما« :أفال ننابذهم ابلسيف؟ قال :ال»« ،أفال
نقاتلهم؟ قال :ال»« ،وأن ال ننازع األمر أهله» .فهي كلها تنهى عن اخلروج
على احلاكم هنيا جازما ،ألنه هني ،وإذا اقرتن مبا ورد التشنيع على اخلروج ،من
مثل قوله « :من خرج من الطـاعة ،وفارق اجلماعة فمات ،مات ميتة
جاهلية» رواه النسائي من طريق أيب هريرة ،كان هنيا جازما ،إذ َجع َل ميتة
اخلارج عن اإلمام ميتة جاهلية قرينة على أن النهي هني جازم .لذلك كانت
هذه األحاديث دليال على حترمي اخلروج.
ولكنها استثنت حالة واحدة ،ع َّرب عنها احلديثان األوالن بعدم إقامة
وعرب عنها احلديث الثالث ابلكفر البواح .وعدم إقامة
الصالة ،وبعدم الصالةَّ ،
الصالة ،وعدم الصالة ،أي عدم احلكم مبا أنزل هللا ،يعين احلكم أبحكام
الكفر ،وهذا ال شك ظهور الكفر .وكلمتا« :كفرا بواح ا» الوارداتن يف
احلديث نكرة موصوفة ،تدل على كل ما ينطبق عليه أنه كفر بواح ،فإذا ظهر
كفر بواح عندان من هللا فيه برهان وجب اخلروج عليه ،سواء أكان احلكم
249

أبحكام الكفر ،كاحلكم بغري ما أنزل هللا ،أم كان غري احلكم أبحكام الكفر،
كالسكوت عن االرتداد عن اإلسالم ،وإظهار املرتدين كفرهم علنا ،أو ما
شاكل ذلك .فإن هذا كله من الكفر البَواح ،فهو يشمل كل كفر بَواح .وهذه
هي احلالة املستثناة :ظهور الكفر البَواح ،فإذا ظهر الكفر البَواح وجب اخلروج.

ووجه الداللة يف هذه األحاديث على وجوب اخلروج على احلاكم يف
هذه احلالة ،هو أن الرسول هنى عن ُمنابذهتم ،وعن ُمقاتلتهم ،وعن منازعتهم
الوالية ،واستثىن من ذلك هذه احلالة .فاستثناء احلالة إخراج هلا من النهي،
يدل مفهومها على األمر مبنابذة
ومفهوم ذلك يعين األمر هبا .فاألحاديث ّ
احلاكم ،ومقاتلته ،ومنازعته الوالية إذا حصلت هذه احلالة .وداللة املفهوم
كداللة املنطوق ،سواء بسواء من حيث احلجة ،فتكون دليال على أن الـشـارع
طلب منابذة احلكام ،ومقاتلتهم ،ومنازعتهم الوالية إذا ظهر الكفر الـبَـواح.

أما القرينة على أن الطلب طلب جازم فهو أن موضوعه مما جاء الشرع
بتأكيده ،فاحلكم ابإلسالم أوجبه الشارع ،ومل جيعله مندواب .وظهور الكفر
البَواح حرمه الشرع ،ومل جيعله مكروها ،فيكون موضوع الطلب قرينة على أن
الطلب طلب جازم ،فيكون اخلروج على احلاكم يف هذه احلالة املستثناة ليس
جائزا فحسب ،بل هو فرض على املسلمني.
إال أنه ينبغي أن يُعلَم أن املراد بظهور الكفر البَواح ،الكفر الذي قام
الدليل القاطع على أنه كفر .فإن الرسول  مل يكتف بقوله« :كفرا بواحا»،
بل أحلقها بقوله« :عندكم من هللا فيه برهان» ،وكلمة برهان ال تطلق إال على
الدليل القطعي ،وهلذا كان وجود الدليل القاطع على أنه كفر بَواح شرطا من
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شروط اخلروج ،فإذا كانت هناك شبهة أبنه ليس بكفر ،أو كان هناك دليل
حيل إال
ظين أبنه كفر ،ولو كان صحيحا ،فإنه ال َحي ّل اخلروج ،ألن اخلروج ال ّ
إذا كان هناك دليل قطعي أبنه كفر.
