بسم للا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال

أحكام متعلقة بالخليفة واألمير المؤقت
إلى Sohail Dar
السؤال:
السالم عليكم ورحمة للا وبركاته إخوتي الكرام ،أضع أسئلة ألميرنا وأرجو توصيلها إليه بإذن للا .انتبهوا
بأن اللغة العربية ليست لغتي الطبيعية وأنا آسف جدا إذا أخطأت في شيء...
السالم عليكم ورحمة للا وبركاته أخي الكريم وأميرنا الفاضل ،أسأل للا لك الخير.
األمر األول هو االعتذار منك عن لغتي العربية ألنها ضعيفة ،رغم ذلك أحاول طرح األسئلة وهي متعلقة
بموضوع الخالفة:
األول :ورد في كتاب نظام الحكم في السالم أن األلقاب الجائزة هي الخليفة والمام وأمير المؤمنين وما
يشبهها بالمعنى مثل سلطان المؤمنين ،لكن في كتاب أجهزة دولة الخالفة يقف النص عند ذكر لقب أمير المؤمنين
وال يذكر غيرها .فهل تغير التبني في ألقاب الخليفة إلى أن نقتصرها على الثالثة فحسب؟ وإذا تغير التبني فما هو
الدليل على التغيير؟
الثاني :أما ما جاء في "األجهزة" بالنسبة لما أدى إلى تلقيب عمر رضي للا عنه أمير المؤمنين فهل يصح أن
يقال إن فيه اقتصارا على استعمال لقب أمير المؤمنين أم هل يكون مباحا استعمال لقب آخر مثل سلطان المؤمنين؟
الثالث :فهمت أن شرطا من شروط كون إجماع الصحابة هو وجود التناقض بشيء معروف مثل تأجيل دفن
رسول للا ﷺ ووجوب دفن الميت فوراً ،فأين التناقض بتلقيب عمر رضي للا عنه أمير المؤمنين حتى يصبح
إجماع صحابة؟
الرابع :أجبت سؤاال في الماضي كون لفظ الخليفة لفظا شرعيا فقهيا ،فهل يقال الشي نفسه في لفظ المام أن
يكون لفظا شرعيا فقهيا بما أنه جاء في األدلة الشرعية ،أم نقول إن لفظ المام اصطالحي .وبالنسبة لهذا األمر
ورد في أحاديث عديدة لفظ المام ويشير إلى من يقود الناس في الصالة ،فهل هناك اختالف في المعنى فيمن يشير
إليه؟ أي هل المعنى في هذه األحاديث يعود إلى الخليفة ومن يوليه من الوالة واألمراء ...الخ على وجه الحصر أم
في ضمنه من يقود المسلمين في الصالة كما نراهم في هذه األيام في مساجدنا؟
الخامس" :األمير المؤقت" لماذا ال يولى معاون التنفيذ في تنصيب خليفة .إضافة إليه ما الذي استند عليه
اختيار أكبر معاون سنا على تنصيب خليفة؟ ولماذا ليس أحسن معاون تجربة في منصبه معاونا أو من أفضل منهم
عدال أو أفضل منهم بعلم القرآن ...الخ؟
وعندي سؤال آخر وهو ...إذا خالف الخليفة شرطا من شروط االنعقاد بعد بيعته هل تبطل بيعته؟ أي إذا
أصبح غير عدل مثال أو أصبح مثل من ذكره رسول للا ﷺ من أئمة يكرهونهم المسلمون.
جزاكم للا كل خير
وأشكرك شكرا كثيرا ألجوبتك وأسأل للا لك ولعائلتك والخوة خيرا وعافية ورمضان مبارك
أخوك د .سهيل أبو مصعب

الجواب:
وعليكم السالم ورحمة للا وبركاته،
لقد سرني أنك كتبت إلي بلغة القرآن الكريم اللغة العربية ،مع أنك تجد صعوبة في الكتابة بها ...وعلى العموم
فإن ما سألته واضح باستثناء بعض المواضع التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح ،وإليك البيان:
 -1إن اللقب الذي يطلق على من يبايع بالخالفة هو لقب الخليفة ،أو المام ،أو أمير المؤمنين كما ورد في
األحاديث النبوية الشريفة وفي إجماع الصحابة ...وأما ما ُذكر في نظام الحكم من القول بعد هذه الثالثة [وليس
واجبا ً أن تلتزم هذه األلقاب الثالثة ،بل يجوز إطالق غيرها من األلقاب على من يتولى أمر المسلمين ،مما يدل
على مضمونها ،مثل حاكم المؤمنين ،أو رئيس المسلمين ،أو سلطان المسلمين ،أو غيرها مما ال يتناقض مع
مضمونها ،أما األلقاب التي لها معنى معيّن يخالف أحكام السالم المتعلقة بالحكم ،كالملك ورئيس الجمهورية،
(والمبراطور) فإنه ال يجوز أن تطلق على من يتولى أمر المسلمين ،لتناقض ما تدل عليه مع أحكام السالم].
