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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة

كــــــــــــــان تــــــــــــــاليف كتــــــــــــــاب نظــــــــــــــام احلكــــــــــــــم يف طبعتــــــــــــــه األو  يف أوائــــــــــــــل 
ـــــــ  يف عقـــــــول  ـــــــر كب ـــــــة هلـــــــا أث ـــــــ  الثقافـــــــة ال ربي اخلمســـــــينيات مـــــــن هـــــــذا القـــــــرنث وكان

ـــــاء  املســـــلمنيث ومـــــن أثرهـــــا كـــــان يســـــيطر علـــــى أذهـــــا م أن اإلســـــالم املثقفـــــني مـــــن أبن
ديـــــن كهنـــــوسث وأنـــــه لـــــيس فيـــــه نظـــــام صـــــاحل ملعاجلـــــة مشـــــاكل احليـــــاة يف هـــــذا العصـــــر. 

 .روحية( ــدولته كان  دولة )دينية وال نظام حكم لدولةث و 
وكــــــان القــــــائمون علــــــى العمــــــل لغســـــــالم ينــــــادون بافكــــــار عامــــــة  ـــــــ  

ربز اإلســــــــالم كنظـــــــام كامــــــــل للحيــــــــاة والدولــــــــة مبلـــــــورة ولــــــــيس فيهــــــــا وضـــــــوح يــــــــ
ــــــوح دون أن  ــــــالرجوع إ  اإلســــــالم بشــــــكل عــــــام مفت ــــــادون ب واجملتمــــــنث وكــــــانوا ين
ـــــة إعـــــادة احلكـــــم  يكـــــون يف أذهـــــا م تصـــــّور واضـــــف ألنظمـــــة اإلســـــالم وال لكيفي
باإلســــــالمث و ــــــاب عــــــن دعــــــوا م أن إعــــــادة احلكــــــم  ــــــا أنــــــزل اهلل ال يتــــــاتى إال 

ـــــب وإعــــادة احلكــــم  ــــا أنــــزل  اخلـــــالفةفةث وهلــــذا مل يكــــن إلقامــــة الـامة دولــــة اخلـــــإق
 اهلل يف برنامج عملهم أي نصيب.

يف ذلـــــك الوقـــــ  قـــــام تكتـــــل بدراســـــة واقـــــن األُمـــــة حاضـــــرها ومـــــا  لـــــ  
ــــ  هــــي  ــــة كان ــــوة وســــلطان يف دول ــــه مــــن ق ــــ  في ــــهث ودراســــة تاركهــــا ومــــا كان إلي

ســــالمية ومــــا انبثــــق عنهـــــا الدولــــة األو  يف العــــاملث دولــــة تقــــوم علـــــى العقيــــدة اإل
ـــــــذ وحتملهـــــــا رســـــــالة إ   مـــــــن أحكـــــــام شـــــــرعية تضـــــــعها موضـــــــن التطبيـــــــق والتنفي
ــــــــاب  ــــــــل اإلســــــــالم مــــــــن مراجعــــــــه األصــــــــلية يف الكت العــــــــاملث ا درت هــــــــذا التكت
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والســـــنة دراســـــة واعيـــــة وخــــــرج بنتي ـــــة أنـــــه نظـــــام كامــــــل شـــــامل يعـــــا  مشــــــاكل 
يـــــة دون التطـــــر  إ  احليـــــاة مجيعهـــــاث فوضـــــن كتبـــــا  تبـــــني كـــــل ذلـــــك بصـــــورة إمجال

ـــــــا ث ويف نظـــــــام احلكـــــــم   ـــــــ  مـــــــن تفصـــــــيال اث فوضـــــــن يف نظـــــــام اإلســـــــالم كتاب كث
كتابـــــــــــا ث ويف النظـــــــــــام االقتصـــــــــــادي كتابـــــــــــا ث ويف النظـــــــــــام االجتمـــــــــــاعي كتابـــــــــــا ث 
والحــــــــــه يف وضــــــــــن هــــــــــذه الكتــــــــــب الناحيــــــــــة العمليــــــــــة ليــــــــــدر  املســــــــــلمون أن 

بتبــــــين أنظمتــــــه اإلســــــالم مبــــــدأ عملــــــيث ونظــــــام كامــــــل صــــــاحل للتطبيــــــقث ليقومــــــوا 
ــــــة اخلــــــ ــــــق العمــــــل إلقامــــــة دول ــــــاةث عــــــن طري الفة ـوالعمــــــل إلجيادهــــــا يف واقــــــن احلي

 اليت هي الطريقة الوحيدة لتطبيق هذه األنظمة وإجيادها يف واقن احلياة.
ــــــــل لمــــــــل هــــــــذه األفكــــــــار واألنظمــــــــة للمســــــــلمني  ــــــــام هــــــــذا التكت وبقي

ـــــــاة ودوام مناقشـــــــتها والتحـــــــد  هبـــــــا وبلو  ر ـــــــا والرجـــــــوع إلجيادهـــــــا يف واقـــــــن احلي
إ  مصـــــادرهاث اتســـــع  لديــــــه هـــــذه األفكــــــار. ومل تعـــــد تقتصــــــر علـــــى اخلطــــــوط 
العريضـــــة والصـــــورة اإلمجاليـــــةث خاصـــــة بعـــــد أن أصـــــبف اإلســـــالم أمـــــل املســـــلمنيث 
وحمــــّط رجــــائهم يف اخلــــال  بــــا هــــم فيــــهث وبعــــد أن أصــــبحوا يــــدركون أنــــه نظــــام  

ــــدي ــــاة مجيعهــــاث كمــــا أصــــبف ل هم حــــافز ملعرفــــة كامــــل شــــامل يعــــا  مشــــاكل احلي
الــــــــيت يُعَمــــــــُل إلقامتهــــــــاث وعــــــــن أنظمــــــــة  اخلـــــــــالفةأكثــــــــر التفاصــــــــيل عــــــــن دولــــــــة 
علــــــيهمث فكــــــان هــــــذا حــــــافزا  لنــــــا علــــــى  اخلـــــــالفةاإلســــــالم الــــــيت ســــــتطبقها دولــــــة 

ـــــيت مل تكـــــن موجـــــودة  ـــــ  مـــــن التفصـــــيالت ال ـــــب وإثرائهـــــا بكث توســـــين هـــــذه الكت
 فيها يف طبعا ا األو .

م الــــــذي دــــــن بصــــــدده فقــــــد عملنــــــا يف وبالنســــــبة لكتــــــاب نظــــــام احلكــــــ
وأجهز ــــا وأعماهلــــا ومــــا  اخلـــــالفةالطبعــــة الثالثــــة علــــى توســــيعه وإبــــراز واقــــن دولــــة 
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يتعلـــــق هبــــــا بشـــــكل تفصــــــيليث ووّضـــــحنا أن شــــــكل احلكـــــم يف اإلســــــالم شــــــكل 
ـــــــز ك ـــــــد متمي ـــــــا تفري ـــــــن أنظمـــــــة احلكـــــــم املوجـــــــودة يف العـــــــاملث وبّين ـــــــف عـــــــن مجي ل

ـــــــق نصـــــــب اخلليفـــــــةث ـولـــــــة اخلـــــــبالتفصـــــــيل قواعـــــــد احلكـــــــم وأجهـــــــزة د الفةث وطري
الفة هـــــي دولـــــة بشـــــرية وليســـــ  دولـــــة ـوأســـــاليب ذلـــــكث ووّضـــــحنا أن دولـــــة اخلـــــ

إهليــــــةث وجىنـــــــا علــــــى املعـــــــاونني وصــــــالحيا مث وعلـــــــى حكــــــم الشـــــــورى وجملـــــــس 
األُمـــــة وصـــــالحياتهث وأبرزنـــــا بيـــــان وجـــــوب تطبيـــــق اإلســـــالم تطبيقـــــا  كـــــامال  دفعـــــة 

ـــــــق ـــــــدرّج يف تطبي ـــــــا حرمـــــــة أن يكـــــــون  واحـــــــدةث وحرمـــــــة الت أحكامـــــــهث كمـــــــا أبرزن
ــــــة حكمــــــا  بوليســــــيا ث ومــــــ   ــــــب طاعــــــة احلــــــاكمث ومــــــ  حتــــــرم  احلكــــــم يف الدول
طاعتـــــهث ومـــــ  جيـــــب أن يشـــــهر الســـــيف يف وجهـــــهث ووجـــــوب حماســـــبته يف كــــــل 

 حني.
وكـــــان قـــــد فاتنـــــا يف الطبعـــــة الثالثـــــة ّـــــريج األحاديـــــ  وااللتـــــزام بنّصـــــها 

ـــــــد  ـــــــب احلـــــــدي ث وكنـــــــا ق ـــــــ  منهـــــــا علـــــــى املوجـــــــود يف كت اعتمـــــــدنا يف أخـــــــذ كث
ــــب الفقــــه تــــروي  ــــب الفقــــه املعتــــربة ثقــــة هبــــاث  ــــ  أن كت النصــــو  الــــواردة يف كت
احلــــدي  أحيانــــا  بــــاملععث أو تقتصــــر علــــى روايـــــة جــــزء مــــن احلــــدي  الــــذي هـــــو 

ـــــدليلث فلمـــــا نفـــــ ت الطبعـــــة الثالثـــــة وأردنـــــا أن نطبعـــــه طبعـــــة دمكـــــان الشـــــاهد وال
ـــــن األحاديـــــ  رابعـــــة اســـــتدركنا مـــــا فاتنـــــا يف  ـــــةث فقمنـــــا بتخـــــريج مجي الطبعـــــة الثالث

الــــــــواردة يف الكتــــــــابث وذكرنــــــــا مــــــــن أيــــــــن أخــــــــذ كــــــــل حــــــــدي  منهــــــــاث والتزمنــــــــا 
بـــــالنا الـــــوارد يف كتـــــب احلـــــدي ث وأبعـــــدنا كـــــل حـــــدي  مل تتاكـــــد لنـــــا صـــــحته 
أو صــــــالحه لالســــــتداللث كمــــــا تاكــــــدت لنــــــا صــــــحة مجيــــــن األخبــــــار الــــــواردة يف 

يتاّكـــــــــد لنـــــــــاث أو وجـــــــــدناه ضـــــــــعيفا   الكتـــــــــاب مـــــــــن مصـــــــــادرهاث وكـــــــــل خـــــــــرب مل
حــــــــــذفناهث كمــــــــــا صــــــــــححنا بعــــــــــض املفــــــــــاهيم واألحكــــــــــام نتي ــــــــــة املناقشــــــــــات 
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 واملراجعاتث فخرج الكتاب هبذه الصورة اليت نقدمها للمسلمني.
رام املســــــلمني ـإكـــــــواهلل نســــــال أن جيعــــــل فيــــــه خــــــ ا  كثــــــ ا ث وأن يعّ ــــــل ب

ب موضـــــــــن التطبيـــــــــق حـــــــــ  يوضـــــــــن مـــــــــا ورد يف الكتـــــــــا اخلــــــــــالفةامة دولـــــــــة ـإقـــــــــب
 والتنفيذث وما ذلك على اهلل بعزيز.

 .هـ3035من شهر حمرم احلرام  30
 م.43/45/3225

 عبد القديم زلوم
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :تمهيد

أنزل اهلل سبحانه وتعا  رسالة اإلسالمث وجعلها تقوم على عقيدة 
 التوحيدث عقيدة: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.

ؤون احلياة كلهاث ـم شـرية مجعاءث تنظـاملة للبشـلة عامة شاـوهي رس
وعالقا ا  ا قبلها وما بعدهاث وتعا  مشاكل اإلنسان من حي  هو إنسانث 
وتنظم عالقاته من خالقهث ومن نفسهث ومن   ه من بين البشرث يف كل زمان 

 ومكان.
ة اخللق فعاجل  عالقة اهلل اخلالق بالكون واإلنسان واحلياة من ناحي

والتدب ث واإلحياء واإلماتةث واهلدى والضاللث والرز  والنصر و  ها با اتصف 
اهلل تعا  به من صفات القدرة واإلحكام والتدب  والتصرف والعلم احمليط جبمين 

 الكائناتث واإلرادة املتعلقة جبمين املمكنات.
اده بالعبودية كما عاجل  عالقة اإلنسان واحلياة باهلل اخلالق بوجوب إفر 

والتشرينث وعدم إشرا    ه من املخلوقات معه يف شيء من ذلكث ووجوب 
عبادته  ا شرع لعباده أن يعبدوه بهث ووجوب االلتزام باوامرهث واالبتعاد عن 

باالتباع لهث واألخذ عنهث وعدم االتباع  نواهيهث ووجوب إفراد الرسول حممد 
 ل  هث أو األخذ عن سواه من البشر.

وقد جاءت بافكار معينة حمددةث أوجدت هبا حضارة متميزةث حددت 
هبا جمموع املفاهيم عن احلياةث وبلورت هبا أذوا  معتنقيها وفق تلك احلضارةث 
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وجعل  هلا وجهة نظر معينة يف احلياةث هي احلالل واحلرامث وطريقة معينة يف 
ره وأنظمته وشخصيات العيشث وأقام  هبا جمتمعا  ُمتَميِّزا  يف أفكاره ومشاع

 أفراده.
كما جاءت بتشرين كامل يعا  العالقات يف الدولة واجملتمنث سواء يف 
احلكمث أو االقتصاد أو االجتماع أو التعليمث أو السياسة داخلية أو خارجيةث 
وسواء أكان  تلك العالقات تتعلق بالعالقات العامة بني الدولة وأفراد رعاياهاث 

عوبث يف حاليت السلم واحلربث أم  ـها من الدول واألمم والشأم بني الدولة و   
 كان  تتعلق بالعالقات اخلاصة بني أفراد اجملتمن بعضهم من بعض.

انية كلهاث أوجب  ـياة اإلنسـامال  للحـاما  كامال  شـفكان  بذلك نظ
على املسلمني تطبيقه وتنفيذه كامال ث يف دولة حددت هلا شكال  معيَّنا  يتمثل 

 .اخلـالفةظام بن
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 المــكم في اإلسـالح

احلكم وامللك والسلطان  عع واحدث وهو السلطة اليت تنفذ األحكامث 
أو هو عمل اإلمارة اليت أوجبها الشرع على املسلمنيث وعمل اإلمارة هذا هو 
السلطة اليت تستعمل لدفن التظاملث وفصل التخاصم. أو بعبارة أخرىث احلكم 

 اردة يف قوله تعا : هو والية األمر الو            
      : ويف قوله تعا                  

   .وهو مباشرة رعاية الشؤون بالفعل . 
ة جعل الدولة واحلكم جزءا  واإلسالم باعتباره مبدأ للدولة واجملتمن واحليا

منهث وأمر املسلمني بان يقيموا الدولة واحلكمث وأن حيكموا باحكام اإلسالم. 
وقد نزل  عشرات اآليات يف القر ن الكرمي يف احلكم والسلطان تامر املسلمني 

 باحلكم  ا أنزل اهلل. قال اهلل تعا :                

              وقال:  ث          

                           

   وقال:  ث                       ث 
  وقال:                        وقال:  ث
                            وقال:  ث
                          

                  وقال:  ث       

                وقال:  ث   
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             و  ها من عشرات اآليات .
املتعلقة باحلكم من حي  هو حكم وسلطانث وهنا  اآليات الكث ة الدالة على 
تفصيالت حواد  احلكم. فهنا   يات التشرين احلريبث والتشرين السياسيث 

و   ذلك من  املعامالت يف شرينتالو والتشرين اجلنائيث والتشرين االجتماعيث 
 التشريعات. قال تعا :                  

           وقال:  ث               

                      

          وقال:  ث             

      وقال: ث                 ث 
  وقال:                      

                     وقال:  ث    

              وقال: ث             

               وقال:  ث        

   وقال:  ث        
        

               وقال:   ث         

    . 

العسكريث يف نواحيه املختلفة: وهكذا جند اخلطوط العريضة للتشرين 
واجلنائيث والسياسيث وللمعامالت واضحة يف مىات اآلياتث فضال  عن الكثرة 

حكم هبا ولتطبيقها وتنفيذها. الوافرة من األحادي  الصحيحة. وكلها أُنزل  لل
ث وأيام اخللفاء الراشدينث وقد طُبق  بالفعل يف الواقن العملي أيام الرسول 
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ومن أتى بعدهم من حكام املسلمني. با يدل داللة واضحة على أن اإلسالم 
نظام للحكم والدولةث وللم تمن واحلياةث ولألُمة واألفراد. كما يدل على أن 

كم إال إذا كان  تس  وفق نظام اإلسالم. وال يكون لغسالم الدولة ال متلك احل
وجود إال إذا كان حيا  يف دولة تُنفذ أحكامه. فاإلسالم دين ومبدأ واحلكم 
والدولة جزء منهث والدولة هي الطريقة الشرعية الوحيدة اليت وضعها اإلسالم 

وجودا  حيا  إال إذا  لتطبيق أحكامه وتنفيذها يف احلياة العامة. وال يوجد اإلسالم 
كان  له دولة تطبقه يف مجين األحوال. وهي دولة سياسية بشريةث وليس  دولة 

 إهلية روحيةث وليس هلا َقداسةث وال لرئيسها صفة العصمة.
ونظام احلكم يف اإلسالم هو النظام الذي يبنّي شكل الدولة وصفتهاث 

هث واألفكار واملفاهيم وقواعدها وأركا ا وأجهز اث واألسات الذي تقوم علي
 واملقاييس اليت ترعى الشؤون  قتضاها. والدستور والقوانني اليت تطبقها.

وهو نظام خا  متمّيزث لدولة خاصة متميزةث كتلف عن مجين أنظمة 
ي تقوم عليه هذه ذاحلكم املوجودة يف العامل اختالفا  كلّيا ث سواء يف األسات ال

 يف أو  قتضاهاثهيم واملقاييس اليت تُرعى الشؤون األنظمةث أو يف األفكار واملفا
 .تطبقها اليت والقوانني الدسات  يف هباث أو تتمثل اليت األشكال
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 الميةــدولة اإلسـال

الدولة اإلسالمية هي خليفة يطبق الشرعث وهي كيان سياسي تنفيذي 
وة لتطبيق أحكام اإلسالم وتنفيذهاث وحلمل دعوته رسالة إ  العامل بالدع

واجلهاد. وهي الطريقة الوحيدة اليت وضعها اإلسالم لتطبيق أنظمته وأحكامه 
اإلسالم يف احلياةث وبدو ا يَ يض  وجودالعامة يف احلياة واجملتمنث وهي ِقوام 

اإلسالم كمبدأ ونظام للحياة من الوجودث ويبقى جمرد طقوت روحيةث وصفاٍت 
 ُخلقية. لذلك فهي دائميةث وليس  مؤقتة.

لدولة اإلسالمية إمنا تقوم على العقيدة اإلسالميةث فهي أساسهاث وال وا
حني أقام السلطان  جيوز شرعا  أن تنفك عنها لال من األحوال. فالرسول 

يف املدينةث وتو  احلكم فيها أقامه على العقيدة اإلسالمية من أول يومث ومل تكن 
 إله إال اهلل وأن حممدا  رسول  يات التشرين قد نزل  بَعُدث فَ َعَل شهادة أن ال

اهلل أسات حياة املسلمنيث وأسات العالقات بني الناتث وأسات دفن التظاملث 
وفصل التخاصم. أي أسات احلياة كلهاث وأسات احلكم والسلطان. ا إنه مل 
يكتِف بذلكث بل شرع اجلهادث وفرضه على املسلمني حلمل هذه العقيدة للنات. 

: ول اهلل ـال رسـر قال: قـعن عبد اهلل بن عم واللفه لهومسلم  روى البخاري
ل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل، وأن محمداا رسول ـرت أن أقاتـأم»

اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم 
 .«وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهلل

ار وجود العقيدة أساسا  للدولة فرضا  ا إنه جعل احملافظة على استمر 
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َبواحث أي إذا مل ـعلى املسلمنيث وأمر لمل السيف والقتال إذا ظهر الكفر ال
عن احلكام  تكن العقيدة اإلسالمية أسات احلكم والسلطان. فقد سىل 

وجعل يف  .«ال، ما أقاموا فيكم الصالة»الظلمة أننابذهم بالسيف؟ قال: 
املسلمون أويل األمر إال أن يروا كفرا  بواحا . روى مسلم عن بيعتهث أن ال ينازع 

قيل يا رسول اهلل: أفال ننابذهم . .».عوف بن مالك عن ِشرار األئمة: 
روى البخاري عن عبادة بن  ..«..ما أقاموا فيكم الصالة ثبالسيف؟ فقال: ال
اا ب واحاا إال أن تروا كفر  ، قال:وأن ال ننازع األمر أهله»الصام  يف البيعة: 

فهذا كله يدل  .«كفراا ُصراحاا »ووقن عند الطرباين: « عندكم من اهلل فيه برهان
على أن أسات الدولة هو العقيدة اإلسالميةث إذ إن الرسول أقام السلطان على 
أساسهاث وأمر لمل السيف يف سبيل إبقائها أساسا  للسلطانث وأمر باجلهاد من 

 أجلها. 
ن لدى الدولة اإلسالمية أي فكر أو مفهوم أو وهلذا ال جيوز أن يكو 

حكم أو مقيات    منبثق عن العقيدة اإلسالميةث إذ ال يكفي أن جُيعل أسات 
الدولة امسا  هو العقيدة اإلسالميةث بل ال بد من أن يكون وجود هذا األسات 
 بثال  يف كل شيء يتعلق بوجودهاث ويف كل أمر د  أو َجّل من أمورها كافة. فال
جيوز أن يكون لدى الدولة أي مفهوم عن احلياة أو احلكم إال إذا كان منبثقا  
عن العقيدة اإلسالميةث وال تسمف  فهوم    منبثق عنهاث فال يسمف  فهوم 
)الدميقراطية( أن يُتبع يف الدولةث ألنه    منبثق عن العقيدة اإلسالميةث فضال  

وال جيوز أن يكون ملفهوم القومية أي اعتبارث عن خمالفته للمفاهيم املنبثقة عنهاث 
ألنه    منبثق عن العقيدة اإلسالميةث فضال  عن أن املفاهيم املنبثقة عنها 
جاءت تذمهث وتنهى عنهث وتُبنّي خطره. وال يصف أن يكون ملفهوم الوطنية أي 
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ن وجودث ألنه    منبثق عن هذه العقيدةث فضال  عن أنه كالف ما انبثق عنها م
مفاهيم. وكذلك ال يوجد يف أجهزة الدولة اإلسالمية وزارات باملفهوم 

وال يف حكمها أي مفهوم )إمرباطوري( أو ملكي أو مجهوري  ث)الدميقراطي(
أل ا ليس  منبثقة عن عقيدة اإلسالمث وهي ّالف املفاهيم املنبثقة عنها. 