وهلذا فإن املراد ابلكفر الـبَواح الكفر الذي ال شبهة يف أنه كفر ،والذي
قام الدليل القاطع على أنه كفر .فلو أمر احلاكم بعمل أو تصرف توجد هناك
شبهة أبنه ليس بكفر ال َحي ّل اخلروج عليه ،حبجة الكفر البَواح لوجود الشبهة.
فمثال لو أمر احلاكم بتدريس النظرية الديلكتيكية يف اجلامعات ،أو بتدريس
عقائد كفر ،وكنت ترى أن تدريس عقائد الكفر يؤدي إىل الكفر ،فإنه جيب
عليك طاعته ،وأن تدرس عقائد الكفر اليت أمر بتدريسها ،وال َحي ّل لك اخلروج
عليه حبجة ظهور الكفر البَواح .ألن له دليال على جواز معرفة عقائد الكفر،
ورد عليها.
مبا ورد يف القرآن من عقائد الكفر ،اليت ساقها هللا تعاىلَّ ،
وهكذا كل شيء له دليل ،أو شبهة دليل على أنه ليس بكفر ،وكان
هناك دليل ،أو شبهة دليل أنه من اإلسالم ،فإن أمره به ،أو فعله له ال يُعتَرب
من قبيل أحكام الكفر ،وال من قبيل ظهور الكفر البَواح ،فال يدخل يف
االستثناء ،وال َحي ّل اخلروج على احلاكم من أجله ،بل جتب طاعته.
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إقـامـة األحـزاب السـياسـية فـرض كفـايـة
إن حماسبة احلكام اليت أمر هللا املسلمني هبا تكون من األفراد ،بوصفهم
أفرادا ،وتكون من التكتالت واألحزاب بوصفها تكتالت وأحزااب.
وهللا سبحانه وتعاىل كما أمر املسلمني ابلدعوة إىل اخلري ،واألمر
ابملعـروف والنهي عن املنكر ،وحماسبة احلكام ،أمرهم كذلك بـإقامة تكتالت
سـياسـية من بينهم ،تقوم بوصـفها تكتالت ابلدعوة إىل اخلري ،أي إىل اإلسالم،
واألمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر ،وحماسبة احلكام .قال تعاىل :
 ،         أي
لتوجدوا أيها املسلمون مجاعة منكم ،هلا وصف اجلماعة ،تقوم بعملني :عمل
الدعوة إىل اإلسالم ،وعمل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
وهذا الطـلب بـإقـامة اجلماعة هو طلب جازم ،ألن العمل الذي بينته
اآلية لتقـوم به هـذه اجلماعة هو فرض على املـسـلمني القيام به ،كما هو اثبت
يف اآليت واألحـاديث الكـثرية .فيكون ذلك قـرينة على أن الطلب بـإقامة
اجلماعة طلب جازم .وبذلك يكون األمر الوارد يف اآلية للوجوب ،وهو فرض
على الكفاية على املسلمني ،إذا أقامه البعض سقط عن الباقني ،وليس هو
فرض َعـني ،ألن هللا طلب من املسلمني أن يُقيموا من بينهم مجـاعة ،لتقـوم
ابلدعـوة إىل اخلري ،واألمر ابملعـروف والنهي عن املنكر ،ومل يطلب من املسلمني
يف اآلية أن يقوموا كلهم بذلك ،وإمنا طلب منهم أن يُقـيمـوا مجاعة منهم لتقوم
هبذا الفرض ،فاألمر يف اآلية ُمسـلَّط على إقامة اجلماعة وليس ُمسلَّطا على
العملني.
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والعمالن مها بيان ألعمال اجلماعة املطلوب إجيادها ،فيكون وصفا
لنوع اجلماعة املطلوب إجيادها.
واجلماعة حىت تكون مجاعة تستطيع مباشرة العمل بوصف اجلـمـاعـة ،ال
بد هلا من أمور ُمعـينة حىت تكون مجـاعة ،وتظـ َّل مجـاعة وهي تقوم ابلعمل.