انتهى ،وكذلك ما ورد في الشخصية الثاني في باب الخالفة في آخر الفقرة [وال يجب أن يلتزم هذا اللفظ أي المامة
أو الخالفة ،وإنما يلتزم مدلوله ].انتهى
فقد عُدِّل الموضعان ،و ُحذفت الزيادات المذكورة أعاله في نظام الحكم وفي الشخصية الجزء الثاني ،وبقيت
األلقاب هي الثالثة كما في كتاب األجهزة (الخليفة ،اإلمام ،أمير المؤمنين) ،وهذه األلقاب الثالثة هي التي
ستستعمل في الدولة عندما ينصرنا للا سبحانه وتعالى.
 -2يشترط في الجماع السكوتي على حكم شرعي حتى يعد إجماعا ً مقبوالً "أن يكون الحكم الشرعي مما
ينكر عادة وال يسكت عليه الصحابة؛ وذلك الستحالة إجماع الصحابة على السكوت على منكر .فإن كان مما ال
ينكر عادة ،فإن سكوت الصحابة عنه ال يعتبر إجماعاً" ...جاء في الشخصية الثالث( :الجماع السكوتي هو أن
يذهب واحد من الصحابة إلى حكم ويعرف به الصحابة ولم ينكر عليه منكر ،فيكون سكوتهم إجماعا ً ،ويقال له
الجماع السكوتي مقابل الجماع القولي ...ويشترط في الجماع السكوتي شروط:
أحدها :أن يكون الحكم الشرعي مما ينكر عادة وال يسكت عليه الصحابة...
ثانيها :أن يشتهر هذا العمل ويعرفه الصحابة...
ثالثها :أن ال يكون ذلك مما جعل ألمير المؤمنين التصرف به برأيه كأموال بيت المال)...
فهذه الشروط يجب توفرها في اإلجماع السكوتي حتى يُستدل به .أما موضوع إجماع الصحابة على استعمال
لقب "أمير المؤمنين" فهو ليس من باب الجماع السكوتي حتى يشترط له الشرط المذكور آنفا ً ،بل هو من قبيل
اإلجماع القولي ألن الصحابة في جملتهم استعملوا هذا اللقب في مخاطباتهم وسموا به الخلفاء فكان هذا بمقام
الجماع القولي وليس الجماع السكوتي ،وعليه فال يلزم أن يكون هذا الحكم مما ينكر عادة حتى يصح فيه
الجماع ويكون معتبرا ً.
 -3بالنسبة لسؤالك عن لفظ اإلمام:
أ -المام في اللغة له معان عدة منها الذي يؤتم ويقتدى به ،جاء في مختار الصحاح ...( :والمام الذي يُ ْقتَ َدى
به و َج ْمعُه أئِ َّمة )...وجاء في كتاب العين ...( :وكل من اقتدي به ،وقدم في األمور فهو إمام ،)...فالمام بهذا
المعنى هو مطلق من يقتدى ويؤتم به.
ب -وقد استعمل الشرع لفظ المام كمصطلح فقهي "حقيقة شرعية" بمعنى الرئيس العام للمسلمين حيث دلت
النصوص الشرعية على ذلك ،ومن هذه النصوص:
 عن عبد للا بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول للا ﷺ يقولَ « :و َم ْن بَايَ َع إِّ َما ًما فَأ َ ْع َص ْفقَةَ يَ ِّد ِّهَ ،وثَ َم َرةَ
طاهُ َ
قَ ْلبِّ ِّه ،فَ ْليُ ِّط ْعهُ »...رواه مسلم.

علَ ْي ُك ْم
صلُّونَ َ
ار أَئِّ َّمتِّ ُك ْم الَّ ِّذينَ ت ُ ِّحبُّونَ ُه ْم َويُ ِّحبُّونَ ُك ْمَ ،ويُ َ
 عن عوف بن مالك عن رسول للا ﷺ قالِّ « :خيَ ُعلَي ِّْه ْم »...رواه مسلم.