أسات العقيدة  وأيضا  مُينن منعا  باتا  أن  ري حماسبتها على أسات   
اإلسالميةث ال من أفرادث وال من حركاتث وال من تكتالت. ومينن قيام حركات 
أو تكتالت أو أحزاب على أسات    أسات العقيدة اإلسالمية. فإن كون 
العقيدة اإلسالمية أسات الدولة حيتم هذا كلهث ويوجبه على احلاكمث وعلى 

 الرعية اليت حتكمها الدولة.
قيدة اإلسالمية أسات الدولة اإلسالمية يقتضي أن ووجوب كون الع

يكون دستورها وسائر قوانينها ماخوذة  من كتاب اهلل وسنة رسوله. وقد أمر اهلل 
السلطان واحلاكم أن حيكم  ا أنزل اهلل على رسولهث وجعل من حيكم ب   ما 

ى رسولهث اعتقد بعدم صالحية ما أنزل اهلل عل وأأنزل اهلل كافرا  إن اعتقد بهث 
ُر اهلل السلطان واحلاكم  وجعله عاصيا  وفاسقا  وظاملا  إن حكم به ومل يعتقده. وأَم 

   باحلكم  ا أنزل اهلل ثاب  يف القر ن والسّنة. قال تعا :    

              وقال:  ث        

     وقد حصر تشرين الدولة  ا أنزل اهللث وحّذر من احلكم ب    ث
 قال تعا :  ثما أنزل اهللث أي احلكم باحكام الكفر          

            كل عمل ليس »وقال عليه الصالة والسالم:  ث
 .«فهو ر دّ  عليه أمرنا

فهذا كله يدل على أن تشريعات الدولة كلها من دستور وقوانني 
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ا أنزله اهلل على ـرعيةث أي  ـالمية من أحكام شـورة  ا انبثق عن العقيدة اإلسـحمص
ه من قيات وإمجاع ـدا إليـنةث وفيما أرشـتاب والسـوله من أحكام يف الكـرس

 صحابة.
لقا  بافعال العبادث وملزما  النات ا إنه ملا جاء خطاب الشارع متع

بالتقّيد به يف مجين أعماهلمث كان تنظيم هذه األعمال  تيا  من اهلل سبحانهث 
وجاءت الشريعة اإلسالمية متعلقة جبمين أفعال الناتث ومجين عالقا مث سواء 
أكان  هذه العالقات من اهلل أم من أنفسهم أم من   هم. وهلذا ال حمّل يف 

لسن قوانني للدولة من قبل النات لتنظيم عالقا مث فهم ُمقيدون اإلسالم 
 باألحكام الشرعية. قال تعا :                 

  وقال:  ث                        

             وقال  ث« : إن اهلل فرض فرائض فال
ُتضيعوها، وحّد حدوداا فال تعتدوها ونهى عن أشياء فال تنتهكوها، وسكت 

وروى مسلم عن  ث«عن أشياء رخصة لكم ليس بنسيان فال تبحثوا عنها
هذا ما ليس منه ومن أحدث في أمرنا : »عائشة قال : قال رسول اهلل 

. فاهلل سبحانه وتعا  هو الذي شرع األحكامث وليس السلطانث وهو «فهو ردّ 
الذي أجرب الناتث وأجرب السلطان على اتباعها يف عالقا م وأعماهلمث 

 وحصرهم هباث ومنعهم من اتباع   ها.
عالقات  لتنظيم وهلذا ال حمّل للبشر يف دولة اإلسالم يف وضن أحكام

 يف تشرين دستور أو قواننيث وال مكان للسلطان يف إجبار النات أو الناتث وال
 ّي هم على اتباع قواعد وأحكام من وضن البشر يف تنظيم عالقا م.

الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورةث باساسها الذي  وقد أقام الرسول 
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ة واخلارجية. تقوم عليهث وقواعدها وأركا ا وأجهز ا وجيشها وعالقا ا الداخلي
فمنذ وصل إ  املدينة حكم املسلمنيث ورعى شؤو مث وأدار أمورهمث وأوجد 
اجملتمن اإلسالميث وعقد معاهدة من اليهودث ا من بين ضمرة وبين مدٍ ث ا من 
قريشث ومن أهل أيلة واجلرباء وأذرحث وأعطى النات عهدا  أن ال مُينن من البي  

احلرامث وأرسل محزة بن عبد املطلبث وعبيدة بن  حاجث وال ُكاف أحد يف الشهر
احلار  وسعد بن أيب وقا  يف سرايا حملاربة قريشث وأرسل زيد بن حارثة وجعفر 
بن أيب طالب وعبد اهلل بن رواحة حملاربة الرومث وأرسل خالد بن الوليد حملاربة 

حنة. ُدومة اجلندلث وقاد بنفسه اجليوش يف  زوات عديدةث خاض هبا معار  طا
وعنّي للمقاطعات ُوالةث وللبلدان ُعماال ث فوّ  عتاب بن أسيد على مكة بعد 
فتحهاث وبعد أن أسلم باذان بن ساسان والّه على اليمنث ووّ  معاذ بن جبل 
اخلزرجي على اجلََندث ووّ  خالد بن سعيد بن العا  عامال  على صنعاءث وزياد 

شعري على ث ووّ  أبا موسى األبن لبيد بن ثعلبه األنصاري على حضرموت
َزبيدث وعدنث ووّ  عمرو بن العا  على ُعمان. وكان أبو ُدجانة عامال  للرسول 

حني يويّل الوالة يتخ هم بن حيسنون العمل فيما  على املدينةث وكان 
يتولونهث ويُشرِبون قلوب من ينزلون عليهم اإلميانث وكان يساهلم عن الطريقة اليت 

أن »ليها يف حكمهم. فقد روى البيهقي وأمحد وأبو داود عن ُمعاذ: سيس ون ع
ضي إذا عرض ـلما بعث معاذاا إلى اليمن، قال له: كيف تق  رسول اهلل

اهلل، قال:  ده في كتابـقال: أقضي بكتاب اهلل، قال: فإن لم تجلك قضاء، 
د ـل: أجتهول اهلل، قاـنة رسـده في سـول اهلل، قال: فإن لم تجـنة رسـأقضي بس

رب بيده في صدري وقال: الحمد اهلل الذي وفق رسول ـبرأيي، ال آلو، قال: فض
ث وروى ابن سعد من طريق عمرو بن عوف أن «رسول اهلل لما يرضي رسول اهلل

استوص »وّ  أبان بن سعيد بن العا  على البحرينث وقال له:  رسول اهلل 
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 .«قيس خيراا، وأكرم سراتهمالبعبد 
رسل الوالة ِمن أمثل َمن دخلوا يف اإلسالمث وكان يامرهم ي وكان 

بتلقني الذين أسلموا الدينث وأخذ الصدقات منهمث ويسند إ  الوايل يف كث  
من األحيان جباية األموالث ويامره أن يبشر النات باخل ث ويعلمهم القر نث 

يف الظلمث  ويفقههم يف الدينث ويوصيه أن يَلني للنات يف احلقث ويشتد عليهم
وأن ينهاهم إذا كان بني النات َهي ج عن الدعاء إ  القبائل والعشائرث ليكون 
دعاؤهم إ  اهلل وحده ال شريك لهث وأن ياخذ مخس األموالث وما ُكِتَب على 

الما  خالصا  من ـراين إسـاملسلمني يف الصدقات. وأّن من أسلم من يهودي أو نص
من املؤمننيث له مثل ما هلم وعليه مثل ما عليهم.  الم فإنهـهث ودان دين اإلسـنفس

 وديته فإنه ال يُفنت عنها.ـرانيته أو يهـومن كان على نص
لما بعث   أن رسول اهلل»روى مسلم والبخاري عن ابن عبات: 

م على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه دمعاذاا إلى اليمن قال إنك تق
صلوات  فوا اهلل فأخبرهم أن اهلل فرض عليهم خمسعبادة اهلل عز وجّل، فإذا عر 

في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من 
ث ويف «أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا فخذ منهم وتوّق كرائم أموالهم

هلل واتَِّق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين ا» رواية ثانية هلما بزيادة:
 .«حجاب

يرسل يف بعض األحيان رجال  خمصوصا  لألموالث فقد كان  وكان 
يبع  كل عام عبد اهلل بن رواحة إ  يهود خيرب َكر  عليهم مثرهمث ورد يف 

كان يبعث عبد اهلل بن رواحة فيخرص بينه وبينهم،  عليه السالم أنه»املوطا: 
 .«خذونهثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأ
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ّيا  من حلّي نسائهمث فقالوا: ـوعن سلمان بن يسار قال: ف معوا له حل
هذا لك وخفف عناث و اوز يف القسم. فقال عبد اهلل بن رواحة: يا معشر يهود 
واهلل إنكم ملن أب ض خلق اهلل تعا  إيّلث وما ذا  لاملي على أن أحيف 

إنّا ال ناكلهاث فقالوا: هبذا عليكمث فاما ما عرضتم من الرشوة فإ ا السح  و 
يكشف عن حال الوالة والعمالث ويسمن  قام  السموات واألرض. وكان 

ما يُنقل إليه من أخبارهمث وقد َعَزل العالء بن احلضرمي عامله على البحرين ألن 
وفد عبد قيس شكاه. قال ابن سعد: أخربنا حممد بن عمر قال: حدثين... عن 

بع  العالء بن  امر بن لؤي أن رسول اهلل عمرو بن عوف حليف بين ع
احلضرمي إ  البحرينث ا عزله عن البحرينث وبع  أبان بن سعيد عامال  عليها. 

قد كتب إ  العالء بن احلضرمي أن  قال حممد بن عمر: وكان رسول اهلل 
د قيسث فقدم عليه منهم بعشرين رجال ث رأسهم بيقدم عليه بعشرين رجال  من ع

 بن عوف األشجث واستخلف العالء على البحرين املنذر بن ساوىث عبد اهلل
سعيد بن ث ووّ  أبان بن فعزله رسول اهلل  ثفشكا الوفد العالء بن احلضرمي

وكان عليه  ث«استوص بعبد القيس خيراا وأكرم سراتهم»العا ث وقال له: 
 الصالة والسالم يستويف احلساب على العمال وحياسبهم على املستخرج

 واملصروف.
  أن النبي»فقد روى البخاري ومسلم عن أيب محيد الساعدي: 

  يَّة على صدقات بني سليم فلما جاء إلى رسول اهللِـ استعمل ابن اْللُّْتب
 : وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي، فقال رسول اهلل

فهاّل جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت 
فخطب الناس وحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال:   دقاا، ثم قام رسول اهللصا
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أما بعد فإني أستعمل رجاالا منكم على أموٍر مما والّني اهلل فيأتي أحدكم 
فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي فهاّل جلس في بيت أبيه وبيت أمه 

شيئاا بغير حق يأخذ أحدكم منها  حتى تأتيه هديته إن كان صادقاا، فواهلل ال
أال فألعرفّن ما جاء اهلل رجٌل ببعير له رُغاء  ثإال جاء اهلل يحمله يوم القيامة

أو ببقرة لها ُخوار أو شاٍة تيعر، ثم رفع يده حتى رأيت بياض إبطيه: أال هل 
من استعملناه على » قال: وروى أبو داود عن بريدة عن النيب « بّلغت

. وشكا أهل اليمن من «ذلك فهو غلول عمل فرزقناه رزقاا فما أخذ بعد
تطويل معاذ يف الصالة فزجرهث روى البخاري ومسلم عن أيب مسعود األنصاري 

قال رجل يا رسول اهلل ال أكاد أدرك الصالة مما يطّول بنا فالن، فما »قال: 
في موعظة أشّد غضباا من يومئٍذ فقال: يا أيها الناس إنكم   رأيت النبي

بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا  منفرون، فمن صلى
... يا معاذ أفّتان »ويف رواية ملسلم من طريق جابر بلفه:  ث«الحاجة

 «....أنت

ن علي بن أيب طالب ـيَّـ د عـات فقـون بني النـضـاة يقـيويّل قض وكان 
قاضيا  على اليمنث وأنفذ معاذ بن جبل وأبا موسى األشعري قاضيني إ  اليمنث 

في  م  تحكمان فقاال: إن لم نجد الحكم في الكتاب والِـ ب»قال هلما: و 
ا ـوقد أقرمه ث«لنا بهـفما كان أقرب إلى الحق عم ثرـر باألمـنا األمـنة قسـالس

ه كان يتخ  القضاة ويتثب  من طريقتهم ـدل على أنـا يـب ثعلى ذلك النيب 
 يف القضاء.

با  إلدارة هذه املصاحلث وكانوا يُدير مصاحل الناتث ويعني كتا وكان 
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 قام مديري الدوائرث فكان علي بن أيب طالب كاتب العهود إذا عاهدث والصلف 
كان ُمعيقيب بن أيب إذا صاحلث وكان معيقيب بن أيب فاطمة على خامتهث كما  

على ال نائمث وكان حذيفة بن اليمان يكتب خر  مثار احل ازث  فاطمة كاتبا  
لعوام يكتب أموال الصدقاتث وكان امل  ة بن شعبة يكتب وكان الزب  بن ا

املداينات واملعامالتث وكان ُشَرحبيل بن َحَسنة يكتب التوقيعات إ  امللو ث 
وكان يعني لكل مصلحة من املصاحل كاتبا ث أي مديرا  مهما تعددت هذه 

أي كث  املشاورة ألصحابهث وما انفّك عن استشارة أهل الر   املصاحلث وكان 
والبص ةث ومن شهد هلم بالعقل والفضلث وأبانوا عن قوة إميانث وتفاٍن يف ب  

وقد خا أربعة عشر رجال  يف الشورىث كان يرجن إليهم يف دعوة اإلسالمث 
أخذ الرأيث وقد اختارهم أل م نقباء على قومهم أي أ م بثلون هلمث وكانوا 

عمرث و محزةث و أبو بكرث سبعة عن املهاجرينث وسبعة عن األنصارث منهم: 
. وكان يستش  أبو ذرو عمارث و سلمانث و ابن مسعودث و باللث و جعفرث و عليث و 

أيضا     هؤالءث إال أن هؤالء كانوا أكثر من يَرجن إليهم يف الرأيث فكانوا  ثابة 
قد وضن على املسلمنيث وعلى   همث وعلى األرضني  جملس شورىث وكان 

ث هي الزكاةث والعشرث والفيءث واخلراجث واجلزيةث وكان  والثمار واملاشية أمواال  
األنفال وال نائم من األموال اليت لبي  املالث وكان يوزع الزكاة على األشخا  
الثمانية الذين ذُكروا يف القر ن وال يُعطي   هم منها شيىا ث وال يُدير شؤون 

من الفيء واخلراج الدولة بشيء منهاث وكان  إدارة شؤون النات ينفق عليها 
واجلزية وال نائمث وكان  تكفي إلدارة الدولةث و هيز اجليشث ومل تكن الدولة 

 تشعر أ ا يف حاجة إ  مال.
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جهاز الدولة اإلسالمية بنفسهث وأمتّه يف حياته.  وهكذا أقام الرسول 
فقد كان رئيسا  للدولةث وكان له معاونونث ووالةث وقضاةث وجيش ومديرو دوائرث 

قد وردت به شورى. وهذا اجلهاز يف شكله وصالحياته ال يرجن إليه يف وجملس
يقوم باعمال رئيس الدولة منذ أن وصل إ   . وقد كان النصو  الشرعية

املدينة ح  وفاتهث وكان أبو بكر وعمر معاونني لهث وأمجن الصحابة من بعده 
ولة فقطث ال يف على إقامة رئيس للدولة يكون خليفة للرسول يف رئاسة الد

. وهكذا أقام الرسول جهاز الدولة  الرسالةث وال يف النبوةث أل ا ختم  به 
كامال  يف حياتهث وتر  شكل احلكمث وجهاز الدولة معروفني وظاهرين كل 

 الظهور.
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 المــكم في اإلسـكل الحـش

نظام احلكم اإلسالمي نظام متميز عن مجين أنظمة احلكم يف العاملث 
ألسات الذي يقوم عليهث أو باألفكار واملفاهيم واملقاييس واألحكام سواء يف ا

اليت ترعى  قتضاها الشؤونث أو بالدستور والقوانني اليت يضعها موضن التطبيق 
ين والتنفيذث أو بالشكل الذي تتمثل به الدولة اإلسالميةث والذي تتميز به عن مج

 أشكال احلكم يف العامل أمجن.

 الم ليس ملكياا شكل الحكم في اإلس

نظام احلكم يف اإلسالم ليس نظاما  ملكيا ث وال يُقّر النظام امللكيث وال 
 يشبه النظام امللكي.

فالنظام امللكي يكون احلكم فيه وراثيا ث يرثه األبناء عن اآلباءث كما 
يرثون تركتهم. بينما نظام احلكم يف اإلسالم ال وراثة فيهث بل يتواله من تبايعه 

 الرضى واالختيار.األُمة ب
والنظام امللكي كّا امللك بامتيازات وحقو  خاصةث ال تكون ألحد 
سواه من أفراد الرعيةث وجيعله فو  القانونث ومينن ذاته من أن مُتّسث وجيعله رمزا  
لألُمة ميلك وال حيكمث كملو  أوروباث أو ميلك وحيكمث بل يكون مصدر 

يد ويهوىث كملو  السعوديةث وامل رب احلكمث يتصرف بالبالد والعباد كما ير 
 واألردن.

بينما نظام اإلسالم ال كّا اخلليفة أو اإلمام باية امتيازات أو حقو  
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خاصةث فليس له إال ما ألي فرد من أفراد األُمة. وهو ليس رمزا  لألُمة ميلك وال 
بل حيكمث وال رمزا  هلا ميلك وحيكم ويتصرف بالبالد والعباد كما يريد ويهوىث 

هو نائب عن األُمة يف احلكم والسلطانث اختارته وبايعته بالرضى ليطبق عليها 
شرع اهللث وهو ُمقيَّد يف مجين تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون األُمة ومصاحلها 

 باألحكام الشرعية.

هذا فضال  عن انعدام والية العهد يف نظام احلكم اإلسالميث بل هو 
كر أن يؤخذ احلكم عن طريق الوراثةث وحيصر طريقة يستنكر والية العهدث ويستن

 أخذه بالبيعة من األُمة للخليفة أو اإلمام بالرضى واالختيار.

 شكل الحكم في اإلسالم ليس جمهورياا 

فالنظام  ونظام احلكم يف اإلسالم كذلك ليس هو نظاما  مجهوريا .
لسيادة فيه اجلمهوري يقوم يف أساسه على النظام الدميقراطيث الذي تكون ا

للشعبث فالشعب فيه هو الذي ميلك حق احلكم وحق التشرينث فيملك حق 
اإلتيان باحلاكمث وحق عزلهث وميلك حق تشرين الدستور والقواننيث وحق 

 إل ائهما وتبديلهما وتعديلهما.
وم نظام احلكم اإلسالمي يف أساسه على العقيدة اإلسالميةث ـبينما يق

لسيادة فيه للشرع ال لألُمةث وال متلك األُمة فيه وال وعلى األحكام الشرعية. وا
اخلليفة حق التشرينث فاملشرع هو اهلل سبحانهث وإمنا ميلك اخلليفة أن يتبع 
أحكاما  للدستور والقانون من كتاب اهلل وسنة رسوله. كما ال متلك األُمة فيه 

صيبهث ألن حق عزل اخلليفةث والذي يعزله هو الشرعث لكن األُمة متلك حق تن
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 اإلسالم قد جعل السلطان واحلكم هلاث فتنيب عنها فيه من ّتاره وتبايعه.
 صالحيةوالنظام اجلمهوري يف شكله الرئاسي يتو  فيه رئيس اجلمهورية 

وإمنا يكون معه  وزراءث رئيس معه يكون الوزراءث وال رئيس الدولةث وصالحية رئيس
ويف شكله الربملاين يكون فيه  ريكية.وزراءث مثل رئيس الواليات املتحدة األم

رئيس لل مهوريةث ورئيس للوزراءث وتكون صالحية احلكم فيه جمللس الوزراءث ال 
 لرئيس اجلمهوريةث مثل مجهورية أملانيا.