والذي جيعلها مجاعة هو وجود رابطة تربط أعضاءها ،ليكونوا جسما
واحدا ،أي كتلة .ومن غري وجود هذه الرابطة ال توجد اجلماعة املطلوب
إجيادها ،وهي مجاعة تعمل بوصفها مجاعة .والذي يُبقيها مجاعة وهي تعمل
هو وجود أمري هلا ،جتب طاعته .ألن الشرع أمر كل مجاعة بلغت ثالثة
فصاعدا بـإقامة أمري هلم ،قال « :وال حي ّل لثالثة نفر يكونون أبرض فالة إال
أمروا عليهم أحدهم »...رواه أمحد من طريق عبد هللا بن عمرو.
وهذان الوصفان اللذان مها وجود الرابطة بني اجلماعة ،ووجود األمري
الواجب الطاعة يدالّن على أ ّن قوله تعاىل ،   :يعين لتوجد
منكم مجاعة ،هلا رابطة تربط أعضاءها ،وهلا أمري واجب الطاعة ،وهذه هي
اجلماعة أو الكتلة أو احلزب أو اجلمعية أو أي اسم من األمساء اليت تطـلق على
اجلماعة ،اليت تسـتويف ما جيـعلها مجـاعة ،ويبقيها مجاعة وهي تعمل .وبذلك
يظهر أن اآلية أمر بـإجياد أحزاب أو تكتالت أو مجعيات أو منظمات أو ما
شاكل ذلك.
أما كون األمر يف اآلية بـإجياد مجاعة هو أمر بـإقامة أحزاب سياسية
فذلك ٍ
آت من كون اآلية عينت عمل هذه اجلماعة ،وهو الدعوة إىل اإلسالم،
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .وعمل األمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر
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جاء عاما فيشمل أمر احلكام ابملعروف ،وهنيهم عن املنكر ،وهذا يعين وجوب
حماسبتهم .وحماسبة احلكام عمل سياسي ،تقوم به األحزاب السياسية ،وهو
من أهم أعمال األحزاب السياسية.
لذلك كانت اآلية دالة على إقامة أحزاب سياسية لتدعو إىل اإلسالم،
ولتأمر ابملعروف ،وتنهى عن املنكر ،وحتاسب احلكام على ما يقومون به من
أعمال وتصرفات.
واآلية تدل على أن هذه األحزاب جيب أن تكون أحزااب إسالمية تقوم
على العقيدة اإلسالمية ،وتتبىن األحكام الشرعية ،وال جيوز أن تكون أحزااب
شيوعية أو اشرتاكية ،أو رأمسالية ،أو قومية ،أو وطنية أو تدعو إىل الدميقراطية،
أو إىل العلمانية ،أو إىل املاسونية ،أو تقوم على غري العقيدة اإلسالمية ،أو
تتبىن غري األحكام الشرعية .ذلك أن اآلية حددت صفة هذه األحزاب
ابألعمال اليت تقوم هبا .وهذه األعمال هي الدعوة إىل اإلسالم واألمر
ابملعروف والنهي عن املنكر ومن يقوم هبذه األعمال ال بد أن يكون حامال
لإلسالم وقائما على أساس اإلسالم ،ومتبنيا أحكام اإلسالم .ومن يتكتل
على أساس شيوعي أو اشرتاكي أو رأمسايل ،أو دميقراطي أو علماين أو ماسوين
أو قومي أو وطين أو إقليمي ال ميكن أن يكون قائما على أساس اإلسالم ،وال
حامال لإلسالم ،وال متبنيا ألحكام اإلسالم .وإمنا يكون قائما على أساس
كفر ،ومتكتال على أفكار كفر.
لذلك حيرم أن يتكتل املسلمون على أساس الشيوعية أو االشرتاكية ،أو
الرأمسالية أو الدميقراطية ،أو العلمانية ،أو املاسونية ،أو القومية أو الوطنية ،أو
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على أي أساس غري أساس اإلسالم.