صلُّونَ َ
َوت ُ َ
سو َل َّ ِ
ع ْب َد َّ ِ
ّللا ﷺ يَقُو ُل:
ّللا بْنَ ُ
س ِم ْعتُ َر ُ
سا ِلما ً َح َّدثَهُ :أَ َّن َ
 أخرج البخاري َع َم َر ،يَقُو ُلَ :
ع ِن اب ِْن ِش َهاب ...أَ َّن َ
سئ ُول ع َْن َر ِّعيَّتِّ ِّه.»...
اع َو َم ْ
اعَ ،و ُكلُّ ُك ْم َم ْ
سئ ُول ع َْن َر ِّعيَّتِّ ِّهِّ ،
اإل َما ُم َر ٍ
« ُكلُّ ُك ْم َر ٍ
ففي هذه األحاديث ذكر لقب الحاكم الذي يقيم أحكام الشرع في السالم وهو :المام ،مثلما ذكر لقب الخليفة
في نصوص شرعية أخرى ،أي أن النصوص الشرعية بينت أن لفظ "المام" هو كلفظ "الخليفة" وأنها مصطلحات
نص الشرع عليها وهي تعني الرئاسة العامة للمسلمين ،وقد سميت المامة العظمى وسمي
فقهية "حقيقة شرعية" ّ
صاحبها المام األعظم...
ج -وكذلك استعمل لفظ المام في الشرع بمعنى إمام الصالة وهي المامة التي يطلق عليها المامة الصغرى،
وقد وردت في ذلك أحاديث منها:
شةَ أ ُ ِ ّم ْال ُمؤْ ِمنِينَ أَنَّ َها قَالَ ْ
صلَّى
عائِ َ
سو ُل َّ
صلَّى َر ُ
ع ْن َ
 روى البخاري في صحيحه َّللاِ ﷺ فِي بَ ْيتِ ِه َوه َُو شَاك فَ َ
ت َ
اإل َما ُم ِّليُ ْؤتَ َّم ِّب ِّه َف ِّإ َذا َر َك َع
َار ِإ َل ْي ِه ْم أَ ْن اجْ ِل ُ
سوا فَ َل َّما ا ْن َ
َجا ِلسا ً َو َ
ف قَا َلِّ « :إ َّن َما ُج ِّع َل ْ ِّ
ص َّلى َو َرا َءهُ قَ ْوم قِ َياما ً فَأَش َ
ص َر َ
صلُّوا ُجلُوسا ً».
صلَّى جَا ِّلسا ً فَ َ
ارفَعُوا َوإِّذَا َ
ار َكعُوا َوإِّذَا َرفَ َع فَ ْ
فَ ْ
ق تَأ ْ ِّمينُهُ
اإل َما ُم فَأ َ ِّمنُوا فَ ِّإنَّهُ َم ْن َوافَ َ
 روى البخاري في صحيحه َي ﷺ قَا َل «إِّذَا أَ َّمنَ ْ ِّ
ع ْن أَبِي ه َُري َْرةَ أَ َّن النَّبِ َّ
تَأ ْ ِّمينَ ا ْل َم َالئِّ َك ِّة ُ
غ ِّف َر لَهُ َما تَقَ َّد َم ِّم ْن ذَ ْنبِّ ِّه».
فلفظ "المام" الموضوع شرعا ً بإزاء إمام الصالة هو أيضا ً اصطالح شرعي كما تدل على ذلك األحاديث
اآلنفة الذكر.
د -ال يوجد تالزم شرعا ً بين لفظ المام بمعنى الخليفة وبين لفظ المام بمعنى إمام الصالة ،فاألحاديث التي
ورد فيها ذكر المام بمعنى الخليفة ليست متعلقة بالضرورة بموضوع الصالة ،واألحاديث التي ورد فيها ذكر
المام بمعنى إمام الصالة ليست متعلقة بالضرورة بالخليفة والحكم ،وذلك كاألحاديث المذكورة في األعلى فال يفهم
منها التالزم بين إمامة الحكم وإمامة الصالة...