باملعع فال يوجد فيه وزراءث وال جملس وزراء من اخلليفة  اخلـالفةأما نظام 
منا فيه معاونون وهم وزراء ث هلم اختصاصات وصالحياتث وإ)الدميقراطي(

ث والقيام  سؤوليا ا. وهم وزراء اخلـالفةيعينهم اخلليفة ليعاونوه يف حتمل أعباء 
تفويض ووزراء تنفيذث وحني يرتأسهم اخلليفة يرتأسهم بوصفه رئيسا  للدولةث ال 
ه بوصفه رئيسا  للوزراءث أو رئيسا  هليىة تنفيذيةث ألنه ال يوجد معه جملس للوزراء ل

صالحياتث فالصالحيات كلها للخليفةث واملعاونون إمنا هم معاونون له يف تنفيذ 
 صالحياته.

هذا فضال  عن أّن النظام اجلمهوري بشكليه الرئاسي والربملاين يكون فيه 
رئيس اجلمهورية مسؤوال  أمام الشعبث وأمام بثليهث وميلك فيه الشعب وبثلوه 

 .حق عزلهث ألن السيادة فيه للشعب
ؤمننيث وإن كــــــــــان ـؤمننيث فــــــــــإن أمــــــــــ  املـــــــــــالف إمــــــــــارة املـــــــــــذا بـــــــــــوهــــــــــ

مســــؤوال  أمـــــام األُمــــةث وأمـــــام بثليهـــــاث وحياســــب مـــــن األُمــــة ومـــــن بثليهـــــاث إال أن 
زلهث وبالتــــــايل فــــــإن بثليهــــــا ال ميلكــــــون حــــــق عزلــــــهث وال ـلك حــــــق عـــــــاألُمــــــة ال متــــــ

قـــــرر ذلـــــك إمنـــــا توجب عزلـــــهث والـــــذي يـرع خمالفـــــة تســــــيعـــــزل إال إذا خـــــالف الشـــــ
 هو حمكمة املظامل.
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ة فيه حمددة ـيا ث أم برملانيا  فإن الرئاسـواء أكان رئاسـوري سـهـام اجلمـوالنظ
 بزمن معني ال تتعداه.
ال حيدد فيه للخليفة زمن معنيث وإمنا حتديده بتنفيذ  اخلـالفةبينما نظام 

حكمه أحكام  الشرعث فما دام اخلليفة قائما  بالشرعث مطبقا  على النات يف
اإلسالمث املاخوذة من كتاب اهلل وسنة رسوله فإنه يبقى خليفةث مهما طال  
مدة خالفته. وم  أخّل بالشرعث وابتعد عن تطبيق أحكام اإلسالم انته  مدة 

 حكمه ولو كان  يوما  أو شهرا ث وجيب أن يعزل. 
ام ـنظث والاخلـالفةدم يتبني االختالف الكب  بني نظام ـومن كل ما تق

ام اجلمهوري واخلليفة يف النظام ـوريث وبني رئيس اجلمهورية يف النظـهـاجلم
 اإلسالمي.

وعلى ذلك فال جيوز مطلقا  أن يقال إن نظام اإلسالم نظام مجهوريث 
امني يف ـأو أن يقال: اجلمهورية اإلسالميةث لوجود التناقض الكب  بني النظ

ود اخلالف بينهما يف الشكل ولوج ثاألسات الذي يقوم عليه كل منهما
 والتفاصيل.

 شكل الحكم في اإلسالم ليس )إمبراطورياا(

وهو أيضا  ليس )إمرباطوريا (ث بل النظام )اإلمرباطوري( بعيد عن 
وإن كان  خمتلفة األجناتث  ــاإلسالم كل البعدث فاألقاليم اليت حيكمها اإلسالم 

ام )اإلمرباطوري(ث بل  ا يناقض فإنه ال حيكمها بالنظ ــوترجن إ  مركز واحد 
النظام )اإلمرباطوري(ث ألن النظام )اإلمرباطوري( ال يساوي بني األجنات يف 
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رية( يف احلكم واملال أقاليم )اإلمرباطورية( باحلكمث بل جيعل ميزة ملركز )اإلمرباطو 
 واالقتصاد.

 وطريقة اإلسالم يف احلكم هي أنه يسوي بني احملكومني يف مجين أجزاء
الدولةث وينكر العصبيات اجلنسيةث ويعطي ل   املسلمني الذين حيملون التابعية 
حقو  الرعية وواجبا اث فلهم ما للمسلمني من اإلنصافث وعليهم ما على 

جيعل ألي فرد من أفراد  ال املسلمني من االنتصافث بل هو أكثر من ذلك
ولو كان مسلما ث فهو هبذه  من احلقو  ما ليس ل  ه ــ أيا  كان مذهبهــ الرعية 

وهو هبذا النظام ال جيعل األقاليم  ثاملساواة كتلف عن )اإلمرباطورية(
مستعمراتث وال مواضن است اللث وال منابن تصب يف املركز العام لفائدته 
وحدهث بل جيعل األقاليم كلها وحدة واحدة مهما تباعدت املسافات بينهاث 

إقليم جزءا  من جسم الدولةث وألهله سائر  وتعددت أجنات أهلهاث ويعترب كل
احلقو  اليت ألهل املركزث أو ألي إقليم  خرث وجيعل سلطة احلكم ونظامه 

 عه كلها واحدة يف كافة األقاليم.وتشري

 ل الحكم في اإلسالم ليس اتحادياا شك

وليس نظام احلكم يف اإلسالم نظاما  احتاديا ث تنفصل أقاليمه 
ش ـتتحد يف احلكم العامث بل هو نظام وحدة تعترب فيه مراكباالستقالل الذاسث و 

يف امل رب وخراسان يف املشر ث كما تعترب مديرية الفيوم إذا كان  العاصمة 
اإلسالمية هي القاهرة. وتعترب مالية األقاليم كلها مالية واحدةث وميزانية واحدة 

أن والية كان  فلو تنفق على مصاحل الرعية كلهاث ب ض النظر عن الواليات. 
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واردا ا ضعف حاجا ا فإنه ينفق عليها بقدر حاجا اث ال بقدر واردا ا. ولو 
ق عليها من ـر إ  ذلكث بل ينفـأن والية مل تكف وارداُ ا حاجاِ ا فإنه ال ينظ

 .امليزانية العامة بقدر حاجا ا سواء أوف  واردا ا لاجا ا أم مل تفِ 
يس احتادا . وهلذا كان نظام احلكم يف فنظام احلكم وحدة تامة ول

اإلسالم نظاما  إسالميا  متميزا  عن   ه من النظم املعروفة اآلن يف أصوله 
وأسسهث وإن تشاهب  بعض مظاهره من بعض مظاهرها. وهو فو  كل ما تقدم 
مركزي يف احلكمث حيصر السلطة العليا يف املركز العامث وجيعل له اهليمنة والسلطة 

جزء من أجزاء الدولة ص ر أو كربث وال يسمف باالستقالل ألي جزء على كل 
منهث ح  ال تتفكك أجزاء الدولة. وهو الذي يعني القواد والوالة واحلكام 
واملسؤولني عن املالية واالقتصادث وهو الذي يويل القضاة يف كل إقليم من 

لكل شيء  أقاليمهث وهو الذي يعني كل َمن عمله يكون حكما ث وهو املباشر
 من احلكم يف مجين البالد.

واحلاصل أن نظام احلكم يف اإلسالم نظام خالفة. وقد انعقد اإلمجاع 
ث ووحدة الدولةث وعدم جواز البيعة إال خلليفة واحد. وقد اخلـالفةعلى وحدة 

اتفق على ذلك األئمة واجملتهدون وسائر الفقهاء. وإذا بوين خلليفة  خر من 
د بيعة خلليفة قوتل الثاينث ح  يباين لألول أو يقتل؛ ألن وجود خليفةث أو وجو 

 البيعة إمنا ثبت  شرعا  ملن بُوين أوال  بيعة صحيحة.
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 ةـالفــالم الخــكم في اإلسـام الحـنظ

الفة هي رئاسة عامة للمسلمني مجيعا  يف الدنيا إلقامة أحكام الشرع ـاخل
وهي عينها اإلمامةث فاإلمامة  اإلسالميث ومحل الدعوة اإلسالمية إ  العاملث

 عع واحد وهي الشكل الذي وردت به األحكام الشرعية لتكون عليه  اخلـالفةو 
الدولة اإلسالمية. وقد وردت األحادي  الصحيحة هباتني الكلمتني  عع واحدث 
ومل يرد ألي منهما معع كالف معع األخرى يف أي نا شرعيث أي ال يف 

أل ما وحدمها النصو  الشرعية. وال جيب أن يُلتزم هذا  الكتاب وال يف السنة
 ث وإمنا يلتزم مدلوله.اخلـالفةاللفهث أي اإلمامة أو 

 وإقامة خليفة فرض على املسلمني كافة يف مجين أقطار العامل. والقيام به
هو أمر حمتم ال  ــ كالقيام باي فرض من الفروض اليت فرضها اهلل على املسلمني ـ ـ

ه وال هوادة يف شانهث والتقص  يف القيام به معصية من أكرب املعاصيث ّي  في
 يعذب اهلل عليها أشد العذاب.

والدليل على وجوب إقامة اخلليفة على املسلمني كافة  السنُة وإمجاُع 
الصحابة. أما السنة فقد ُروي عن نافن قال: قال يل عبد اهلل بن عمر: مسع  

داا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة من خلع ي»يقول:  رسول اهلل 
رواه مسلمث فالنيب  ث«له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

صلى اهلل عليه و له وسلم فرض على كل مسلم أن تكون يف عنقه بيعةث ووصف 
من ميوت وليس يف عنقه بيعة بانه مات ميتة جاهلية. والبيعة ال تكون إال 

. وقد أوجب الرسول على كل مسلم أن تكون يف عنقه بيعة للخليفة ليس   
خلليفةث ومل يوجب أن يباين كل مسلم اخلليفة. فالواجب هو وجود بيعة يف عنق  
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كل مسلمث أي وجود خليفة يستحق يف عنق كل مسلم بيعة بوجودهث فوجود 
ث اخلليفة هو الذي يوجد يف عنق كل مسلم بيعةث سواء باين بالفعلث أم مل يباين

وعلى وجوب أن يكون يف وهلذا كان احلدي  دليال  على وجوب نصب اخلليفةث 
ث ألن الذي ذمه الرسول هو عنق كل مسلم بيعة وليس دليال  على وجوب البيعة

خلو عنق املسلم من بيعة ح  ميوتث ومل يذم عدم البيعة. وروى مسلم عن 
ة يُقات ل من ورائه إنما اإلمام ُجن»قال:  األعرج عن أيب هريرة عن النيب 

. وروى مسلم عن أيب حازم قال: قاعدت أبا هريرة مخس سنني «ويُتقى به
كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء،  »قال:  فسمعته حُيّد  عن النيب 

كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه ال نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا 
وأعطوهم حقهم، فإن اهلل سائلهم  فما تأمرنا؟ قال: ُفوا ببيعة األول فاألول،

من كره من أميره »قال:  . وعن ابن عبات عن رسول اهلل «عما استرعاهم
شيئاا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراا فمات 

رواه مسلم. فهذه األحادي  فيها وصف للخليفة « عليه إال مات ميتة جاهلية
الرسول بان اإلمام جنة هو إخبار عن فوائد وجود  بانه ُجنةث أي وقاية. فوصف

اإلمامث فهو طلبث ألن اإلخبار من اهلل ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو 
طلب تر ث أي  يث وإن كان يتضمن املدح فهو طلب فعلث فإن كان الفعل 
املطلوب يرتتب على فعله إقامة احلكم الشرعيث أو يرتتب على تركه تضييعهث  

الطلب جازما . ويف هذه األحادي  أيضا  أن الذين يسوسون  كان ذلك
اخللفاءث وهو يعين طلب إقامتهمث وفيها حترمي أن كرج املسلم من  ماملسلمني ه

السلطان. وهذا يعين أن إقامة املسلم سلطانا ث أي حكما  لهث أمر واجب. على 
م. وهذا يعين أمر بطاعة اخللفاءث وبقتال من ينازعهم يف خالفته أن الرسول 

إقامة خليفةث واحملافظة على خالفته بقتال كل من ينازعه. فقد روى مسلم ـأمرا  ب
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ومن بايع إماماا فأعطاه صفقة يده، وثمره قلبه فليطعه إن »قال:  أن النيب 
فاألمر بطاعة اإلمام أمر «. استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر

 واحدا .ينازعه قرينة على اجلزم يف دوام إجياده خليفة إقامتهث واألمر بقتال من ـب
وأما إمجاع الصحابة فإ م رضوان اهلل عليهم أمجعوا على لزوم إقامة 

بعد موتهث وأمجعوا على إقامة خليفة أليب بكرث ا لعمرث  خليفة لرسول اهلل 
يفة ا لعثمان بعد وفاة كل منهم. وقد ظهر تاكيد إمجاع الصحابة على إقامة خل

من تاخ هم دفن رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلم عقب وفاتهث واشت اهلم 
بنصب خليفة لهث من أن دفن املي  عقب وفاته فرضث وحيرم على من جيب 
عليهم االشت ال يف  هيزه ودفنه االشت ال يف شيء   ه ح  يتم دفنه. 

نه اشت ل قسم والصحابة الذين جيب عليهم االشت ال يف  هيز الرسول ودف
منهم بنصب اخلليفة عن االشت ال بدفن الرسولث وسك  قسم منهم عن هذا 
االشت الث وشاركوا يف تاخ  الدفن ليلتني من قدر م على اإلنكارث وقدر م 
على الدفنث فكان ذلك إمجاعا  على االشت ال بنصب اخلليفة عن دفن املي ث 

ب من دفن املي . وأيضا  فإن وال يكون ذلك إال إذا كان نصب اخلليفة أوج
الصحابة كلهم أمجعوا طوال أيام حيا م على وجوب نصب اخلليفةث ومن 
اختالفهم على الشخا الذي يُنتخب خليفة فإ م مل كتلفوا مطلقا  على إقامة 
خليفةث ال عند وفاة رسول اهللث وال عند وفاة أي خليفة من اخللفاء الراشدين. 

 ا  وقويا  على وجوب نصب اخلليفة.ال  صرحيفكان إمجاع الصحابة دلي
على أن إقامة الدينث وتنفيذ أحكام الشرع يف مجين شؤون احلياة الدنيا 
واألخرى فرض على املسلمنيث بالدليل القطعي الثبوتث القطعي الداللةث وال 

م ـ)ما ال يت ميكن أن يتم ذلك إال لاكم ذي سلطان. والقاعدة الشرعية إن
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 ( فكان نصب اخلليفة فرضا  من هذه اجلهة أيضا .و واجبـه فهب إال بـالواج
وفو  ذلك فإن اهلل تعا  أمر الرسول صلى اهلل عليه و له وسلم أن 
حيكم بني املسلمني  ا أنزلث وكان أمره له بشكل جازمث قال تعا  خماطبا  

 : عليه السالمالرسول                   

        وقال:  ث                  

                        وخطاب .
ه بهث وهنا مل يرد دليل فيكون ب ألمته ما مل يرد دليل كصصطاالرسول خ

إقامة احلكم. وال يعين إقامة اخلليفة إال إقامة احلكم ـخطابا  للمسلمني ب
والسلطان. على أن اهلل تعا  فرض على املسلمني طاعة أُويل األمر أي احلكامث 

 با يدل على وجوب وجود ويّل األمر على املسلمني. قال تعا :       

                      وال يامر اهلل بطاعة
 اهلل أنزل ألن احلكم  ا ثمن ال وجود لهث فدل على أن إجياد ويّل األمر واجب

إجياده. فإن ـاألمر فإنه يكون قد أمر ب ويلّ  بطاعة أمر حني تعا  . فاهللواجب
األمر يرتتب عليه إقامة احلكم الشرعيث وتر  إجياده يرتتب عليه وجود ويّل 

تضيين احلكم الشرعيث فيكون إجياده واجبا  ملا يرتتب على عدم إجياده من 
 حرمةث وهي تضيين احلكم الشرعي.

فهذه األدلة صرحية بان إقامة احلكم والسلطان على املسلمني منهم 
احلكم والسلطان فرض على  فرضث وصرحية بان إقامة خليفة يتوّ  هو

املسلمنيث وذلك من أجل تنفيذ أحكام الشرعث ال جمرد حكم وسلطان. أنظر 
 ون عليهموتصلّ  خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم،» :قوله 
وتلعنونهم  ويبغضونكم، تبغضونهم الذين أئمتكم وشرار ،عليكم ونويصلّ 
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لسيف فقال: ال، ما أقاموا ويلعنونكم. قيل يا رسول اهلل أفال ننابذهم با
رواه مسلم من طريق عوف بن مالكث فهو صريف يف اإلخبار  ث«فيكم الصالة

باألئمة األخيار واألئمة األشرارث وصريف بتحرمي منابذ م بالسيف ما أقاموا 
الدينث ألن إقامة الصالة كناية عن إقامة الدين واحلكم به. َفكو ن إقامة اخلليفة 

مث وحيمل دعوته فرضا  على املسلمني أمر ال شبهة يف ثبوته ليقيم أحكام اإلسال
يف نصو  الشرع الصحيحةث فو  كونه فرضا  من جهة ما حيتمه الفرض الذي 
فرضه اهلل على املسلمني من إقامة حكم اإلسالمث ومحاية بيضة املسلمني. إال أن 

ط عن هذا الفرض فرض على الكفايةث فإن أقامه البعض فقد وجد الفرضث وسق
الباقني هذا الفرضث وإن مل يستطن أن يقيمه البعضث ولو قاموا باألعمال اليت 
تقيمه فإنه يبقى فرضا  على مجين املسلمنيث وال يسقط الفرض عن أي مسلم ما 

 دام املسلمون ب   خليفة.

والقعود عن إقامة خليفة للمسلمني معصية من أكرب املعاصيث أل ا 
أهم فروض اإلسالمث ويتوقف عليه إقامة أحكام قعود عن القيام بفرض من 

الدينث بل يتوقف عليه وجود اإلسالم يف معرت  احلياة فاملسلمون مجيعا   مثون 
إمثا  كب ا  يف قعودهم عن إقامة خليفة للمسلمني. فإن أمجعوا على هذا القعود  

مني كان اإلا على كل فرد منهم يف مجين أقطار املعمورة. وإن قام بعض املسل
بالعمل إلقامة خليفةث ومل يقم البعض اآلخر فإن اإلا يسقط عن الذين قاموا 
يعملون إلقامة اخلليفةث ويبقى الفرض عليهم ح  يقوم اخلليفة. ألن االشت ال 

إقامة الفرض يسقط اإلا على تاخ  إقامته عن وقتهث وعلى عدم القيام بهث ـب
ه عن إجناز القيام به. أما الذين مل يتلبسوا لتلبسه بالقيام بهث والستكراهه  ا يقهر 
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بالعمل إلقامة الفرض فإن اإلا بعد ثالثة أيام من ذهاب اخلليفة إ  يوم نصب 
اخلليفة يبقى عليهمث ألن اهلل قد أوجب عليهم فرضا  ومل يقوموا بهث ومل يتلبسوا 

ذاب اهلل باألعمال اليت من شا ا أن تقيمهث ولذلك استحقوا اإلاث فاستحقوا ع
وخزية يف الدنيا واآلخرة. واستحقاقهم اإلا على قعودهم عن إقامة خليفةث أو 
عن األعمال اليت من شا ا أن تقيمهث ظاهر صريف يف استحقا  املسلم العذاب 
على تركه أي فرض من الفروض اليت فرضها اهلل عليهث ال سيما الفرض الذي به 

ويعلو أمر اإلسالمث وتصبف كلمة اهلل هي تُنَفذ الفروضث وتُقام أحكام الدينث 
 العليا يف بالد اإلسالمث ويف سائر أداء العامل.