وجيب أن تكون هذه األحزاب علنية غري سرية ،ألن الدعوة إىل اخلري،
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وحماسبة احلكام ،والعمل للوصول إىل
احلكم عن طريق األُمة تكون علنية وصراحة ،وال تكون يف ِ
السر واخلفاء ،حىت
ّ
تؤدي الغرض املطلوب منها.
وجيب أن تكون أعمال هذه األحزاب غري مادية ،ألن عملها هو
القول ،فهي تدعو إىل اإلسالم ابلقول ،وأتمر ابملعروف ،وتنهى عن املنكر
ابلقول ،لذلك جيب أن تكون وسائلها سلمية ،وال تستعمل السالح ،وال
تتخذ العنف وسيلة لعملها .ألن محل السالح يف وجه احلاكم غري جائز لورود
األحاديث الناهية عن ذلك ،ولذلك ميكن أن يكون األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر وحماسبة احلكام دون إشهار السالح عليهم ،لذلك جيب أن تكون
وسائلها سلمية ،ومينع أن تكون مادية ،وحيرم إشهار السالح يف وجه احلاكم
إال يف حالة واحدة ،وهي حالة ما لو أظهر الكفر البَواح الذي عندان من هللا
فيه برهان ،كما ورد يف حديث عبادة بن الصامت« :وأن ال ننازع األمر أهله،
قال :إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من هللا فيه برهان».
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ضمـانـة تطبيـق اإلس ـالم
الضمانة الطبيعية لتنفيذ اإلسالم ،ومحل دعوته ،واستمرار تنفيذه،
وإحسان هذا التنفيذ ،هي التقوى يف احلاكم ،ومتركز هذه التقوى يف نفسه،
ألن تقوى هللا من قبل احلاكم جتعله حريصا على اإلسالم أكثر من حرصه
على حياته ،فضال عن حاجاته ،وتوجد فيه األحاسيس املرهفة اليت جتعله يذكر
هللا يف نفسه يف كل حلظة وعند القيام أبي عمل ،ويراقبه يف كل تصرف من
تصرفاته .وإذا فقد احلاكم التقوى فقد الضمانة الطبيعية لتطبيق اإلسالم،
وإحسان تطبيقه ،واستمرار هذا التطبيق ،وفقد الضمانة حلمل الدعوة
اإلسالمية .وملا كان احلاكم عرضة ألن جتافيه التقوى ،كان ال بد من وسيلة
مادية جتربه على التنفيذ ،أو تقصيه عن احلكم ،وتقيم مكانه احلاكم الذي
يطبق اإلسالم وحيمل دعوته .وهذه الوسيلة العملية هي األمة .ولذلك كان من
واجب األمة اإلسالمية إذا رأت حاكما جائرا مستحال حلرم هللا ،انكثا لعهد
هللا ،خمالفا لسنة رسول هللا ،عامال يف عباد هللا ابإلمث والعدوان أن تغري عليه
ابلقول أو الفعل أو تغريه .وحىت تقوم األمة بواجبها هذا ،كان عليها أن
تتصف بتقوى هللا ألن تقوى األمة هلل توجد فيها احلرص على اإلسالم وعلى
تنفيذه ،وهذا جيربها على حماسبة هذا احلاكم على تصرفاته ،فتناقشه وحتاسبه
كلما رأت منه تقصريا يف التنفيذ ،أو حماولة للحيد عن أحكام هللا ،أو إساءة
لتطبيق أنظمة اإلسالم .وهبذه الوسيلة يستمر تطبيق اإلسالم ،ويستمر إحسان
تطبيقه.