هـ  -تفهم النصوص الوارد فيها لفظ المام في سياقها ووفق القرائن:
 فقد يستعمل لفظ المام في النصوص الشرعية بالمعنى اللغوي كقوله تعالىَ ﴿ :والَّ ِّذينَ يَقُولُونَ َربَّنَا َه ْب لَنَا(وقَ ْولُهُ:
ِّم ْن أَ ْز َو ِّ
اجنَا َوذُ ِّريَّاتِّنَا قُ َّرةَ أَ ْعيُ ٍن َواجْ عَ ْلنَا ِّل ْل ُمت َّ ِّقينَ إِّ َماما ً﴾ ،وقد جاء في تفسير ابن كثير لهذه اآليةَ :
الربِي ُع بْنُ أَنَس :أَئِ َّمةً يُ ْقتَ َدى بِنَا فِي ْال َخي ِْر.
سنَُ ،وقَتَا َدةَُ ،وال ُّ
يَ ،و َّ
﴿ َواجْ عَ ْلنَا ِّل ْل ُمت َّ ِّقينَ إِّ َماما ً﴾ قَا َل ابْنُ َ
عبَّاسَ ،و ْال َح َ
س ِ ّد ُّ
عاة ً إِلَى ْال َخي ِْر) ،وواضح من السياق أن المراد بلفظ المام هنا الشخص الذي يقتدى
َوقَا َل َ
غي ُْر ُه ْمُ :ه َداة ً ُم ْهتَدِينَ َو ُد َ
به في التقوى وليس المام بمعنى الحكم أو بمعنى إمامة الصالة.
ي ِ ﷺ قَا َل
ع ْن أَ ِبي ه َُري َْرةَ َ
 وقد يستعمل لفظ المام بمعنى الخليفة كما في الحديث الذي رواه مسلم َع ْن ال َّن ِب ّ
ع َد َل كَانَ لَهُ ِّبذَ ِّلكَ أَجْ ر َوإِّ ْن يَأ ْ ُم ْر ِّبغَي ِّْر ِّه
ّللا ع ََّز َو َج َّل َو َ
اإل َما ُم ُجنَّة يُقَاتَ ُل ِّم ْن َو َرائِّ ِّه َويُتَّقَى ِّب ِّه فَ ِّإ ْن أَ َم َر ِّبتَ ْق َوى َّ ِّ
«إِّنَّ َما ْ ِّ
علَ ْي ِّه ِّم ْنهُ» ،وواضح من الحديث أن المقصود هو الحاكم ألن الحاكم هو الذي يقاتل من ورائه وهو الذي يعدل
كَانَ َ
أو يظلم ،وليس المقصود مطلق االقتداء كما هو في المعنى اللغوي وال إمامة الصالة.
سو َل َّ ِ
ّللا ﷺ
ع ْن أَ ِبي ه َُري َْرةَ أَ َّن َر ُ
 وقد يستعمل لفظ المام بمعنى إمامة الصالة مثلما روى مسلم في صحيحه َق قَ ْولُهُ قَ ْو َل ا ْل َم َالئِّ َك ِّة ُ
غ ِّف َر لَهُ َما
ّللاُ ِّل َم ْن ح َِّم َدهُ فَقُولُوا اللَّ ُه َّم َربَّنَا لَكَ ا ْلح َْم ُد فَ ِّإنَّهُ َم ْن َوافَ َ
اإل َما ُم َ
س ِّم َع َّ
قَا َل « ِّإذَا قَا َل ْ ِّ
تَقَ َّد َم ِّم ْن ذَ ْنبِّ ِّه» ،وواضح أن الكالم هنا هو عن الصالة وعن إمام الصالة.
 -4بالنسبة لسؤالك عن األمير المؤقت:
ليس واضحا ً بالضبط ما المقصود بقولك"( :األمير المؤقت" لماذا ال يولى معاونا تنفيذا في تنصيب خليفة)...

وأما موضوع اختيار أكبر المعاونين سنا ً ليكون أميرا ً مؤقتا ً فقد بينا سبب ذلك في جواب سؤال مؤرخ في
 02من شعبان 1435هـ الموافق 2014/05/31م وأنقل لك من جوابنا المشار إليه ما يلي:
[ ...وأما األمر الثاني وهو كيفية تعيين األمير المؤقت إن لم يعين الخليفة قبل موته أميرا ً مؤقتاً ،واألولويات
صل هذا األمر الداري ،وعليه كان المذكور في المادة ":"33
في ذلك ،فإنه أمر إداري ،ويجوز تبنِّي مادة تف ِ ّ
(...فإن أكبر المعاونين سنا ً يكون هو األمير المؤقت إال إذا أراد الترشح للخالفة ،فيكون التالي له سنا ً ...وهكذا.