ود عن القيام قعوعليه فإنه ال يوجد عذر ملسلم على وجه األرض يف ال
إلقامة الدينث أال وهو العمل إلقامة خليفة للمسلمني حني   ا فرضه اهلل عليه

د فيها من يُقيم حدود اهلل حلفه حرمات الفةث وحني ال يوجـّلو األرض من اخل
اهللث وال من يقيم أحكام الدينث وجيمن مشل مجاعة املسلمني حت  راية ال إله إال 

ود عن القيام هبذا قعاهلل حممد رسول اهلل. وال توجد يف اإلسالم أي رخصة يف ال
 الفرض ح  يقوم.
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 كمـد الحـواعـق

 يقوم نظام احلكم على أربن قواعد هي: 

 السيادة للشرع ال لألُمة.  ــ 3
 السلطان لألُمة.  ــ 8
 نصب خليفة واحد فرض على املسلمني.  ــ 1
للخليفة وحده حق تبين األحكام الشرعية فهو الذي يسن   ــ 0

 الدستور وسائر القوانني.
اليت ال يوجد احلكم إال هبا وإذا  هذه هي قواعد احلكم يف اإلسالم

واملراد به احلكم اإلسالمي أي سلطان اإلسالم ذهب شيء منها ذهب احلكم 
 . وهذه القواعد ُأخذت باالستقراء من األدلة الشرعية.ال جمرد حكم

 رعـيادة للشـالس

فالقاعدة األو  وهي كون السيادة للشرع هلا واقنث وهو كلمة السيادةث 
هذه وهلا دليلث وهو الدليل على أ ا للشرع وليس  لألُمة. أما واقعها فهو أن 

ة واملسّ  هلاث فالفرد إذا كان هو رادالكلمة اصطالح  ريبث ويراد هبا املماِرت لغ
الذي ُيسّ  إرادتهث وميارسها كان  سيادته لهث وإن كان  إرادته ميارسها   ه 
وُيسّ هاث كان عبدا ث واألُمة إذا كان  إراد اث أي جمموع إرادة أفرادها مس ة من 

منهاث تعطيهم برضاها حق تسي هاث كان  سيدة نفسهاث  قبلهاث بواسطة أفراد
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وإن كان  إراد ا ُمسّ ة ِمن ِقَبل   ها جربا  عنها كان  مستعبدةث وهلذا يقول 
النظام الدميقراطي: السيادة للشعبث أي هو الذي ميارت إرادتهث ويقيم عنه من 

راد تنزيل احلكم يشاءث ويعطيه حق تسي  إرادته. هذا هو واقن السيادة الذي يُ 
عليه. أما حكم هذه السيادة فهي أ ا للشرع وليس  لألُمةث فالذي ُيسّ  إرادة 
الفرد شرعا  ليس الفرد نفسه كما يشاءث بل إرادة الفرد ُمسّ ة باوامر اهلل ونواهيه. 

إراد ا تفعل ما تريدث بل هي ُمسّ ة باوامر اهلل ـوكذلك األُمة ليس  ُمسّ ة ب
  والدليل على ذلك قوله تعا : ونواهيه.         

        وقوله:  ث              

                          

                  ومعع رده إ  اهلل والرسول  ث
هو رده إ  حكم الشرع. فالذي يتحّكم يف األُمة والفردث وُيسّ  إرادة األُمة 

كان    والفردث إمنا هو ما جاء به الرسول. فاألُمة والفرد ّضن للشرعث وِمن  هنا
السيادة للشرعث وهلذا فإن اخلليفة ال يُباَين من ِقَبل األُمة كاج  عندها لينفذ هلا 
ما تريدث كما هي احلال يف النظام )الدميقراطي(ث وإمنا يُبايَن اخلليفة من األُمة 
على كتاب اهلل وسنة رسولهث لُينِفَذ كتاب اهلل وسنة رسولهث أي لُينِفذ الشرعث ال 

ريده الناتث ح  لو خرج النات الذين بايعوه عن الشرع قاتلهم ح  لُينِفذ ما ي
 يرجعوا.

 ةــلطان لألُمّ ـالس

وأما قاعدة السلطان لألُمة فماخوذة من جعل الشرع َنصَب اخلليفة من 
ِقَبل األُمةث ومن جعل اخلليفة ياخذ السلطان هبذه البيعة. أما جعل الشرع 
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ف يف أحادي  البيعةث روى مسلم عن عبادة اخلليفة ينصب من ِقَبل األُمة فواض
على السمع والطاعة في العسر   اهلل نا رسول  بايعْ »بن الصام  قال: 

 بايعت رسول اهلل»وعن جرير بن عبد اهلل قال:  ث«واليسر والمنشط والمكره
 وعن أيب هريرة قال: قال  ث«على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم

ُيكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب ثالثة ال : »رسول اهلل 
أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماماا ال 
يبايعه إال لدنياه، إن أعطاه ما يريد و فى له، وإال لم يِف له، ورجل يبايع 
رجالا بسلعة بعد العصر فحلف باهلل لقد ُأعطي بها كذا وكذا فصدقه 

رواه البخاري ومسلم. فالبيعة من ِقَبل املسلمني « ا ولم يُعط بهافأخذه
للخليفةث وليس  من ِقَبل اخلليفة للمسلمنيث فهم الذين يبايعونهث أي يقيمونه 
حاكما  عليهمث وما حصل من اخللفاء الراشدين أ م إمنا أخذوا البيعة من األُمةث 

أما جعل اخلليفة ياخذ السلطان وما صاروا خلفاء إال بواسطة بيعة األُمة هلم. و 
الفةث روى مسلم ـهبذه البيعة فواضف يف أحادي  الطاعةث ويف أحادي  وحدة اخل

... ومن بايع إماماا »قال:  عن عبد اهلل بن عمرو بن العا  أن رسول اهلل 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه 

ن نافن قال: قال يل عبد اهلل بن عمر مسع  رسول ث وع«فاضربوا عنق اآلخر
من خلع يداا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له، ومن »يقول:  اهلل 

رواه مسلم. وعن ابن عبات عن « مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
من كره من أميره شيئاا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من » :رسول اهلل 

رواه « من السلطان شبراا فمات عليه إال مات ميتة جاهليةالناس خرج 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم »قال:  مسلم. وعن أيب هريرة عن النيب 

وستكون خلفاء األنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه ال نبيَّ بعدي، 
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أعطوهم حقهم و ، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة األول فاألول، فتكثر
رواه مسلم. فهذه األحادي  تدل على أن « سائلهم عما استرعاهمفإن اهلل 

من »اخلليفة إمنا أخذ السلطان هبذه البيعةث إذ قد أوجب اهلل طاعته بالبيعة: 
بالبيعةث ووجب  طاعته ألنه  اخلـالفةفهو قد أخذ «. فليطعه ...بايع إماماا 

ث ووجوب طاعتها خليفة قد بوينث فيكون قد أخذ السلطان من األُمة ببيعتها له
ملن بايعتهث أي ملن له يف عنقها بيعةث وهذا يدل على أن السلطان لألُمة. على 

من كونه رسوال  فإنه أخذ البيعة على الناتث وهي بيعة على  أن الرسول 
احلكم والسلطانث وليس  بيعة على النبوةث وأخذها على النساء والرجالث ومل 

وا احللمث فكون املسلمني هم الذين يقيمون ياخذها على الص ار الذين مل يبل 
اخلليفةث ويبايعونه على كتاب اهلل وسنة رسولهث وكون اخلليفة إمنا ياخذ السلطان 

 هبذه البيعةث دليل واضف على أن السلطان لألُمة تعطيه من تشاء.

 رضـد فـة واحـليفـب خـنص

فإن أما القاعدة الثالثة وهي نصب خليفة واحد فرض على املسلمني 
فرضية نصب اخلليفة ثابتة يف احلدي  الشريفث فقد روى مسلم عن نافن قال: 

من خلع يداا من طاعة »يقول:  قال يل عبد اهلل بن عمر: مسع  رسول اهلل 
لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 

أوجب على كل مسلم ووجه االستدالل هبذا احلدي  هو أن الرسول  ث«جاهلية
أن تكون يف عنقه بيعة خلليفة ومل يوجب أن يباين كل مسلم اخلليفةث فالواجب 
هو وجود بيعة يف عنق كل مسلمث أي وجود خليفة يستحق يف عنق كل مسلم 
بيعة بوجوده. فوجود اخلليفة هو الذي يوجد يف عنق كل مسلم بيعة سواء باين 
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فة واحدا  فلما روى مسلم عن أيب سعيد بالفعل أم مل يباين. وأما كون اخللي
 ث«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما»قال:  اخلدري عن رسول اهلل 

 وهذا صريف بتحرمي أن يكون للمسلمني أكثر من خليفة.

 دهـة وحـفـليـني للخـبـق التـح

وأما القاعدة الرابعة وهي للخليفة وحده حق تبين األحكام فقد ثب  
اع ـليفة وحده حق تبين األحكامث ومن هذا اإلمجـحابةث على أن للخـإمجاع الصـب

أمر اإلمام ) ث(أمر اإلمام يرفع الخالفهورة. )ـرعية املشـواعد الشـذت القـأُخ
 (.للسلطان أن ُيحدث من األقضية بقدر ما ي حُدث من مشكالت) ث(نافذ

وع ا بعدث يف موضـه فيمـان أدلتـرحه وبيـيف ذلك وشـياس توضـوس
 صالحيات اخلليفة.
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 ةـدولـزة الــهـأج
 تقوم الدولة على مثانية أجهزة وهي:

 اخلليفة.  ــ 3
 معاون التفويض.  ــ 8
 معاون التنفيذ.  ــ 1
 أم  اجلهاد.  ــ 0
 الوالة.  ــ 0
 القضاء.  ــ 5
 مصاحل الدولة.  ــ 5
 جملس األُمة.  ــ 2

الدولة على هذا الشكل. . ألنه قد أقام جهاز ودليلها فعل الرسول 
 حني دولة هو رئيس الدولةث وأمر املسلمني بان يقيموا هلم رئيس فقد كان 

أبا بكر  اختار الرسول  فقد املعاونون وأما إمام. وبإقامة خليفةث إقامةـب أمرهم
وعمر معاونني لهث روى احلاكم والرتمذي عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول 

السماء جبريل وميكائيل، ومن أهل األرض أبو بكر  وزيراي من: »اهلل 
ومعع كلمة وزيراي هنا معاونان يلث ألن هذا هو معناها الل ويث وأما  ث«وعمر

كلمة وزير باملعع الذي يريده النات اليوم فهو اصطالح  ريبث ويراد به عمل 
حكم معنيث وهو مل يعرفه املسلمون وكالف نظام احلكم يف اإلسالمث ألن 
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ملعاون الذي مساه الرسول وزيرا  ال كتا بعمل معنيث بل هو معاون يفوض إليه ا
اخلليفة القيام جبمين األعمال تفويضا  عاما ث وال يصف اختصاصه بعمل معني. 

عنّي للمقاطعات والةث فقد و َّ عّتاب بن أُسيد واليا   وأما الوالة فإن الرسول 
ان بن ساسان واله على اليمنث ووّ   على مكة بعد فتحهاث وبعد أن أسلم باذ

قضاة يقضون بني  قد وّ   . وأما القضاء فإن الرسول   مها كث ا  من الوالة
الناتث فقد عنّي علّي بن أيب طالب قاضيا  على اليمنث ووّ  معاذ بن جبل وأبا 
موسى القضاء واإلمارة على اليمن. أخرج الطرباين برجال الصحيف عن مسرو  

 ،وعلي ،: عمرةست  ان أصحاب القضاء على عهد رسول اهللك»قال: 
موسى  ووعبد اهلل بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأب

كّتابا  إلدارة   . وأما اجلهاز اإلداري ملصاحل الدولة فقد عنّي «األشعري
 املصاحلث وكانوا  قام مديري الدوائرث فقد عنّي ُمعيقيب بن أيب فاطمة كاتبا  على
ال نائمث وكان حذيفة بن اليمان يكتب خر  مثار احل ازث وعنّي   مها لباقي 
املصاحلث لكل مصلحةث أو أكثر كاتبا . وأما اجليش والذي يتبن إداريا  ألم  

هو القائد الفعلي لل يشث وهو الذي يباشر إدارتهث ويتوّ   اجلهاد فقد كان 
للقيام بعمل من األعمالث فقد عنّي شؤونه. وكان يعنّي قوادا  يف بعض األحيان 

عبد اهلل بن جحش ليذهب من مجاعة لياس له باخبار قريشث وعنّي أبا سلمة بن 
عبد األسد قائد سرية مؤلفة من مائة ومخسني رجال ث وعقد له لواءهاث وكان فيها 
من خ ة أبطال املسلمنيث من بينهم أبو عبيدة بن اجلراحث وسعد بن أيب وقا ث 

بن حض . وأما جملس األُمة الذي من عمله الشورى واحملاسبة للحاكم وأسيد 
مل يكن له جملس معني دائما ث بل كان يستش  املسلمني حينما  فإن الرسول 

يريدث فقد مجعهم يوم أحد واستشارهمث ومجعهم يوم حدي  اإلفك 
كان واستشارهمث ومجعهم يف    ذلك. إال أنه من مجعه للمسلمني واستشار م  
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يدعو أشخاصا  معينني بشكل دائمي يستش همث وكانوا من نقباء القومث وهم 
محزةث وأبو بكرث وجعفرث وعمرث وعليث وابن مسعودث وسلمانث وعمارث 

ث وبالل. فكانوا  ثابة جملس شورى له الختصاصه دوحذيفةث وأبو ذرث واملقدا
قام جهازا  معينا  قد أ إياهم دائما  بالشورى. ومن هذا يتبني أن الرسول 

للدولةث على شكل خمصو ث وظل يس  لسبه إ  أن التحق بالرفيق األعلىث 
ا جاء خلفاؤه من بعده فساروا على ذلكث حيكمون حسب هذا اجلهاز الذي 
أقامه الرسول بعينهث وكان ذلك على مرأى ومسمن من الصحابةث وهلذا فإنه 

هذا الشكل. قد يقال إن الرسول  يتعني أن يكون جهاز الدولة اإلسالمية على
  قد أقام املسؤول على املال منفردا  يف مصلحة املالث با قد يُظن منه أن

املالية جهاز خا ث وليس داخال  يف هذه األجهزة. واجلواب على ذلك هو أنه 
قد أقام شخصا  معينا  للمالث وجعله مصلحة عليه السالم وإن كان الرسول 

عله جهازا ث بل جعله جزءا  من جهاز. فإن الوالة الذين كان مستقلةث ولكنه مل جي
كان  واليته عامة تشمل احلكم واملالث ومنهم من    نمنهم م يعّينهم الرسول 

 كان  واليته خاصة تشمل احلكمث ويعنّي واليا  خاصا  للمال. فقد بع  
ث كما عمرو بن حزم واليا  على اليمنث وجعل واليته عامة تشمل احلكم واملال

جاء يف الكتاب الذي أعطاه إياه. واستعمل فروة بن ُمَسي ك على قبائل مرادث 
وزبيدث وُمذحجث وبع  معه خالد بن سعيد بن العا  على الصدقة. وكان 
الوايل الذي كتا باحلكم يقال له وايل الصالةث وهي لفه اصطالحيث وكان  

لقضاء والسياسة واحلرب تعين الوالية على النات يف مجين األمور لغدارة وا
والعبادات و  ها باستثناء جباية األموالث وكان الوايل الذي كتا باملال يقال 
له وايل اخلراجث وهي تعين مجن الزكاةث وخراج األرضث وما شابه ذلك. وكان 
الوايل الذي تكون واليته عامة يقال له وايل الصالة واخلراج. وعليه فاملالية ليس  
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ا ث وإمنا هي جزء من أعمال اإلمارةث أي الواليةث قد كصا هبا واٍل جهازا  منفرد
   وايل احلكمث وقد ُتسند لوايل احلكمث ولكنها على أي حال ليس هلا يف مركز 
الدولة مرجن خا ث بل يرجن فيها للخليفة. فهي جزء من جهازث وليس  

ربية واخلارجية جهازا  خاصا . وأما إمارة اجلهاد اليت تشرف على الناحية احل
وخلفاءه كانوا هم بانفسهم يتولون ذلك.  والداخلية والصناعية. فإن الرسول 

يُعد اجليش وجيهزه ويتو  أمره بنفسهث كما كان يتو   فقد كان الرسول 
الشؤون اخلارجية والداخليةث وأرسل إ  ُجَرش اليمن من يتعلم صناعة األسلحة. 

  أن عمر بن اخلطاب قد أنشا ديوان اجلندث وكذلك كان خلفاؤه ِمن  بعده.  
 وجعل له مسؤوال ث وهو من صالحيات أم  اجلهاد.
ذه ـكانـــــ  تقـــــوم علـــــى هـــــ  وعليـــــه فـــــإن الدولـــــة الـــــيت أقامهـــــا الرســـــول 

 زة.ـهـاألج
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 ةـفـيـلـالخ

اخلليفة هو الذي ينوب عن األُمة يف احلكم والسلطانث ويف تنفيذ 
د جعل احلكم والسلطان لألُمةث تُنيب فيه من أحكام الشرع. ذلك أن اإلسالم ق

 يقوم به نيابة عنها. وقد أوجب اهلل عليها تنفيذ أحكام الشرع مجيعها.

و ا أن اخلليفة إمنا ينصبه املسلمونث لذلك كان واقعه أنه نائب عن 
األُمة يف احلكم والسلطانث ويف تنفيذ أحكام الشرع. لذلك فإنه ال يكون خليفة 

له  اخلـالفةجعلته نائبا  عنهاث وانعقاد  اخلـالفةعته األُمةث فبيعتها له بإال إذا باي
 هبذه البيعة أعطاه السلطانث وأوجب على األُمة طاعته.

والعقد  احلل أهل بايعه وال يكون َمن  يلي أمر املسلمني خليفة إال إذا
نعقاد يف األُمة بيعة انعقاد شرعيةث بالرضى واالختيارث وكان جامعا  لشروط ا

 له بتطبيق أحكام الشرع. اخلـالفةث وأن يبادر بعد انعقاد اخلـالفة

أما اللقب الذي يطلق عليه فهو لقب اخلليفةث أو اإلمام أو أم  
املؤمنني. وقد وردت هذه األلقاب يف األحادي  الصحيحةث وإمجاع الصحابة  

 لرسول كما ُلّقب هبا اخللفاء الراشدون. وقد روى أبو سعيد اخلدري عن ا
رواه مسلم. وعن عبد اهلل بن « إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما»أنه قال: 

من بايع إماماا فأعطاه صفقة و»يقول:  عمرو بن العا  أنه مسن رسول اهلل 
 رواه مسلم. وعن عوف بن مالك عن رسول اهلل « يده، وثمرة قلبه فليطعه

ون ون عليهم ويصلّ ونكم، وتصلّ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحب»قال: 
رواه مسلم. وأما لقب أم  املؤمنني فإن أول من أُطلق عليه هذا اللقب « عليكم

هو عمر بن اخلطاب. ا استمر اطالقه على اخللفاء من بعده زمن الصحابة 
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ومن بعدهمث وليس واجبا  أن تلتزم هذه األلقاب الثالثةث بل جيوز إطال    ها 
ن يتو  أمر املسلمنيث با يدل على مضمو اث مثل حاكم من األلقاب على م

املؤمننيث أو رئيس املسلمنيث أو سلطان املسلمنيث أو   ها با ال يتناقض من 
مضمو اث أما األلقاب اليت هلا معع معنّي كالف أحكام اإلسالم املتعلقة 

تطلق على من  باحلكمث كامللك ورئيس اجلمهوريةث )واإلمرباطور( فإنه ال جيوز أن
 يتو  أمر املسلمنيث لتناقض ما تدل عليه من أحكام اإلسالم.

 ةـفـيـلـروط الخـش

الفةث وح  ـن تتوفر يف اخلليفة سبعة شروط ح  يكون أهال  للخأجيب 
الفة. وهذه الشروط السبعةث شروط انعقادث إذا نقا شرط ـتنعقد البيعة له باخل

 الفة.ـمنها مل تنعقد اخل

 وهي:اد ـنعقروط االـش

لكافر مطلقا ث وال  ب  اخلـالفةفال تصف  .: أن يكون مسلما  أوالا 
 طاعتهث ألن اهلل تعا  يقول:                    

 واحلكم هو أقوى سبيل للحاكم على احملكومث والتعب  بلن املفيدة للتابيد .
ازم عن أن يتو  الكافر أي حكم مطلقا  على املسلمني سواء قرينة للنهي اجل

دو ا. وما دام أّن اهلل قد حرَّم أن يكون للكافرين على املؤمنني  مأ اخلـالفةأكان 
 سبيل فإنه حيرُم على املسلمني أن جيعلوا الكافر حاكما  عليهم.

ط أن وأيضا  فإن اخلليفة هو ويّل األمرث واهلل سبحانه وتعا  قد اشرت 
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 قال تعا :  .يكون ويّل أمر املسلمني مسلما              

              :وقال              

                           ومل ترد
يف القر ن كلمة )أويل األمر( إال مقرونه بان يكونوا من املسلمني فدّل على أن 
ويّل األمر يشرتط فيه أن يكون مسلما . وملا كان اخلليفة هو ويل األمرث وهو 

فإنه يشرتط فيه أن يكون الذي يُعنّي أويل األمر من املعاونني والوالة والعمال 
 مسلما .