غري أن األمة  -وهي الوسيلة العملية يف الدنيا لتنفيذ اإلسالم مبراقبتها
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للحاكم وحماسبتها له  -حتتاج إىل أن يقوم فيها تكتل صحيح على أساس
اإلسالم ،يتجلى يف هذا التكتل الفهم العميق ،واخلوف الشديد من هللا؛ ألنه
يقوم على أساس واحد هو العقيدة اإلسالمية ،ويعمل ألن يثقف الناس
ابلثقافة اإلسالمية املركزة ،ثقافة توسع العقل وتقوي اإلدراك وتصفي النفس إذ
تربط املشاعر ابلفكر ،وتوجد التجاوب الصحيح بني األفكار وامليول النفسية،
وهذا جيعل املسلم الشخصية اإلسالمية املبتغاة ،وإذا قام التكتل الذي ال بد
منه على هذه الشخصية ،كان الوسيلة لصهر األمة؛ ألنه ينقي أفكارها
فيسريها حنو هدف واحد ،هو اإلسالم ،تعيش
ويصهرها يف فكر واحدّ ،
ألجله ،وحتمل الدعوة له ،و ٍ
حينئذ تتيقظ تيقظا دائميا على املبدأ الذي حتمله،
وتكون واعية وعيا صحيحا عليه .والذي يوقظها هو هذا التكتل الذي يعيش
من أجل املبدأ ومن أجل الدعوة له ومن أجل تطبيق هذا املبدأ واستمرار
تطبيقه.
وهذا التكتل هو احلزب املبدئي ،الذي يقوم يف األمة .وبعبارة أخرى هو
احلزب الذي يقوم على أساس اإلسالم من حيث كونه قيادة فكرية ،حيملها يف
األمة للوعي على اإلسـالم ،وحيمل الدعوة له يف كل مكان العتناق الناس له.
ولذلك هو حزب دعوة ال يقوم أبي عمل غري الدعـوة؛ ألن العـمل يف الـنـواحي
األخـرى هـو من وظـيفـة الدولة وليس من وظيفة احلزب.
ومىت قـام احلـزب وقـاد األمـة صار هو الرقيب على الدولـة؛ ألنـه األمـة،
أو ممـثـل األمـة .وهو الذي يقـودهـا وجيـعـلهـا تقوم بواجبها ،وهو مناقشة الدولة
وحماسبتها ،والتغيري عليها ابلقول أو الفعل ،أو تغيريها إذا خيف على اإلسالم
منها.
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ويتعسر على األمة أن تناقش أو حتاسب الدولة دون أن يكون هلا
حزب يتوىل مركز قيادة األمة جتاه الدولة ،لوجود صعوابت مجّة أمامها ،ال
يذللها إال وجود قيادة موحدة تتمثل يف تكتل ،ال يف فرد ،أو أفراد .ومن هنا
كان لزاما أن يقوم يف األمة حزب سياسي مبدئي ،عمله الوحيد محل الدعوة
اإلسالمية ،وطريقه الوحيد حلمل الدعوة هو الطريق السياسي .وكان قيام هذا
احلزب ال بد منه ألنه هو الوسيلة العملية اليت تقود األمة ويضمن بقيادته هلا
قيام الدولة مبهمتها على أكمل وجه حبمل الدعوة اإلسالمية ،وتطبيق اإلسالم
واستمرار هذا التطبيق ،وهو الوسيلة العملية ملنع إساءة تطبيقه.
ولقد كان تكتيل الرسول  للمسلمني حول اإلسالم يتجلى يف دار
األرقم ،مث مشل الصحابة مجيعا .فكانوا الكتلة اليت تقوم بني املسلمني تتوىل
محل تبعة اإلسالم عمليا ،وإن كان مجيع املسلمني حيملون تبعات اإلسالم
بشكل عام .روي أن رسول هللا  تويف عن ستني ألف صحايب .إن هؤالء
هم الكتلة اإلسالمية أو احلزب اإلسالمي الذي حيمل تبعة اإلسالم عمليا،
وإال فالرسول  تويف واملسلمون يزيدون عن ذلك أضعافا مضاعفة .وحينما
انقضى عصر الصحابة والتابعني واتبعي التابعني تالشى احلزب فأخذ يتسرب
الضعف إىل نفوس احلكام ،لعدم وجود احلزب الذي يقود األمة ملراقبتهم
ومناقشتهم وحماسبتهم .واستمر ذلك إىل أن حصلت إساءة تطبيق اإلسالم.
وإذن فالضمانة احلقيقية لتطبيق اإلسالم ومحل دعوته وإحسان تطبيقه هي
احلزب السياسي اإلسالمي.
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