فإذا أراد كل المعاونين الترشح فأكبر وزراء التنفيذ سنا ً ثم الذي يليه إذا أراد الترشح ...وهكذا ،فإذا أراد كل
وزراء التنفيذ الترشح للخالفة حصر األمير المؤقت في أصغر وزراء التنفيذ سناً).
وللعلم ،فقد روعي في هذا التبني اعتبارات موجبة ،فالمعاونون هم أعرف الناس بالحكم وأكثر الناس اطالعا ً
على مجريات األمور أيام الخليفة السابق ،ويليهم في المعرفة والخبرة وزراء التنفيذ اللتصاقهم بالخليفة وبأعماله،
فهؤالء أفضل الناس لتولي المارة المؤقتة ،ولما كان المعاونون سوا ًء ال تفاضل بينهم في المعاونة ،والوزراء
كذلك ،كانت السن عامالً مناسبا ً للتفاضل كما في إمامة الصالة ،إذا تساوى المصلون في شروط المامة قُدم
ع ْن ُ
ض ْمعَج ،يَقُو ُل:
س بْنَ َ
ش ْعبَةََ ،
أكبرهم سناً ،أخرج مسلم في صحيحة َ
ع ْن إِ ْس َما ِعي َل ب ِْن َر َجاء ،قَا َلَ :
س ِم ْعتُ أَ ْو َ
ب للاَِّ ،وأَ ْق َد ُم ُه ْم قِّ َرا َءةً ،فَ ِّإ ْن كَانَتْ
س ِم ْعتُ أَ َبا َم ْسعُودَ ،يقُو ُل :قَا َل لَنَا َر ُ
سو ُل للاِ ﷺ« :يَ ُؤ ُّم ا ْلقَ ْو َم أَ ْق َر ُؤ ُه ْم ِّل ِّكتَا ِّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
الر ُج َل فِّي
س َوا ًء ،ف ْليَ ُؤ َّم ُه ْم أ ْكبَ ُر ُه ْم ِّ
جْرةً ،ف ِّإ ْن كَانُوا فِّي ا ْل ِّهجْ َر ِّة َ
قِّ َرا َءت ُ ُه ْم َ
س َوا ًء ،ف ْليَ ُؤ َّم ُه ْم أق َد ُم ُه ْم ِّه َ
سنا ًَ ،و َل تَ ُؤ َّمنَّ َّ
س ْل َ
علَى تَك ِّْر َمتِّ ِّه فِّي بَ ْيتِّ ِّه إِّ َّل أَ ْن يَأْذَنَ لَكَ  ،أَ ْو بِّ ِّإ ْذنِّ ِّه» .وعليه فكان األمر الداري
س َ
أَ ْه ِّل ِّهَ ،و َل فِّي ُ
طانِّ ِّهَ ،و َل تَجْ ِّل ْ
المتبنى في هذه المسألة هو تقديم أكبر المعاونين سنا ً ثم الذي يليه ،ثم أكبر وزراء التنفيذ ثم الذي يليه ،وهكذا].
انتهى االقتباس من جواب السؤال السابق.
 -5بالنسبة لسؤالك عن اختالل شرط من شروط انعقاد الخالفة بعد أن تتم بيعة الخليفة كاختالل شرط العدالة
فالجواب المجمل على ذلك أن اختالل شرط من شروط االنعقاد ال يعني بالضرورة بطالن عقد الخالفة ،فمثالً
اختالل شرط العدالة يجعل الخليفة مستحقا ً للعزل ولكنه ال ينعزل مباشرة بل ال بد من قرار من محكمة المظالم في
ذلك أي تبقى خالفته قائمة إلى حين بت محكمة المظالم في شأنه ...وقد فصلنا القول في هذا الموضوع في أكثر
من موضع من كتبنا ،وبيناه في مقدمة الدستور الجزء األول في المادتين ( ،)41+40مع شرحهما ،ويمكنك
الرجوع إلى كتاب المقدمة للوقوف على تفاصيل ذلك.
وفي الختام فإني أشكرك على دعائك لنا ،وأدعو لك بخير ،وأكرر ما ذكرته في بداية الجواب من سروري
بكتابتك إلي بلغة القرآن ،اللغة العربية.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 26ذو الحجة 1441هـ
الموافق 2020/08/16م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه للا) على الفيسبوك:
__tn؟https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2712317369014270
__=K-R

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير

موقع الخالفة

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

www.htmedia.info
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