: أن يكون ذكرا . فال جيوز أن يكون اخلليفة أنثىث أي ال بد أن ثانياا 
رَة قال: لقد  يكون رجال ث فال يصف أن يكون امرأة. ملا روى البخاري عن أيب َبك 

أيام اجلملث بعد ما كدت أن أحلق  نفعين اهلل بكلمة مسعتها من رسول اهلل 
أن أهل فارت قد  اقاتل معهم قال: ملا بلغ رسول اهلل باصحاب اجلمل ف

فإخبار  .«ا أمرهم امرأةلن يفلح قوم وّلوْ »مّلكوا عليهم بن  كسرى قال: 
الرسول بنفي الفالح عمن يولون أمرهم امرأة هو  ي عن توليتهاث إذ هو من 

بنفي صيغ الطلبث وكون هذا اإلخبار جاء إخبارا  بالذم ملن يولون أمرهم امرأة 
الفالح عنهمث فإنه يكون قرينة على النهي اجلازم. فيكون النهي هنا عن تولية 
املرأة قد جاء مقرونا  بقرينة تدل على طلب الرت  طلبا  جازما ث فكان  تولية املرأة 

وما دو ا من املناصب اليت تعترب من  اخلـالفةحراما . واملراد توليتها احلكم: 
والية بن  كسرى ُملكا  فهو خا   وضوع احلكم احلكمث ألن موضوع احلدي  

الذي جرى عليه احلدي . وليس خاصا  لادثة والية بن  كسرى وحدهاث كما 
أنه ليس عاما  يف كل شيءث فال يشمل    موضوع احلكمث وال بوجه من 

 الوجوه.
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: أن يكون بال ا ث فال جيوز أن يكون صبيا ث ملا روى أبو داود عن ثالثاا 
رُفع القلم عن ثالثة: عن »قال:  أن رسول اهلل  يب طالب علي بن أ

. وله رواية «الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ
رفع القلم عن ثالثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى »أخرى بلفه: 

نه ومن رفن القلم ع ث«يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم
ال يصف أن يتصرف يف أمرهث وهو    مكلف شرعا ث فال يصف أن يكون 
خليفةث أو ما دون ذلك من احلكمث ألنه ال ميلك التصرفات. والدليل أيضا  على 

عن أبي عقيل زهرة بن معبد »عدم جواز كون اخلليفة صبيا  ما روى البخاري: 
 ةه زينب ابنـبه أموذهبت  عن جده عبد اهلل بن هشام وكان قد أدرك النبي 

: هو صغير ول اهلل بايعه، فقال النبي ـفقالت: يا رس ول اهلل ـإلى رس يدحم
فإذا كان  بيعة الصيب    معتربة وأنه ليس عليه أن  .«...فمسح رأسه ودعا له

 يباين   ه خليفة فمن باب أو  أنه ال جيوز أن يكون خليفة.

: ون جمنونا  لقول رسول اهلل : أن يكون عاقال ث فال يصف أن يكرابعاا 
. «حتى يفيق عقله على المغلوب المجنون» منها: وقال ث«ةثالث رُفع القلم عن»

ومن رُفن عنه القلم فهو    مكلف. وألن العقل مناط التكليفث وشرط لصحة 
التصرفات. واخلليفة إمنا يقوم بتصرفات احلكمث وبتنفيذ التكاليف الشرعيةث فال 

نونا ث ألن اجملنون ال يصف أن يتصرف يف أمر نفسهث ومن باب يصف أن يكون جم
 أو  ال يصف أن يتصرف يف أمور النات.

: أن يكون عدال ث فال يصف أن يكون فاسقا . والعدالة شرط خامساا 
والستمرارها. ألن اهلل تعا  اشرتط يف الشاهد أن يكون  اخلـالفةالزم النعقاد 

 عدال . قال تعا :           فمن هو أعظم من
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الشاهد وهو اخلليفة من باب أو  أنه يلزم أن يكون عدال ث ألنه إذا شرط  
 العدالة للشاهد فشرطها للخليفة من باب أو .

ألن العبد بلو  لسيده فال ميلك التصرف  ث: أن يكون حرا  سادساا 
 .النات على الوالية ميلك فال  هب  التصرف ميلك ال أن أو  باب ومن .بنفسه

ألن  اخلـالفةعلى القيام باعباء الكفاية  من أهل: أن يكون قادرا  سابعاا 
ذلك من مقتضى البيعةث إذ إن العاجز ال يقدر على القيام بشؤون الرعية 

 بالكتاب والسنة اللذين بوين عليهما.

 ةـليـضـروط األفـش

وما عدا هذه الشروط السبعة  للخليفةث اخلـالفةهذه هي شروط انعقاد 
ال يصلف أُي شرط ألن يكون شرط انعقادث وإن كان ميكن أن يكون شرط 
أفضلية إذا صح  النصو  فيهث أو كان مندرجا  حت  حكم ثب  بنا 
صحيف. وذلك ألنه يلزم يف الشرط ح  يكون شرط انعقاد أن ياس الدليل على 

ينة على اللزوم. فإذا مل يكن الدليل اشرتاطه متضمنا  طلبا  جازما  ح  يكون قر 
متضمنا  طلبا  جازما  كان الشرط شرط أفضليةث ال شرط انعقادث ومل يرد دليل فيه 
طلب جازم إال هذه الشروط السبعةث ولذلك كان  وحدها شروط انعقاد. أما 

 طما عداها با صف فيه الدليل فهو شرط أفضلية فقط. وعلى ذلك فال يشرت 
أن يكون اخلليفة جمتهدا ث ألنه مل يصف نا يف ذلكث وألن  فةاخلـالالنعقاد 

عمل اخلليفة احلكمث وهو ال حيتاج إ  اجتهادث إلمكانه أن يسال عن احلكمث 
وأن يقلد جمتهدا ث وأن يتبع أحكاما  بناء على تقليدهث فال ضرورة ألن يكون 



 92 

دت خالفته. جمتهدا . ولكن األفضل أن يكون جمتهدا ث فإن مل يكن كذلك انعق
الفة أن يكون اخلليفة ش اعا ث أو من أصحاب ـوكذلك ال يشرتط النعقاد اخل

الرأي املفضي إ  سياسة الرعية وتدب  املصاحلث ألنه مل يصف حدي  يف ذلكث 
وال يندرج حت  حكم شرعي جيعل ذلك شرط انعقادث وإن كان األفضل أن 

أن يكون  اخلـالفةنعقاد يكون ش اعا  ذا رأي وبص ة. وكذلك ال يشرتط ال
 ا . أما ما روى البخاري عن معاوية أنه قال: مسع  رسول اهلل ياخلليفة قرش

إن هذا األمر في قريش ال يعاديهم أحد إال كّبه اهلل على وجهه ما أقاموا »يقول: 
ال يزال : »وما روى البخاري عن ابن عمر أنه قال: قال رسول اهلل  ث«الدين

. فهذه األحادي  و  ها با صف «ش ما بقي منهم اثنانهذا األمر في قري
إسناده للرسول من جعل والية األمر لقريشث فإ ا وردت بصي ة اإلخبارث ومل 
يرد وال حدي  واحد بصي ة األمرث وصي ة اإلخبار وإن كان  تفيد الطلبث 

رتن باية ولكنه ال يعترب طلبا  جازما  ما مل يقرتن بقرينة تدل على التاكيدث ومل يق
قرينة تدل على التاكيد وال يف رواية صحيحةث فدل على أنه للندب ال 

ال »للوجوبث فيكون شرط أفضليةث ال شرط انعقاد. وأما قوله يف احلدي : 
معادا مث عن  خر يف النهي  احلدي . فإنه معع  « يعاديهم أحد إال كبَّه اهلل

احلدي  ينا على أن األمر ف ث«إن هذا األمر في قريش»وليس تاكيدا  لقوله: 
فيهمث وعلى النهي عن معادا م. وأيضا  فإن كلمة قريش اسم وليس صفة. 
ويقال له يف اصطالح علم األصول لقب. ومفهوم االسم أي مفهوم اللقب ال 
يعمل به مطلقا ث ألن االسم أي اللقب ال مفهوم لهث ولذلك فإن النا على 

إن هذا األمر في »ش. فقوله عليه السالم: قريش ال يعين أن ال جيعل يف    قري
ال يعين أن هذا األمر ال يصف أن  ث«ال يزال هذا األمر في قريش» ث«قريش

 ثوال أنَّ كونه ال يزال فيهم أنه ال يصف أن يكون يف   هم ثيكون يف    قريش
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ويصف أن يكون يف   همث فيكون النا عليهم    مانن من  ثبل هو فيهم
 الفة. فيكون على هذا شرط أفضليةث ال شرط انعقاد.ـ اخلوجود   هم يف

عبد اهلل بن َرواحةث وزيد بن حارثةث  وأيضا  فقد أمََّر رسول اهلل 
وأسامة بن زيد ومجيعهم من    قريشث فيكون الرسول قد أمََّر    قريش. 

الفة ـوليس  هي نصا  يف اخل .وكلمة هذا األمر تعين والية األمرث أي احلكم
وحدها. فكون الرسول يويّل احلكم    قريش دليل على أنه    حمصور فيهمث 
و   بنوع عن   همث فتكون األحادي  قد نص  على بعض من هم أهل 

الفة هبمث وعدم انعقادها ـالفةث للداللة على أفضليتهمث ال على حصر اخلـللخ
 ل  هم.

ا . ملا ثب  أن النيب وكذلك ال يشرتط أن يكون اخلليفة هامشيا ث أو علوي
صلى اهلل عليه و له وسلم وّ  احلكم    بين هاشمث و   بين عليث وأنه حني 
خرج إ  تبو  وّ  على املدينة حممد بن مسلمةث وهو ليس هامشيا  وال علويا . 
وكذلك وّ  اليمن معاذ بن جبلث وعمرو بن العا  ومها ليسا هامشينيث وال 

الفة أليب بكر وعمر ـلقاطن مبايعة املسلمني باخلعلويني. وثب  بالدليل ا
ّ  وعثمانث ومبايعة علي  ّ   لكل واحد منهمث من أ م مل يكونوا من بين

هاشمث وسكوت مجين الصحابة على بيعتهمث ومل يُرَو عن أحد أنه أنكر بيعتهمث 
أل م ليسوا هامشينيث وال علوينيث فكان ذلك إمجاعا  من الصحابةث  ن فيهم 

وابن عباتث وسائر بين هاشم على جواز أن يكون اخلليفة    هامشّي وال  عليّ 
ث ويف فضل  ل البي  علوّي. أما األحادي  الواردة يف فضل سيدنا علّي 

 أن يكون اخلليفة منهم. اخلـالفةفإ ا تدل على فضلهمث ال على أن شرط انعقاد 

النعقاد ومن ذلك يتبني أنه ال يوجد أي دليل على وجود أي شرط 
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الفة سوى الشروط السبعة السابقةث وما عداها على فرض صحة مجين ـاخل
النصو  اليت وردت فيهث أو اندراجه حت  حكم صح  فيه النصو  فإنه 
ميكن أن يكون شرط أفضليةث ال شرط انعقادث واملطلوب شرعا  هو شرط انعقاد 

ل للمسلمني حني الفة للخليفة ح  يكون خليفة. أما ما عدا ذلك فهو يقاـاخل
الفة ليختاروا األفضل. ولكن أي شخا اختاروه ـيعرض عليهم املرشحون للخ

 انعقدت خالفته إذا توفرت فيه شروط االنعقاد وحدهاث ولو مل يتوفر فيه   ها.

 ةـالفــاد الخـانعق

 الفة عقد مراضاة واختيارث أل ا بيعة بالطاعة ملن له حق الطاعة منـاخل
له. ولذلك  بايعنيـمُ ـال ورضا ليتوالهاث يـَُبايَن من رضا من فيها بد فال األمر. والية

الفة ال جيوز إكراهه عليهاث فال ـإذا رفض أحد أن يكون خليفة وامتنن من اخل
جُيرَب على قبوهلاث بل يُعَدل عنه إ    ه. وكذلك ال جيوز أخذ البيعة من النات 

ٍٍ باإلجبار واإلكراهث ألنه  تبار العقد فيها صحيحا ث ملنافاة ال يصف اع حينىٍذ
أل ا عقد مراضاة واختيارث ال يدخله إكراه وال إجبار كاي عقد من  ثاإلجبار هلا

العقود. إال أنه إذا مت عقد البيعة بن يعتد ببيعتهم فقد انعقدت البيعةث واصبف 
ت املبايَن هو ويّل األمرث فوجب  طاعته. وتصبف البيعة له بعد ذلك من بقية النا

جيوز له أن جيرب النات  حينىذٍ الفة. و ـبيعة على الطاعةث وليس  بيعة لعقد اخل
الباقني على بيعتهث أل ا إجبار على طاعتهث وطاعته واجبة شرعا  على الناتث 

ح  يقال ال يصف فيه اإلجبار.  اخلـالفةوليس  هي يف هذه احلال عقد بيعة ب
بالرضا واالختيار. أما بعد انعقاد  وعلى ذلك فالبيعة ابتداء  عقد ال تصف إال

البيعة للخليفة فتصبف طاعةث أي انقيادا  ألمر اخلليفةث وجيوز فيها اإلجبار تنفيذا  
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عقدا  فإ ا ال تتم إال بعاقدث كالقضاء ال  اخلـالفةألمر اهلل تعا . وملا كان  
أم ا  إال إذا يكون املرء قاضيا  إال إذا واّله أحد القضاء. واإلمارة ال يكون أحد 

الفة. ومن ـال يكون أحد خليفة إال إذا والّه أحد اخل اخلـالفةوالّه أحد اإلمارة. و 
هنا يتبني أنه ال يكون أحد خليفة إال إذا والّه املسلمونث وال ميلك صالحيات 

إال إذا مت عقدها لهث وال يتم هذا العقد إال من عاقدي ن أحدمها طالب  اخلـالفة
والثاين املسلمون الذين رضوا به أن يكون خليفة هلم.  ثلوب هلاواملط اخلـالفة

 من بيعة املسلمني. اخلـالفةوهلذا كان ال بد النعقاد 

 لطـكم المتسـح

وعلى هذا فإنه إذا قام متسلط واستو  على احلكم بالقوة فإنه ال 
يصبف بذلك خليفةث ولو أعلن نفسه خليفة للمسلمنيث ألنه مل تنعقد له خالفة 

ن قبل املسلمني. ولو أخذ البيعة على النات باإلكراه واإلجبار ال يصبف خليفة م
ث أل ا عقد اخلـالفةولو بُوينث ألن البيعة باإلكراه واإلجبار ال تعترب وال تنعقد هبا 

مراضاة واختيار ال يتم باإلكراه واإلجبارث فال تنعقد إال بالبيعة عن رضا 
ن يقنن النات بان مصلحة املسلمني أا استطاع واختيار. إال أن هذا املتسلط إذ

يف بيعتهث وأن إقامة أحكام الشرع حتتم بيعتهث وقنعوا بذلك ورضواث ا بايعوه عن 
رضا واختيارث فإنه يصبف خليفة منذ اللحظة اليت بُوين فيها عن رضا واختيارث 

وأن  ولو كان أخذ السلطان ابتداء  بالتسلط والقوة. فالشرط هو حصول البيعةث
يكون حصوهلا عن رضا واختيارث سواء كان َمن  حصل  له البيعة هو احلاكم 

 والسلطانث أو مل يكن.
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 ةـالفــم الخـد بهـْن تنعقـم  

ببيعتهم فإن ذلك يُفهم من استعراض  اخلـالفةأما من هم الذين تنعقد 
كر ما حصل يف بيعة اخللفاء الراشدينث وما أمجن عليه الصحابة. ففي بيعة أيب ب

اكُتِفَي باهل احَلّل والعقد من املسلمني الذين كانوا يف املدينة وحدهاث ومل يؤخذ 
رأي املسلمني يف مكةث ويف سائر جزيرة العربث بل مل ُيسالوا. وكذلك احلال يف 
بيعة عمر. أما يف بيعة عثمان فإن عبد الرمحن بن عوف أخذ رأي املسلمني يف 

احَلّل والعقد. ويف عهد علّي اكُتِفَي ببيعة  املدينةث ومل يقتصر على سؤال أهل
َد هو بالبيعة. واعتربت بيعته ح  عند الذين رِ ر أهل املدينة وأهل الكوفةث وأُفأكث

خالفوه وحاربوهث فإ م مل يبايعوا   هث ومل يعرتضوا على بيعتهث وإمنا طالبوا بدم 
مرا ث فعليه أن عثمانث فكان حكمهم حكم الب اة الذين نقموا على اخلليفة أ

 خالفة أخرى. يقيموايوضحه هلم ويقاتلهمث ومل 

أي بيعة اخلليفة من أكثر أهل العاصمة فقط ــ  وقد حصل كل ذلك
خمالف يف  هنالك يكن ومل الصحابةث من ومسمن مرأى على ــ األقاليم باقي دون

 املدينة. أهل ذلكث وال ُمنِكر هلذا العمل من حي  اقتصار البيعة على أكثر
تنعقد بن ميثلون رأي املسلمني  اخلـالفةفكان ذلك إمجاعا  من الصحابة على أن 

يف احلكمث ألن أهل احلّل والعقد وأكثر سكان املدينة كانوا هم أكثرية املمثلني 
 .حينىذٍ لرأي األُمة يف احلكم يف مجين رقعة الدولة اإلسالمية 

ملمثلني ألكثر األُمة تنعقد إذا جرت البيعة من ا اخلـالفةوعلى هذا فإن 
اإلسالميةث بن يدخلون حت  طاعة اخلليفةث الذي يُراد انتخاب خليفة مكانهث  

بيعة عقد  حينىذٍ كما جرى احلال يف عهد اخللفاء الراشدين. وتكون بيعتهم 
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للخليفة تصبف بيعته بيعة  اخلـالفةللخالفة. أما َمن  عداهم فإنه بعد انعقاد 
 خليفةث ال بيعة عقد للخالفة.طاعةث أي بيعة انقياد لل

هذا إذا كان هنالك خليفة مات أو عزلث ويُراد إجياد خليفة مكانه. أما 
إذا مل يكن هنالك خليفة مطلقا ث وأصبف فرضا  على املسلمني أن يقيموا خليفة 
هلمث لتنفيذ أحكام الشرعث ومحل الدعوة اإلسالمية إ  العاملث كما هي احلال 

ه رية املوافق سنة  3101اإلسالمية يف اسطنبول سنة  اخلـالفةمنذ زوال 
ميالديةث فإن كل قطر من األقطار اإلسالمية املوجودة يف العامل  3280

ث فإذا باين قطر ماث من هذه اخلـالفةاالسالمي أهل ألن يُباين خليفةث وتنعقد به 
ملسلمني لهث فإنه يصبف فرضا  على ا اخلـالفةاألقطار اإلسالمية خليفةث وانعقدت 

يف األقطار األخرى أن يبايعوه بيعة طاعةث أي بيعة انقيادث بعد أن انعقدت 
له ببيعة أهل قطرهث سواء أكان هذا القطر كب ا  كمصرث أو تركياث أو  اخلـالفة

أندونيسياث أم كان ص  ا  كاألردن أو تونس أو لبنان. على شرط أن تتوفر فيه 
 أربعة أمور:

ذلك القطر سلطانا  ذاتيا ث يستند إ   : أن يكون سلطانأحدها
 املسلمني وحدهمث ال إ  دولة كافرةث أو نفوذ كافر.

: أن يكــــــون أمــــــان املســــــلمني يف ذلــــــك القطــــــر بامــــــان اإلســــــالمث ثانيهــــــا
ــــــة إســــــالم  ــــــداخل واخلــــــارج محاي ــــــه مــــــن ال ال بامــــــان الكفــــــرث أي أن تكــــــون محايت

 من قوة املسلمنيث باعتبارها قوة إسالمية لتة.
: أن يبدأ حاال   باشرة تطبيق اإلسالم كامال  تطبيقا  انقالبيا  ثهاثال

 شامال ث وأن يكون متلبسا  لمل الدعوة اإلسالمية.
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باَين مستكمال  شروط انعقاد رابعها
ُ
ث وإن اخلـالفة: أن يكون اخلليفة امل

 مل يكن مستوفيا  شروط األفضليةث ألن العربة بشروط االنعقاد.

 اخلـالفةالقطر هذه األمور األربعةث فقد وجدت  فإذا استوىف ذلك
 بايعة ذلك القطر وحدهث وانعقدت به وحدهث ولو كان ال ميثل أكثر أهل احلّل 

فرض كفايةث والذي يقوم  اخلـالفةوالعقد ألكثر األُمة اإلسالميةث ألن إقامة 
بذلك الفرض على وجهه الصحيف يكون قام بالشيء املفروض. وألن اشرتاط 

إذا كان  هنالك خالفة موجودةث يُراد إجياد  إمنا يكون ر أهل احلّل والعقدأكث
خليفة فيها مكان اخلليفة املتوىف أو املعزول. أما إذا مل تكن هنالك خالفة 

 اخلـالفةمطلقا ث ويُراد إجياد خالفةث فإن جمرد وجودها على الوجه الشرعيث تنعقد 
ن بايعوه. ان عدد املبايعني الذيباي خليفة يستكمل شروط االنعقادث مهما ك

مسالة قيام بفرضث قصَّر املسلمون عن القيام بهث مدة  حينىذٍ ألن املسالة تكون 
تزيد على ثالثة أيام. فتقص هم هذا تـَر   حلقهم يف اختيار من يريدون. فمن 

يف ذلك القطر  اخلـالفةبهث وم  قام   اخلـالفةالفرض يكفي النعقاد بيقوم 
 اخلـالفةليفةث يصبف فرضا  على املسلمني مجيعا  االنضواء حت  لواء وانعقدت خل

ومبايعة اخلليفةث وإال كانوا  مثني عند اهلل. وجيب على هذا اخلليفة أن يدعوهم 
لبيعتهث فإن امتنعوا كان حكمهم حكم الب اةث ووجب على اخلليفة حماربتهمث 

فس القطرث أو يف قطر ح  يدخلوا حت  طاعته. وإذا بوين خلليفة  خر يف ن
له انعقادا  شرعيا  مستوفيا  األمور  اخلـالفة خر بعد بيعة اخلليفة األولث وانعقاد 

ةث وجب على املسلمني حماربة اخلليفة الثاينث ح  يباين اخلليفة قاألربعة الساب
قال:  األولث ملا روى مسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العا  أن رسول اهلل 

ع إماماا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء ... ومن باي»
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وألن الذي جيمن املسلمني هو خليفة  ث«آخر ينازعُه فاضربوا عنق اآلخر
املسلمني براية اإلسالم. فإذا ُوجد اخلليفة وجدت مجاعة املسلمنيث ويصبف فرضا  

 ن ابن عبات االنضمام إليهمث وحيرم اخلروج عنهم. روى البخاري ومسلم ع
م ْن رأى ِمْن أميره شيئاا يكرهه فليصبر عليه، فإنه م ْن فارق »قال:  عن النيب 

وروى مسلم عن ابن عبات عن «. الجماعة ِشبراا فمات إاّل مات ميتة جاهلية
من الناس  فإنه ليس أحد ثم ْن كره ِمْن أميره شيئاا فليصبر عليه»قال:  النيب 

ومفهوم هذين «. ت عليه إال مات ميتة جاهليةخرج من السلطان شبرا فما
 احلديثني لزوم اجلماعة ولزوم السلطان.

على  أي  وال حق يف البيعة ل   املسلمنيث أل ا بيعة على اإلسالم
كتاب اهلل وسنة رسولهث وهي تقتضي اإلميان باإلسالمث وبالكتاب والسنة. و   

ينتخبوا احلاكمث ألنه ال سبيل هلم املسلمني ال جيوز أن يكونوا يف احلكمث وال أن 
 على املسلمنيث وألنه ال حمّل هلم يف البيعة.

 ةـفـيـلــون الخـن هم الذين ينّصبـم  

إن الشارع قد جعل السلطان لألُمةث وجعل نصب اخلليفة للمسلمني 
عامةث ومل جيعله لفىة دون فىةث وال جلماعة دون مجاعةث فالبيعة فرض على 

رواه « جاهلية .. م ْن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة.»املسلمني عامة: 
مسلم من طريق عبد اهلل بن عمرث وهذا عام لكل مسلم. ولذلك ليس أهل 
احلل والعقد هم أصحاب احلق يف نصب اخلليفة دون باقي املسلمني. وكذلك 
ليس أصحاب احلق أشخاصا  معيننيث وإمنا هذا احلق جلمين املسلمني دون 
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دث ح  الف ار واملنافقنيث ما داموا مسلمني بال نيث ألن النصو  استثناء أح
فتبقى  ثجاءت عامةث ومل يرد ما كصصها سوى رفض بيعة الص   الذي مل يبلغ

 عامة.
 ثإال أنه ليس شرطا  أن يباشر مجين املسلمني هذا احلقث ألنه حق هلم

لكفايةث وليس وهو وإن كان فرضا  عليهمث ألن البيعة فرضث ولكنه فرض على ا
ه البعض سقط عن الباقني. إال أنه جيب أن مُيّكن مجين أقامفرض عنيث فإذا 

املسلمني ِمن مباشرة حقهم يف نصب اخلليفةث ب ض النظر عما إذا استعملوا 
هذا احلقث أم مل يستعملوهث أي جيب أن يكون يف قدرة كل مسلم الَتمكُّن من 

متكينا  تاما . فالقضية هي متكني القيام بنصب اخلليفةث بتمكينه من ذلك 
املسلمني من القيام  ا فرضه اهلل عليهم من نصب اخلليفةث قياما  يسقط عنهم 
هذا الفرضث وليس  املسالة قيام مجين املسلمني هبذا الفرض بالفعل. ألن 
الفرض الذي فرضه اهلل هو أن جَيري نصُب اخلليفة من املسلمني برضاهمث ال أن 

املسلمني. ويتفرع على هذا أمران: أحدمها أن يتحقق رضا مجين  جُيريَه مجينُ 
املسلمني بنصبهث والثاين أن ال يتحقق رضا مجين املسلمني هبذا النصبث من 

 قق التمكني هلم يف كال األمرين.حت
أما بالنسبة لألمر األول فال يشرتط عدد معنيث فيمن يقومون بنصب 

قق يف هذه البيعة رضا املسلمني اخلليفةث بل أي عدد باين اخلليفةث وحت
إقباهلم على طاعته بناء على بيعتهث أو باي شيء يدل على ـبسكو مث أو ب

رضاهمث يكون اخلليفة املنصوب خليفة للمسلمني مجيعا ث ويكون هو اخلليفة 
شرعا ث ولو قام بنصبه مخسة أشخا ث إذ يتحقق فيهم اجلمن يف إجراء نصب 

لسكوت واملبادرة للطاعةث أو ما شاكل ذلكث على اخلليفة. ويتحقق الرضا با
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ن يتم هذا  نتهى االختيار والتمكني من إبداء الرأي متكينا  تاما . أما إذا أشرط 
مل يتحقق رضا مجين املسلمنيث فإنه ال يتم نصب اخلليفة إال إذا قام بنصبه 

ن عدد مجاعة يتحقق يف نصبهم له رضا مجهرة املسلمنيث أي أكثريتهمث مهما كا
هذه اجلماعة. ومن هنا جاء قول بعض الفقهاء: جَيري نصُب اخلليفة ببيعة أهل 
احلّل والعقد له. إذ يَعتربون أهَل احلّل والعقد اجلماعَة اليت يتحقق رضا املسلمني 

الفة. وعلى ذلك ـ ا تقوُم به من بيعِة أّي رجل حائز على شروط انعقاد اخل
ي اليت جَيري فيها نصب اخلليفةث وليس وجود فليس بيعة أهِل احلّل والعقد ه

يعة أهل احلّل والعقد أَمارة بيعتهم شرطا  جلعل نصب اخلليفة نصبا  شرعيا ث بل ب
اأَلمارات الدالة على حتقق رضا املسلمني هبذه البيعةث ألن أهل احلّل والعقد   ِمنَ 

ا املسلمني ببيعة على حتقق رض كانوا يُعتربون املمثلني للمسلمني. وكل أمارة تدلُّ 
 خليفةث يتُم هبا َنصُب اخلليفةث ويكون نصُبه هبا نصبا  شرعيا .

 وعلى ذلك فاحلكم الشرعي هو أن يقوم بنصب اخلليفة مجٌن يتحقُق يف
ذلك بكون  أكان التحققث سواء أمارات ِمن   أمارة املسلمنيث بايّ  رضا له نصبهم

أكثر املمثلني للمسلمنيث أم كان املبايعني أكثر أهل احلّل والعقدث أم بكو م 
بسكوت املسلمني عن بيعتهم لهث أم مسارعتهم بالطاعة بناء على هذه البيعةث 
أم باي وسيلة من الوسائلث ما دام متوفرا  هلم التمكني التام من إبداء رأيهم. 
وليس من احلكم الشرعي كوُ م أهَل احلّل والعقدث وال كو م مخسة أو مخسائة 

و أقلث أو كو م أهل العاصمةث أو أهل األقاليم. بل احلكم الشرعي  أو أكثر أ
كون بيعتهم يتحقق فيها الرضا ِمن  ِقَبل مجهرة املسلمنيث باية أمارة ِمن 

 األماراتث من متكينهم ِمن  إبداء رأيهم متكينا  تاما .
واملراد جبمين املسلمنيث املسلمون الذين يعيشون يف البالد اخلاضعة 
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 اخلـالفةاإلسالميةث أي الذين كانوا رعايا للخليفة السابقث إن كان  للدولة 
هبمث إن كان   اخلـالفةقائمةث أو الذين يتم هبم قيام الدولة اإلسالميةث وتنعقد 

إجيادهاث واستىناف احلياة ـب هم قـَب لهمث وقاموا من قائمة الدولة اإلسالمية   
ني فال تشرتط بيعتهمث وال يشرتط اإلسالمية بواسطتها. أما   هم من املسلم

رضاهم. أل م إما أن يكونوا خارجني على سلطان اإلسالمث أو يكونوا يعيشون 
يف دار كفرث وال يتمكنون من االنضمام إ  دار اإلسالم. وكالمها ال حق له يف 
بيعة االنعقادث وإمنا عليه بيعة الطاعةث ألن اخلارجني على سلطان اإلسالم 

ب اة. والذين يف دار الكفر ال يتحقق هبم قيام سلطان حكمهم حكم ال
اإلسالمث ح  يقيموه بالفعلث أو يدخلوا فيه. وعلى ذلك فاملسلمون الذين هلم 
حق بيعة االنعقادث ويشرتط حتقق رضاهم ح  يكون نصب اخلليفة نصبا  

  شرعيا ث هم الذين يقوم هبم سلطان اإلسالم بالفعل. وال يقال: هذا الكالم ل
عقليث وليس هنالك دليل شرعي عليه. ال يقال ذلك ألنه ل  يف مناط احلكم 
وليس يف نفس احلكمث وهلذا ال يؤتى له بدليل شرعي وإمنا هو ببيان حقيقته. 
فاكل امليتة حرامث هو احلكم الشرعي. وحتقيق ما هي امليتة هو مناط احلكمث أي 

بنصب اخلليفة هو احلكم  املوضوع الذي يتعلق به احلكم. فقيام املسلمني
الشرعيث وأن يكون هذا النصب بالرضا واالختيار هو احلكم الشرعي أيضا ث 
وهذا هو الذي يؤتى له بالدليل. أما من هم املسلمون الذين يتم هبم النصبث 
وما هو األمر الذي يتحقق فيه الرضا واالختيارث فذلك مناط احلكم أي 

وانطبا  احلكم الشرعي عليه هو الذي  املوضوع الذي جاء احلكم ملعاجلتهث
جيعل احلكم الشرعي فيه متحققا . وعليه يبح  هذا الشيء الذي جاء احلكم 

 الشرعي له ببيان حقيقته.
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وال يقال إن مناط احلكم هو علة احلكم فال بد له من دليل شرعيث ال 
يقال ذلك ألن مناط احلكم    علة احلكمث وهنالك فر  كب  بني العلة 

فالعلة هي الباع  على احلكم أي هي الشيء الدال على مقصود  .ملناطوا
الشارع من احلكمث وهذه ال بد هلا من دليل شرعي يدل عليها ح  يفهم أ ا 
هي مقصود الشارع من احلكمث أما مناط احلكم فهو املوضوع الذي نيط به 

ته. ومعع كونه احلكم أي هو املسالة اليت ينطبق عليها احلكم وليس دليله وال عل
الشيء الذي نيط به احلكم هو أنه الشيء الذي ُعّلق به احلكم أي أنه قد جيء 
 .باحلكم له أي ملعاجلته ال أنه جيء باحلكم ألجله ح  يقال إنه علة احلكم

فمناط احلكم هو الناحية    النقلية يف احلكم الشرعي. وحتقيقه    حتقيق 
فهم النا الذي جاء معلال  وهذا فهم للنقليات  العلة فإن حتقيق العلة يرجن إ 

وليس هو املناطث بل املناط هو ما سوى النقليات واملراد به الواقن الذي يطبق 
 عليه احلكم الشرعي.

 ةــعـيـبـال

البيعة فرض على املسلمني مجيعا . وهي حق لكل مسلم رجال  كان أو 
ة منها قوله عليه الصالة امرأة. أما كو ا فرضا  فالدليل عليه أحادي  كث  

رواه مسلم. « ... من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية: »والسالم
وأما كو ا حقا  للمسلمني فإن البيعة من حي  هي تدل على ذلكث ألن البيعة 
هي من ِقَبل املسلمني للخليفةث وليس  من ِقَبل اخلليفة للمسلمني. وقد ثبت  

األحادي  الصحيحة. ففي البخاري عن عبادة بن  بيعة املسلمني للرسول يف
على السمع والطاعة في المنشط والمكره،   اهلل نا رسول  بايعْ »الصام  قال: 



 11 

وأن ال ننازع األمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ال نخاف في اهلل 
نا بايـ عْ ». ويف البخاري عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قال : «لومة الئم

أن ال يشركن باهلل شيئاا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا  ناعليفقرأ   النبيَّ 
فالنة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئاا فذهبت ثم  :يدها فقالت

ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم : »وعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل «. ...رجعت
: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه القيامة، وال يزكيهم، ولهم عذاب أليم

ابن السبيل، ورجل بايع إماماا ال يبايعه إال لدنياه، إن أعطاه ما يريد و ف ى له وإال 
لم يف له، ورجل يبايع رجالا بسلعة بعد العصر، فحلف باهلل لقد أعطي بها كذا 

 رواه البخاري ومسلم.« وكذا فصدقه فأخذها، ولم يُعط بها

مسلم عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: وروى البخاري و 
. «على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت  اهلل كنا إذا بايـ ْعنا رسول  »

على السمع   بايعت النبي»وروى البخاري عن جرير بن عبد اهلل قال: 
. وعن ُجنادة بن أيب أمية «والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم

خلنا على ُعبادة بن الصام  وهو مريض قلنا أصلحك اهلل حّد  د»قال: 
دعانا النبي فبايعناه، فقال: »قال:  لدي  ينفعك اهلل به مسعته من النيب 

نا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا فيما أخذ علينا أن بايع  
أن تروا كفراا ب واحاا عندكم ال: إال ـويسرنا، وأ ثـ ر ة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، ق

 رواه البخاري ومسلم.« من اهلل فيه برهان
فالبيعة خلليفة هي بيد املسلمنيث وهي حقهمث وهم الذين يبايعونث 

الفة تنعقد للخليفة. وتكون البيعة مصافحة باأليديث ـوبيعتهم هي اليت  عل اخل
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ت ابن عمر حي  وقد تكون بالكتابة. فقد حّد  عبد اهلل بن دينار قال: شهد
ن النات على عبد امللك قال: )كتب إين أقر بالسمن والطاعة لعبد اهلل تماج

. ويصف أن استطع (عبد امللك أم  املؤمنني على كتاب اهلل وسنة رسوله ما 
 تكون البيعة باية وسيلة من الوسائل.

إال أنه يشرتط يف البيعة أن تصدر من البالغث فال تصف البيعة من 
فقد حّد  أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد اهلل بن هشامث وكان الص ار. 

فقال : يا  ث وذهب  به أُمه زينب ابنة محيد إ  رسول اهلل قد أدر  النيب 
رواه « هو صغير فمسح رأسه ودعا له: »رسول اهلل بايعهث فقال النيب 

 البخاري.

ن ال بد من أن أما ألفاظ البيعة فإ ا    مقيدة بالفاظ معينة. ولك
بالنسبة للخليفةث وعلى الطاعة يف  هتشتمل على العمل بكتاب اهلل وسنة رسول

العسر واليسرث واملنشط واملكره بالنسبة للذي يُعطي البيعة. وم  أعطى املباين 
للخليفة ببيعة   ه من املسلمنيث فقد  اخلـالفةالبيعة للخليفةث أو انعقدت 
املباينث ال حيَِّل له الرجوع عنهاث فهي حق باعتبار أصبح  البيعة أمانة يف عنق 

ح  يعطيهاث فإن أعطاها لُزِم هبا. ولو أراد أن يرجن عن ذلك ال  اخلـالفةانعقاد 
جيوز. ففي البخاري عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن أعرابيا  باين رسول 

 فقال: جاء ا .فاىب« أقلين بيعيت»على اإلسالمث فاصابه وعك فقال:  اهلل 
 ثخ ب ث ها يفتن كالكير  المدينة: » اهلل رسول فخرج. فقال فاىبث «بيعيت أقلين»

 عمر: مسع  رسول اهلل  بن اهلل عبد يل قال قال: نافن وعن«. طيُبها ويـ ْنص عُ 
مسلم.  رواه «له من خلع يداا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة»يقول: 
 هذا إذا كان  بيعته للخليفة أن اهلل.    طاعة من لليد ل نٌ خَ  اخلليفة بيعة ونقضُ 
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بيعة انعقادث أو بيعة طاعة خلليفةث رضيه املسلمون وبايعوه. أما لو باين خليفة  
ابتداء ث ا مل تتّم البيعة لهث فإن له أن يتحلل من تلك البيعةث على اعتبار أن 

ُمنَصّب على الرجوع عن بيعة املسلمني مل يقبلوه   موعهم. فالنهي يف احلدي  
 .اخلـالفةخليفةث ال عن بيعة رجل مل تتّم له 

 ةـالفــب الخـطل

ازع عليها جائز جلمين املسلمنيث وليس هو من ـث والتناخلـالفةطلب 
رد أي نا يف النهي عن التنازع عليها. وقد ثب  أن املسلمني ـاتث ومل يـروهـاملك

والرسول مس َّى على فراشه مل يدفن بعدث  تنازعوا عليها يف سقيفة بين ساعدة 
كما ثب  أن أهل الشورى الستةث وهم من كبار الصحابة رضوان اهلل عليهم 
تنازعوا عليهاث على مرأى ومسمن من مجين الصحابةث فلم يُنكروا عليهمث 
وأقروهم على هذا التنازعث با يدل على إمجاع الصحابة على جواز التنازع على 

عي هلاث ومقارعة الرأي بالرأيث واحل ة باحل ة ـجواز طلبهاث والس ث وعلىاخلـالفة
ول إليها. وأما النهي عن طلب اإلمارة الوارد يف األحادي  فهو ـبيل الوصـيف س

 ي للضعفاءث أمثال أيب ذّر بن ال يصلحون هلا. أما الذين يصلحون لغمارة 
ادثة الستة من أهل قيفةث وحـبدليل حادثة الس فإنه جيوز هلم أن يطلبوهاث

. فاألحادي  الواردة خمصوصة  ن ليس أهال  هلاث سواء اإلمارة أو الشورى
. أما من كان أهال  هلا فإن الرسول مل ينكر عليه طلبهاث وقد والها ملن اخلـالفة

طلبها. فلما كان الرسول وّ  اإلمارة ملن طلبهاث و ى عن طلب اإلمارةث فإنه 
 ي عن طلب َمن  ليس أهال  هلاث ال النهي مطلقا .حيمل النهي على أنه  
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 ةـفـيـلــب الخـة نصـريقـط

حني أوجب الشرع على األُمة نصب خليفة عليهاث حدد هلا الطريقة 
اليت جيري هبا نصب اخلليفةث وهذه الطريقة ثابتة بالكتاب والسنة وإمجاع 

املسلمني له الصحابة. وتلك الطريقة هي البيعة. في ري نصب اخلليفة ببيعة 
على كتاب اهلل وسنة رسوله. أما كون هذه الطريقة هي البيعة فهي ثابتة من بيعة 
املسلمني للرسولث ومن أمر الرسول لنا ببيعة اإلمام. أما بيعة املسلمني للرسول 
فإ ا ليس  بيعة على النبوةث وإمنا هي بيعة على احلكمث إذ هي بيعة على 

يق. فُبوين صلى اهلل عليه و له وسلم على العملث وليس  بيعة على التصد
اعتباره حاكما ث ال على اعتباره نبيا  ورسوال . ألن اإلقرار بالنبوة والرسالة إميانث 
وليس بيعةث فلم تبق إال أن تكون البيعة له باعتباره رئيس الدولة. وقد وردت 

 ة يف القر ن واحلدي . قال تعا : ـعـالبي                

                          

                     

       تعا :  وقال ث         

              وروى البخاري قال: حدثنا إمساعيلث .
 عن أيب الوليدث أخربين بن ُعبادة أخربينحدثين مالك عن حيىي بن سعيد قال: 

السمع والطاعة في المنشط على   اهلل رسول   نابايعْ »الصام  قال:  بن ُعبادة
 نخاف ال كنا، حيثما بالحق نقول أو نقوم وأنوالمكره، وأن ال ننازع األمر أهله، 

قال: حدثنا علّي بن عبد اهللث حدثنا عبد اهلل  البخاري وروى .«الئم لومة اهلل في
بن يزيدث حدثنا سعيد هو ابن أيب أيوب قال: حدثين أبو َعقيل زهرة بن معبدث 

وذهب  به أُّمه زينب ابنُة  بد اهلل بن هشامث وكان قد أدر  النيب عن جده ع
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هو : »فقال : يا رسول اهلل بايعهث فقال النيب  محيد إ  رسول اهلل 
وروى البخاري قال: حدثنا عبداُنث عن أيب «. صغير. فمسح رأسه ودعا له

:  محزةث عن األعمشث عن أيب صاحلث عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل
ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة، وال يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على »

فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماماا ال يبايعه إال لدنياه، إن 
أعطاه ما يريد و فى له، وإال لم ي ِف له، ورجل يبايع رجالا بسلعة بعد العصر، 

فهذه «. وكذا فصدقه، فأخذها ولم يُعط بها فحلف باهلل لقد ُأعطي بها كذا
األحادي  الثالثة صرحية يف أن البيعة هي طريقة نصب اخلليفة. فحدي  عبادة 
قد باين الرسول على السمن والطاعةث وهذا للحاكمث وحدي  عبد اهلل بن 
هشام رفض بيعتهث ألنه    بالغث با يدل على أ ا بيعة حكمث وحدي  أيب 

يعة اإلمامث وجاءت كلمة إمام نكرةث أي أيَّ إمام. وهنا  هريرة صريف بب
أحادي  أخرى تنا على بيعة اإلمام. ففي مسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن 

... ومن بايع إماماا فأعطاه صفقة يده، وثمرة »قال:  العا  أن رسول اهلل 
سلم ويف م .«قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر

إذا بويع لخليفتين : »أيضا  عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل 
وروى مسلم عن أيب حازم قال: قاعدت أبا هريرة مخس «. خر منهمافاقتلوا اآل

كانت بنو إسرائيل تسوسهم »قال:  سننيث فسمعته حيد  عن النيب 
خلفاء فتكثر،  األنبياء، كلما هلك نبي، خلفه نبي، وإنه ال نبي بعدي، وستكون

قالوا فما تأمرنا؟ قال: ُفوا ببيعة األول فاألول وأعطوهم حقهم فإن اهلل سائلهم 
. فالنصو  صرحية من الكتاب والسنة بان طريقة نصب اخلليفة «عما استرعاهم

هي البيعة. وقد َفِهم ذلك مجين الصحابةث وساروا عليه. فابو بكر بُوين بيعة 
ة يف املس دث ا بايعه من مل يباين يف املس د بن خاصة يف السقيفةث وبيعة عام
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ن بيعة من املسلمنيث وعثمان ِـ وعمر بُوي .يعتد ببيعتهث كعلّي بن أيب طالب 
وعلّي بُوين بيعة من املسلمني. فالبيعة هي الطريقة  بُوين بيعة من املسلمنيث

 الوحيدة لنصب خليفة للمسلمني.
فإ ا ظاهرة يف نصب اخللفاء  ثيعةأما األشكال العملية إلجراء هذه الب

وفاة الرسول صلى اهلل عليه و له وسلم مباشرةث وهم  األربعةث الذين جاءوا عقب
أبو بكرث وعمرث وعثمانث وعلّي رضوان اهلل عليهمث وقد سك  عنها مجين 
الصحابةث وأقروها من أ ا با ينكر لو كان  خمالفة للشرعث أل ا تتعلق باهم 

ه كيان املسلمنيث وبقاء احلكم باإلسالم. ومن تـََتبُّن ما حصل شيء يتوقف علي
يف نصب هؤالء اخللفاءث جند أن بعض املسلمني قد تناقشوا يف سقيفة بين 

بكر ليس   ث وبنتي ة  اعبيدةث وعمرث وأب اث وأبا  ن سعدحو ساعدةث وكان املرش
 املس د فبايعوهث املناقشة بُوِين أبو بكر. ا يف اليوم الثاين دعي املسلمون إ 

فكان  بيعة السقيفة بيعة انعقادث صار هبا خليفة للمسلمنيث وكان  بيعة 
املس د يف اليوم الثاين بيعة طاعة. وحني أحس أبو بكر بان مرضة مرض موتث 
 هدعا املسلمني يستش هم فيمن يكون خليفة للمسلمني. وكان الرأي يف هذ

 ث ومك  مدة ثالثة أشهر يف االستشارات يدور حول علّيث وعمر ليس  
هذه االستشارات. وملا أمتها وعرف رأي أكثر املسلمنيث أعلن هلم أن عمر هو 
اخلليفة بعدهث وعقب وفاته مباشرةث حضر املسلمون إ  املس د وبايعوا عمر 

إعالن ـالفةث فصار هبذه البيعة خليفة للمسلمنيث وليس باالستشاراتث وال بـباخل
عن عمر طلب منه املسلمون أن يستخلف فاىبث فاحلوا عليه أيب بكر. وحني طُ 

ف علها يف ستةث ا بعد وفاته أناب املرشحون أحدهمث وهو عبد الرمحن بن 
عوف فرجن لرأي املسلمني واستشارهمث ا أعلن بيعة عثمانث فقام املسلمون 

ن إعالـفبايعوا عثمانث فصار خليفة ببيعة املسلمنيث ال باستخالف عمرث وال ب
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عبد الرمحن. ا قُتل عثمانث فباين مجهرُة املسلمني يف املدينة والكوفة علّي بن 
 أيب طالبث فصار خليفة ببيعة املسلمني.

ومن ذلك كله يتبني أن الطريقة الوحيدةث اليت حددها اإلسالم لتنعقد 
 ث هي البيعة بالرضا واالختيار من املسلمني.اخلـالفةهبا 

اليت تتم هبا عملية تنصيب اخلليفةث قبل أن أما اإلجراءات العمليةث 
يُبايَنث في وز أن تاخذ أشكاال  خمتلفةث كما حصل من اخللفاء الراشدينث إذ مل 
ث وإمنا أتى كل خليفة منهم بشكل كتلف عن  يُلتزم معهم بشكل واحد ُمعنيَّ
الشكل الذي أتى به اخللفاء اآلخرون. وكان ذلك على مرأى ومسمن من 

إقرار منهم فكان ذلك إمجاعا  منهم على ـكرامث رضوان اهلل عليهمث وبالصحابة ال
عدم وجوب التزام شكل ُمعنيَّ يف إجراءات التنصيب. وبذلك ميكن أن تتم 

 إجراءات التنصيب بعدة أشكال منها على سبيل املثال:

ث أو أهل احَلّل اخلـالفةأن جيتمن مجهرة من أهل املركز يف دولة  ــ  3
ث أو من ميثلون أكثرية املسلمنيث أو الصفوة املرموقة املؤهلة لتويّل والعقد فيه

ث بعد موت اخلليفةث أو اعتزالهث أو عزلهث ف شحون شخصا  أو أشخاصا  اخلـالفة
ث ا كتارون واحدا  منهمث باي أسلوب يرونهث ا اخلـالفةحمصورين ملنصب 

اهلل وسنة رسوله. وبعد أن يبايعونه بيعة انعقاد على السمن والطاعةث على كتاب 
تتم له بيعة االنعقاد هذهث جيلس هوث أو من يُنيبه ألخذ بيعة الطاعة من 

ث إذ اجتمن األنصار املسلمنيث كما حصل من أيب بكر بعد موت الرسول 
يف سقيفة بين ساعدة ليبايعوا سيدهم سعد بن عبادةث ف اءهم أبو بكر وعمر 

لسعدث ف رى بينهم وبني األنصار مناقشات  وأبو عبيدة قبل أن يعقدوا البيعة
حادةث وصل  إ  حد التالسنث وبعد أخذ ورد ترجَّف األمر أليب بكر فُبوين من 
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يف السقيفة إال سعد بن عبادة فإنه مل يباين. وببيعة  ا  مجين من كان حاضر 
 . وهذه وقائن ما حصل يف السقيفة:اخلـالفةالسقيفة هذه أليب بكر مّت له انعقاد 

ال ابن اسحق كما نقل ابن هشام يف س ته: )وكان من حدي  ق
السقيفة حني اجتمع  هبا األنصارث أن عبد اهلل بن أيب بكر حدثين من طريق 

ث عبد اهلل بن عبات أنه قال: قال عمر: إنه كان من خربنا حني توىف اهلل نبيه 
لف عنا علي أن األنصار خالفونا فاجتمعوا باشرافهم يف سقيفة بين ساعدةث ّو

بن أيب طالب والزب  بن العوام ومن معهماث واجتمن املهاجرون إ  أيب بكر 
فقل  أليب بكر: انطلق بنا إ  إخواننا هؤالء من األنصار. فانطلقنا نؤمهم... 
إ  أن قال: ح  أتيناهم يف سقيفة بين ساعدة فإذا بني ظهرانيهم رجل مزملث 

ادةث فقل : ماله؟ فقالوا: وجن. فلما فقل : من هذا؟ فقالوا: سعد بن عب
جلسنا تشهَّد خطيبهم فاثع على اهلل  ا هو له أهلث ا قال: أما بعدث فنحن 
أنصار اهلل وكتيبة اإلسالم وأنتم يا معشر املهاجرين رهط مناث وقد دفَّ  دافّة من 
قومكمث قال: وإذا هم يريدون أن حيتازونا من أصلناث وي صبونا األمرث فلما 

ك ث أردت أن أتكلمث وقد زورت يف نفسي مقالة قد أع بتين أريد أن س
أقدمها بني يدي أيب بكر وكن  أداري منه بعض احلّدث فقال أبو بكر: على 
رسلك يا عمر. فكره  أن أ ضبهث فتكلم وهو كان أعلم مين وأوقر فواهلل ما 

و أفضل ح  تر  من كلمة أع بتين من تزويري إال قاهلا يف بديهته أو مثلها أ
سك ث قال: أّما ما ذكرمت فيكم من خ  فانتم له أهلث ولن تعرف العرب هذا 
األمر إال هلذا احلي من قريشث هم أوسط العرب نسبا  ودارا ث وقد رضي  لكم 
أحد هذين الرجلني فبايعوا أيهما شىتمث وأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح 

م فتضرب عنقي قال   هاث كان واهلل أن أقدَّ  وهو جالس بينناث ومل أكره شيىا  با
قال فمن أن أتامر على قوم فيهم أبو بكر.  ال يقربين ذلك إ  إاث أحب إيلّ 
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بث منا أم  ومنكم جَّ رَ مُ ـها القُ يـ  ذَ ك وعُ كَّ حَ مُ ـها اللُ يـ  ذَ قائل من األنصار: أنا جُ 
  ُ ف  وَّ ََّ  طث وارتفع  األصوات ح  َ أم  يا معشر قريش. قال: فكثر اللَّ 

ا بايعه  ثاالختالف فقل : ابسط يد  يا أبا بكرث فبسط يده فبايعته
املهاجرون ا بايعه األنصارث ونزونا على سعد بن عبادةث فقال قائل منهم: قتلتم 

 .ل: فقل : قتل اهلل سعد بن عبادة(سعد بن عبادةث قا

 وقد روى ابن كث  يف الس ة النبويةث دو هذا.

ا رواه الطربي: )أن أبا عبيدة بن اجلراح قد تدخل يف وقد جاء فيم
يا معشر األنصار،  »فخاطب األنصار فقال:  األمرث يف اللحظة احلرجةث فقام

 .«تكونوا أول من بدل وغّير كنتم أول من نصر وآزر، فال

  ـبش موملا مسن األنصار هذه الكلمة احلكيمة من أيب عبيدة تاثرواث فقا
يلة في جهاد ـإنا واهلل وإن كنا أولي فض»ال: ـج فقر ز ـخلعد من زعماء اـبن س

دنا به إال رضا ربنا، وطاعة نبينا، والكدح أر المشركين، وسابقة في هذا الدين، ما
ن نستطيل على الناس بذلك، وال نبتغي من الدنيا أنا، فما ينبغي لنا ـألنفس
من قريش، وقومه   مة علينا بذلك. أال إن محمداا ـاا، فإن اهلل ولّي النعـعرض

 أحق به وأولى. وأْيُم اهلل ال يراني اهلل أنازعهم في هذا األمر أبداا. فاتقوا اهلل وال
 .«تخالفوهم وال تنازعوهم
 زرج.ـنن هبا اخلـكنا . وقـذه مسـ  هـة بشـفكان  كلم

وكان  ــر وأيب عبيدة ـد كل من عمـذ بيـر إال أن أخـن  أيب بكـا كان مِ ـفم
وهذا أبو عبيدة، فأيهما شئتم  ثهذا عمر» :وقال لألنصار ــنهما جالسا  بي

 .ودعاهم إ  اجلماعةث وحذرهم الفرقة« فبايعوا
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إال أن نادي  ــ وقد رأى الل ط وخشي االختالفــ فما كان من عمر 
. فبسط أبو بكر يدهث فبايعه عمرث وهو «بسط يدك يا أبا بكرا»بصوت مرتفن: 

أنت يا أبا بكر بالمسلمين، فأنت خليفة رسول  بأن تصليألم يأمر النبي »يقول: 
ا مّد أبو عبيدة  .«اهلل، فنحن نبايعك لنبايع خير م ْن أحب رسول اهلل منا جميعاا 

اثنين إذ هما في  إنك أفضل المهاجرين، وثاني»يدهث وباين أبا بكر وهو يقول: 
فمن ذا ينبغي له الغار، وخليفة رسول اهلل على الصالة، أفضل دين المسلمين، 

 .«؟ن يتقدمك، أو يتولى هذا األمر عليكأ
وأسرع بش  بن سعد فباين أبا بكر. والتف  أسيد بن حض  زعيم 

واهلل لئن »األوت إ  قومه وهم ينظرون إ  ما صنن بش  بن سعدث وقال هلم: 
 لهم عليكم بذلك الفضيلة، وال جعلوا لكم وليتها الخزرج عليكم مّرة، ال زالت

بكر. ا قام  أبا فبايعوا األوت وقام «بكر أبا فبايعوا أبداا. قوموا نصيباا  فيها عهمم
 النات يبايعون أبا بكر مسرعنيث ح  ضا  هبم املكان من السقيفة.

وبذلك مت  بيعة السقيفة وجثمان النيب ال يزال مس ى يف فراشه مل 
يف اليوم التايل جلس أبو يدفن بعد. وبعد متام البيعة انفض النات ِمَن السقيفة. و 

بكر يف املس د. وقام عمر فخطبهم معتذرا  عما حتد  به إ  املسلمني 
وإن اهلل أبقى فيكم كتاب اهلل »باألمسث ِمن  أن النيب مل مي ث إ  أن قال: 

هداه به، وإّن اهلل قد  الذي هدى به رسوله، فإن اعتصمتم به هداكم اهلل، كما
وثاني اثنين إذ هما في الغار.  ، ب رسول اهللجمع أمركم على خيركم، صاح

فباين النات مجيعا . وبذلك مت  البيعة. فقام أبو بكر وألقى يف « فقوموا فبايعوا
أما بعد أيها الناس، فإني »فقال:  ثالنات خطابا ث كان أول حدي  له يف خالفته

وني. عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقّوم قد ُولّيت
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الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه 
إن شاء اهلل. ال  إن شاء اهلل. والقوى فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه

يدع قوم الجهاد في سبيل اهلل إال ضربهم اهلل بالذل. وال تشيع الفاحشة في قوم 
 ورسوله، فإن عصيت اهلل ورسوله إال عمهم اهلل بالبالء. أطيعوني ما أطعت اهلل

 .«فال طاعة لي عليكم قوموا إلى صالتكم يرحمكم اهلل

هذه خالصة انتخاب أيب بكر للخالفة ا بيعته؛ فإن اختالف األنصار 
واملهاجرين على اخلليفة كان  ثابة ترشيف للخليفة من اجلانبنيث ا بعد كلمة أيب 

ملهاجرينث ا ترجف الرأي أليب بكر عبيدة وبش  بن سعد ترجف الرأي جبانب ا
فكان  بيعته هذه يف السقيفة  .ُبوين بن كان يف السقيفةث إال سعد بن عبادةـفَ 

 بيعة انعقاد. أما بيعة املس د يف اليوم الثاين فكان  بيعة طاعة.

ففي هذا الشكل من إجراءات تنصيب أيب بكر يُرى أنه اجتمن مجهرة 
هي مركز الدولةث فتناقشوا وتالسنواث وُرشف أشخا  ِمن  أهل املدينة املنورةث و 

ث كانوا حمصورين بسعدث وأيب بكر وعمر وأيب عبيدةث ا اخلـالفةلتويّل منصب 
 ُبوين.ـترجف الرأي أليب بكر فَ 

عندما يشعر  ــ بادرة منهث أو بطلب من النات  ــأن يل ا اخلليفة  ــ  8
احلل والعقد فيهمث أو ساد م بدنو أجله إ  استشارة املسلمنيث أو أهل 

مَّ يـَع َهد َـ واملقدمني منهمث فيمن يرون أن يكون خليفة عليهم بعدهث وِمن  ث
لشخا ليكون خليفة على املسلمني ِمن  بعده. وبعد موت اخلليفة يبايعه 

ث ويصبف خليفة اخلـالفةعليهم. وببيعتهم له تنعقد له  خليفة املسلمون ليكون
 ال بعهد اخلليفة السابق له.عليهم ببيعتهم هذهث 
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ُقَل املرض ـَـ وذلك كما حصل من أيب بكر ملا عهد لعمرث إذ بعد أن ث
قد ترون،  إنه قد نزل بي ما»على أيب بكرث وظّن أنه مّي ث مجن النات فقال: 

وال أظنني إال مّيتاا لما بي، وقد أطلق اهلل أْيمانكم ِمْن بيعتي، وح لَّ عنكم ُعقدتي، 
أمركم، فأمِّروا عليكم م ْن أحببتم، فإنكم إن أمَّرُتم في حياة مني كان ورّد عليكم 

 .«أجدر أن ال تختلفوا بعدي
 :وا إليه فقالواـعـفرج ثرـا بكـف أبـلـن  كـوا على مَ ـقـ   أن النات مل يتف

ال: ـال، ق :قالوا تختلفون؟ فلعلكم» قال: ثرأُيك اهلل رسول خليفة يا ناـُـ رأي
ر هلل ولدينه ـلوني حتى أنظـال: أمهـم، قـوا: نعـاهلل على الرضى؟ قال دـليكم عهـفع

 .«ولعباده
فكان هذا تفويضا  صرحيا  من املسلمني أليب بكر يف أن كتار هلم 
خليفةث وكان أبا بكر كان حُيّس ما جيول يف أذهان كبار الصحابةث ويشعر يف 

 هد.ر بة كل واحد منهم أن يتوالهاث لذلك أخذ عليهم الع
ومن هذا التفويض فإن أبا بكر عاود استشارة كبار الصحابةث فاستشار 

ث ـي د بن ُحضَ ـعبد الرمحن بن عوفث وعثمان بن عفانث وسعيد بن زيدث وأُسَ    
وكان  استشارته هلم استشارة سرية. وكان يدور يف ذهنه عمر وعلّيث إال أنه 

علنيةث إذ أشرف على  بعد أن استقّر رأيه على عمر استشار النات استشارة
أترض ْون ) :وخاطبهم قائال   ــي س بسكته ـوزوجته أمساء بن  ُعمَ  ــالنات من بيته 

فإني واهلل ما ألوت من جهد الرأي، وال ولّيت ذا قرابة.  بمن أستخلف عليكم؟،
نعم. فتابع قائالا: وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له  :فقالوا

نات مسعنا وأطعنا. عند ذلك رفن أبو بكر يديه إ  السماء ( فاجاب الوأطيعوا
فعملت  اللهم إني لم أرد بذلك إال صالحهم. وخفت عليهم الفتنة.وقال: )
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فيهم ما أنت به أعلم. واجتهدت لهم رأيي، فوليت عليهم خيرهم، وأقواهم 
( ومسن النات دعاءه فازدادوا اطمىنانا  ملا عليهم، وأحرصهم على ما أرشدهم

صنن. وبعد وفاة أيب بكر ذهب عمر إ  املس د. وأقبل النات على بيعته إقباال  
تاما ث ومل يتخلف منهم أحد ح  طلحة. وظل عمر يف املس د من الصباح 

وكان  ــح  الظهرث والنات يزدحم هبم املس د ملبايعته. ويف صالة الظهر 
ة دون الدرجة اليت كان يقوم صعد عمر املنرب درج ــاملس د مزدمحا  ازدحاما  تاما  

أبو بكر عليهاث فحمد اهلل وأثع عليهث وصلى على النيب وذكر أبا بكر وفضلهث 
أن أرد أمر خليفة  أيها الناس ما أنا إال رجل منكم، ولوال أني كرهتا قال: )

اللهم . ا توجه بنظره إ  السماءث وجعل يقول: )(رسول اهلل ما تقلدت أمركم
( ا أمسك فسّخني نِّي. اللهم إني ضعيف فقّوني. اللهم إني بخيلـيِّ ـإني غليظ فـ ل  

بكم، وأبقاني فيكم بعد صاحبّي،  إن اهلل ابتالكم بي، وابتالنيهنيهة. ا قال: )
فواهلل ال يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني، وال يتغّيب عني فآلوا فيه عن 

( ا نزلث هم، ولئن أساءوا ألنكلّن بهمألحسنن إلي ْزء واألمانة، ولئن أحسنواـج  ـال
فام النات للصالة. فكان  بيعة عمر بن اخلطاب يف املس د ِمن املسلمنيث هي 

 . وهبا وجب  له الطاعة عليهم.اخلـالفةاليت انعقدت له هبا 
را  ـالفةث وحصـر إليه فلم يـَع ُد كونه ترشيحا  له للخـد أيب بكـوأما عه

نه مل ُيصبف إعِقد له به خالفةث ومل  ب له به طاعة. إذ يف هلا فيه. ومل تنـللرتش
 خليفة إال بعد أن مّت  له البيعة من النات يف املس د.

وبتتبن أجراءات هذا الشكلث الذي صار به عمر بن اخلطاب خليفة 
للمسلمنيث يُري أنّه كتلف عن الشكل الذي مّت به تنصيب أيب بكر خليفة 

 .على املسلمني لرسول اهلل 
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 بادرة منهث أو بطلب  ــأن يعهد اخلليفة وهو يف سكرات املوت   ــ 1
ث بان كتاروا ُهم  أَحَدُهم اخلـالفةإ  عدة أشخا  مؤهلني لتويّل  ــمن املسلمني 

بعد موتهث بالتشاور فيما بينهمث ليكون خليفة على املسلمني من بعدهث يف مدة 
د أن يَتّم اختيار أحدهم منهمث باألسلوب يُعّينها هلمث ال تت اوز ثالثة أيام وبع

 هذا فيص  الذي يتفقون عليه يـُع َلن امسه للمسلمنيث وتؤخذ له البيعة منهمث
 له. باختيارهم وليس البيعةث هبذه للمسلمني خليفة الشخا

كما حصل من عمر بن اخلطاب ملا طُِعن طعنته اليت مات منهاث أقبل 
لو كان أبو  ؟م ْن أستخلف»تخلفث فقال: عليه املسلمونث وطلبوا منه أن يس

عبيدة بن الجراح حياا الستخلفته، فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول: إنه 
حياا الستخلفته، فإن سألني ربي  أمين هذه األُمة، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة

فقال له أحد  «إن سالماا شديد الحب هلل»ك يقول: قلت: سمعت نبيَّ 
تخلف ابنك عبد اهلل. فقال: قاتلك اهلل، واهلل ما أردت اهلل بهذا. المسلمين: اس

ويحك! كيف أستخلف رجالا عجز عن طالق امرأته؟ ال أرب لنا في أموركم، ما 
حمدتها ألرغب فيها ألحد من أهل بيتي، إن كان خيراا فإنّا قد أصبنا منه، وإن  

عن أمر ُأمة  ُيسأل ،كان شراا فبحسب آل عمر أن ُيحاسب منهم رجل واحد
أما لقد جهدت نفسي، وحرمت أهلي، وإن نجوت كفافاا ال وزر وال  .محمد

فخرج املسلمون من عنده وتركوه يفكر يف األمر. ا عادوا  ث«أجر، إني لسعيد
ال ـني. فقـلمـسـإليه مرة أخرىث وسالوه أن يستخلفث حرصا  على مصلحة امل

، وقال فيهم: وهو عنهم راضٍ  ل اهلل و ـط، الذين مات رسـؤالء الرهـعليكم ه»هلم: 
عد بن أبي وقاص، ـة: علّي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وسـنـْن أهل الجـإنهم مِ 

وف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد اهلل. ويكون معهم عبد اهلل ـوعبد الرحمن بن ع
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ن ينتخبوا اهم عمر أـولكن له الرأي وال يكون له من األمر شيء. وقد أوص بن عمر
وقال لهم بعد حديث طويل: فإذا مت  .رب لهم أجالا قدره ثالثة أيامـخليفة. وض

ّل بالناس ُصهيب. وال يأتيّن اليوم الرابع إال وعليكم أمير ـُيصـول .فتشاوروا ثالثة أيام
ا عنّي عمر أبا طلحة األنصاري حلراسة اجملتمعنيث وحثهم على العمل.  «منكم

اهلل عز وجل طالما أعز اإلسالم بكم. فاختر  لحة، إنيا أبا ط»وقال له: 
 «خمسين رجالا من األنصار فاستحث هؤالء الرهط، حتى يختاروا رجالا منهم

إذا »وطلب من املقداد بن األسود أن كتار مكان االجتماع. وقال له: 
 «فاجمع هؤالء الرهط في بيت، حتى يختاروا رجالا منهمث وضعتموني في حفرتي

صّل بالناس ثالثة أيام. »من صهيب أن يراقب االجتماع. وقال له: ا طلب 
علياا وعثمان والزبير وسعداا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن ق ِدم ،  وأدخل

وأحضر عبد اهلل بن عمر وال شيء له من األمر، وقم على رؤوسهم. فإن اجتمع 
أربعة، فرضوا  خمسة، ورضوا رجالا، وأبي واحد، فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق

رجالا منهم، وأبى اثنان فاضرب رأسيهما، فإن رضي ثالثة منهم رجالا، وثالثة 
رجالا، فحّكموا عبد اهلل بن عمر، فأّي الفريقين ح ك م له فليختاروا رجالا منهم، 
فإن لم يرضوا بحكم عبد اهلل بن عمر، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن 

ا طلب منهم أن  «رغبوا عما اجتمع عليه الناس عوف، واقتلوا الباقين، إن
 ح  ميوت. اخلـالفةيرتكوا البح  يف 

وبعد وفاته ودفنه اجتمن النفر الذين مساهم عمر ما خال طلحة الذي  
قال إن اجتماعهم كان يف بي  عائشة. ومعهم عبد اهلل بن عمر. يكان  ائبا . و 

قر هبم اجمللس قال عبد الرمحن وأمروا أبا طلحة األنصاري أن حي بهم. فلما است
ين ـيع« ؟لكمـأّيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفض» :بن عوف
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مه اجلمينث ليختار اخلليفة ـرط أن حُيكّ ـث بشةـالفـاخلـه يف ـلى عن حقـكم يتخّـ أي
من بينهم كما يريد. وبعد أن قال عبد الرمحن بن عوف هذا القولث سك  

أحد. فقال عبد الرمحن: أنا أخلن نفسي منها. فقال عثمان:  اجلمينث ومل جيبه
أمين في األرض أمين في »أنا أول من رضي؛ فإين مسع  رسول اهلل يقول: 

ما فقال الزب  وسعد: قد رضينا. وسك  علّي. فقال عبد الرمحن: )«. السماء
 بع الهوى، والأعطني موثقاا لتْؤثِر نَّ الحق، وال تت) :( قال عليّ الحسن تقول يا أبا

مواثيقكم على أن  أعطوني»(. فقال عبد الرمحن: تخّص ذا رحم، وال تألو األُمة
لكم، وع ل يَّ ميثاق اهلل  تكونوا معي على من بّدل وغّير، وأن ترضوا م ْن اخترت

فاخذ منهم ميثاقا ث وأعطاهم مثله. ا « أن ال أخّص ذا رحم وال آلو المسلمين
حدا ث قائال  لكل واحد منهم: إنه لو ُصِرف هذا األمر أخذ يستش هم واحدا  وا

فقاَل علّي: عثمان. وقال  ؟عنه من كان يرى ِمن  هؤالء الرهط أحق باألمر
عثمان: علّي. وقال سعد: عثمان. وقال الزب : عثمان. ا راح يسال أصحاب 

و امرأة إال الرأي يف املدينةث ويسال مجين املسلمني رجاال  ونساء . ومل يرت  رجال  أ
فكان مجاعة منهم يامرون بعثمانث ومجاعة  .وساله عمن كتار ِمن  هؤالء الرهط

يامرون بعلّي. ووجد رأي النات موزعا  بني عثمان وعلّيث وأن القرشيني على كل 
 حال كانوا يف صف عثمان.

وبعد أن انتهى عبد الرمحن ِمن  طوافة بالناتث وخلواته هبمث وعرف رأي 
 ونساء ث دعا املسلمني إ  املس دث ا صعد املنرب متقلدا  سيفهث النات رجاال  

ث ا وقف وقتا  طويال ث ا تكلمث مه هبا رسول اهلل موعليه عمامته اليت ع
إمامكم، فلم أجدكم تعدلون  أيها الناس إني قد سألتكم سراا وجهراا عن»فقال: 

ُقْم »  إ  علّي وقال له: . ا التف«بأحد هذين الرجلين: إّما علّي وإّما عثمان
. فقام علّيث فوقف حت  املنربث فاخذ عبد الرمحن بيدهث فقال: «إلّي يا عليّ 
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كتاب اهلل وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال علّي:  هل أنت مبايعي على»
أبايعك على كتاب اهلل  أي «اللهم ال، ولكن على جهدي من ذلك وعلمي

وعلمي فيهما. أما فعل أيب بكر وعمر فال وسنة رسوله على جهدي من ذلك 
. «ُقْم إلّي يا عثمان»فارسل عبد الرمحن يده. ا نادى:  ــأتقيد بهث وأجتهد رأيي 

مبايعي على   هل أنتفاخذ بيده وهو يف موقف علّي الذي كان فيهث فقال: )
. فرفن عبد الرمحن «قال: اللهم نعم ؟كتاب اهلل وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر

اللهم اسمع واشهد، »سه إ  سقف املس دث ويده يف يد عثمانث ا قال: رأ
(. وازدحم النات يبايعون رقبة عثمان اللهم إني جعلت ما في رقبتي من ذلك في

عثمان ح   شوه. ا جاء علّي يشق النات ح  باين عثمان. وبذلك مت  
 البيعة لعثمان.

يب عثمان خليفة مَّ به تنصـوبتتبن إجراءات هذا الشكل الذي ت
للمسلمني يُرى بانه كتلف عن الشكلني السابقنيث اللذين مّت هبما تنصيب أيب 

 بكر وعمر.

أن تاس مجهرة ِمن املسلمنيث أو أهل احلل والعقد منهمث أو فىة  ــ  0
ث فتطلب منه اخلـالفةل لِتويّل ث بعد موت اخلليفةث إ  شخا ُمؤهَّ من أهل القوة

ث فيست يب هلمث بعد أن يلمس رضا  البية املسلمني به. ا اخلـالفةن يتوّ  أ
ياخذ البيعة علنا  من املسلمني. فإنه هبذه البيعة العلنية من املسلمني تنعقد له 

 ث و ب له الطاعة.اخلـالفة
إال ترشيف له ألن يكون  اخلـالفةوما طلُب َمن  طلب منه أن يتوّ  

هبذا الطلبث وإمنا  اخلـالفةتنعقد له اخلليفةث وحصر للخالفة فيه. لكّنه مل 
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 انعقدت ببيعة النات له.
ّما قُِتَل اخلليفة ـنه لإوذلك كما حصل من علّي بن أيب طالب. إذ 

عثمان بن عفان من ِقَبِل الثوارث بقي  املدينة بعد قتله مخسة أيام دون خليفةث 
اء الثوار. وقد وكان أم ها يف هذه األيام اخلمسة ال افقي بن حربث أم  من أمر 

ث فكان يتهرب منهمث فاتاه اخلـالفةيـَُوّلوه ـطلب هؤالء الثوار علّي بن أيب طالب ل
قد قُِتل وال بُدَّ  ــ يعنون عثمان ــ إن هذا الرجلفقالوا:  أصحاب رسول اهلل 

للناس ِمْن إمام، وال نجد اليوم أحداا أحّق بهذا األمر منك، ال أقد م  سابقة، وال 
ال تفعلوا، فإني أكون وزيراا، خير ِمْن أن أكون : . فقال ن رسول اهللأقر ب  م

د، فإّن ـجـسـنحن بفاعلين، حتى نبايعك قال: ففي الم ال واهلل ما :أميراا. فقالوا
. فقال عبد اهلل بن ون إال عن رضا المسلمينـيّاا، وال تكـخف بيعتي ال تكون

غ ب  عليه، وأبى هو إال ـُيشكرهت أن يأتي المسجد، مخافة أن  فلقدعبات: 
رون واألنصار فبايعوه، ثم بايعه الناس ـفلّما دخ ل ، دخل المهاج د،ـجـسـالم

 .تخّلف بني أمّية، وبعض الصحابة وجمهرة المسلمين على الرغم من
 الصحابةوهبذه البيعة العلنية لعلّي بن أيب طالب يف املس دث ِمن  مجهرة 

 .املسلمني على الطاعة هبا له ث ووجب اخلـالفة له انعقدت واملسلمني
ومن تتبن إجراءات هذا الشكلث الذي مَتَّ به تنصيب علّي بن أيب 
 طالب خليفة للمسلمنيث يُرى بانه كتلف عن األشكال الثالثة السابقةث اليت مَتَّ 

 هبا تنصيب اخللفاء الثالثة قبله.
لس لألُمةث موجودةث ويكون فيها جم اخلـالفةعندما تكون دولة   ــ 0

ينوب عنها يف الشورىث ويف حماسبة احلكامث يقوم األعضاء املسلمون املوجودون 
ث اخلـالفةَتويّل ـالفةث ِمن األشخا  املؤهلني لِ ـيف اجمللسث لصر املرشحني للخ



 82 

 .اخلـالفةواملستكملني لشروط انعقاد 
مني. وبعد أن يَتّم حصرهم من ِقَبل أعضاء اجمللس تُعَلن أمساؤهم للمسل

ا يُعنيَّ يَوٌم النتخاب واحد منهمث ليكون هو اخلليفةث ويكون االنتخاب إما من 
األُمةث وإما من أعضاء جملس األُمة املسلمني وحدهمث حسب ما هو متبع يف 

. وَمن  ينال أكثر األصواتث سواء من األُمةث إن كان اخلـالفةدستور دولة 
مت من قبل  قد إن كان االنتخاب و ِمن اجمللساالنتخاب قد مَتّ ِمن  ِقَبل األُمةث أ

لألُمةث بانه نال أكثر األصوات؛ ا يُباَين من أعضاء جملس  هيُعَلُن امس اجمللسث
 األُمة املسلمنيث بيعة انعقادث اّ يُباين ِمن املسلمني بيعة عامةث بيعة طاعة.

وهذه األشكال اخلمسةث اليت جيوز أن جيري  وجبها تنصيب خليفة 
عندما يكون للمسلمني دولة خالفةث ــ  بعد موت اخلليفةــ مسلمنيث إمنا تكون لل

 ويكون اإلسالم وحده هو املطّبق عليهم.
بَّق عليهم ـأما إذا مل يكن للمسلمني دولة خالفةث وال خليفةث وُتطَ 

كما هو حال املسلمني اليومث ومنذ أن ُقضي على دولة ــ  أنظمة الكفر وأحكامه 
فقام املسلمونث أو مجاعة منهمث أو أصحاب القوة  ــ م3280ام ع اخلـالفة
السلطة يف  على املسلمنيث فاستولوا أقطار من أكثر أو قطر فيهمث يف واملنعة

ذلك القطرث وأزالوا احلاكم الذي حيكمهم بانظمة الكفر وأحكامهث بُ َيَة 
ي وز ملن قاموا استىناف احلياة اإلسالميةث والعودة إ  احلكم  ا أنزل اهللث ف

تَـَويّل احلكم ـباالستيالء على السلطة أن يرشحوا شخصا  من املسلمني املؤهلني لِ 
 يف ث وأن جيمعوا أهل احَلّل والعقداخلـالفةوالسلطانث واجلامعني لشروط انعقاد 

الشخاث الذي  هذا يبايعوا أن منهم يطلبوا أكثرهمث وأن أو القطرث ذلك
أهل احَلّل والعقد  بايعته بالرضا واالختيارث على  رشحوه ليكون خليفةث فيقوم 
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هبذه البيعةث ا يبايعه املسلمون يف  اخلـالفةكتاب اهلل وسّنة رسولهث فتنعقد له 
ّم يباشر فورا  بوضن اإلسالم  َـ ذلك القطر مبايعة عامةث مبايعة طاعة ورضاث وِمن ث

 كامال  موضن التطبيق والتنفيذث دون تاخ .

إ  احلياةث ويعود تطبيق أحكام اإلسالم  اخلـالفةولة وبذلك تعود د
 وأنظمته إ  الوجودث وتتحول الدار يف ذلك القطر إ  دار إسالم.

 دـهـالف أو العـتخـاالس

باالستخالفث أي بالعهدث أل ا عقد بني املسلمني  اخلـالفةال تنعقد 
لشخا الذي واخلليفة. فيشرتط يف انعقادها بيعة من املسلمنيث وقبول من ا

بايعوه. واالستخالف أو العهد ال يتاتى أن حيصل فيه ذلكث فال تنعقد به 
خالفة. وعلى ذلك فاستخالف خليفة خلليفة  خر ياس بعده ال حيصل فيه عقد 

حق للمسلمني ال للخليفة.  اخلـالفةث ألنه ال ميلك حق عقدها. وألن اخلـالفة
 اخلـالفةاخلليفة َ  َهث أي َعهُده بفاملسلمون يعقدو ا ملن يشاءون. فاستخالف 

ل  ه ال يصفث ألنه إعطاء ملا ال ميلكث وإعطاء ما ال ميلك ال جيوز شرعا . فإذا 
م قريبهث أم بعيدا  عنهث ال جيوزث أاستخلف اخلليفة خليفة  خرث سواء أكان ابنهث 

قدث فهي عقد له مطلقا ث ألنه مل جَيِر َعقُدها بن ميلك هذا الع اخلـالفةوال تنعقد 
 فضويل ال يصف.

وأما ما ُروي أن أبا بكر استخلف عمرث وأن عمر استخلف الستةث 
وأن الصحابة سكتواث ومل ينكروا ذلكث فكان سكو م إمجاعا ث فإن ذلك ال يدل 

وذلك ألن أبا بكر مل يستخلف خليفةث  .على جواز االستخالفث أي العهد
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هلمث فرشف عليا  وعمر. ا إن  وإمنا استشار املسلمني فيمن يكون خليفة
املسلمني خالل ثالثة أشهر يف حياة أيب بكر اختاروا عمر باكثريتهمث ا بعد 

لعمر. أما قبل  اخلـالفةانعقدت  حينىذٍ وفاة أيب بكر جاء الناتث وبايعوا عمرث و 
لهث ال برتشيف أيب بكرث وال باختيار  اخلـالفةالبيعة فلم يكن خليفةث ومل تنعقد 

. وأما عهد عمر للستة اخلـالفةَل ِـ مني لهث وإمنا انعقدت حني بايعوهث وقَباملسل
فهو ترشيف هلم من قبلهث بناء على طلب املسلمنيث ا حصل من عبد الرمحن 
بن عوف أن استشار املسلمني فيمن يكون منهمث فاختار أكثرهم علّيا ث إذا 

ّما رفض علّي التقّيد  ا سار ّيد  ا كان عليه أبو بكر وعمرث وإال فعثمان. فلـتقَ 
انعقدت  اخلـالفةعليه أبو بكر وعمرث باين عبد الرمحن عثمانث وبايعه النات. ف

الناتث ولو مل يبايعه الناتث  لعثمان ببيعة النات لهث ال برتشيف عمرث وال باختيار
. وعلى ذلك ال بد من بيعة املسلمني للخليفةث وال اخلـالفةبل هو مل تنعقد قوي
ز أن تكون بالعهدث أو االستخالف أل ا عقد واليةث وينطبق عليها ما ينطبق جيو 

 على العقود.

 دـهــة العـوالي

يعترب نظام والية العهد منكرا  يف النظام االسالميث وخمالفا  له كل 
وإذا كان اخلليفة إمنا  .املخالفةث وذلك ألن السلطان هو لألُمةث وليس للخليفة

لسلطان من بقائه هلاث فكيف جيوز له أن مينحه ل  ه؟ وما ينوب عن األُمة يف ا
فعله أبو بكر لعمر مل يكن والية عهدث بل كان انتخابا  من األُمة يف حياة 

 اخلليفة ا حصل  له البيعة بعد موته.
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ومن ذلك كله فقد احتاط أبو بكر لألمر يف خطابهث فعّلق نفاذ ذلك 
 بعد أن استقّر رأيه على استخالفهــ ت على أن يكون برضا النات إذ خاطب النا

أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني واهلل ما ألوت جهداا، وال »قائال  هلم:  ــ
وعلى هذا األسات جعل عمر بن اخلطاب ابنه عبد اهلل من  .«وليت ذا قرابة

الستةث الذين جعل هلم حق اختيار اخلليفةث وشرط أاّل يكون له من األمر شيء 
ي فقطث ح  ال توجد شبهة والية العهد. بالف ما فعله معاوية من بل له الرأ

ث فإنه كالف نظام اإلسالم. والذي محل معاوية على ابتداعه هذا تولية ابنه يزيد
 املنكر:

أنه كان يفهم رئاسة الدولة أ ا ملكث وليس  خالفة. انظر إليه  ــ  3
أتراني  هل الكوفةيا أحني خطب يف أهل الكوفة بعد الصلف وهو يقول: )

قاتلتكم على الصالة والزكاة والحج، وقد علمت أنكم تصلون وتزكون 
وتحجون؟ ولكني قاتلتكم ألتأّمر عليكم وعلى رقابكم. وقد آتاني اهلل ذلك 
وأنتم كارهون. أال إّن كل مال ودم أصيب في هذه الفتنة فمطلول. وكل شرط 

 .(شرطته فتحت قدمي هاتين

يب شـــــــيبة يف مصـــــــنفه مـــــــن طريـــــــق ســـــــعيد بـــــــن ا روى ذلـــــــك ابـــــــن أـكمـــــــ
رواه ســـــويد قــــــال: صــــــلى بنــــــا معاويــــــة اجلمعــــــة بالنخيلــــــة ا خطبنــــــا...ث وكــــــذلك 

 البخاري يف التاريخ الكب .
نعم انظر إليه وهو يقول ذلك  ده يعلن عن نفسهث أنه كالف 
اإلسالمث حني يعلن أنه قاتل النات ليتامر عليهم وعلى رقاهبمث وحني يت اوز 

إ  ما هو أشد وأنكىث وهو يقول للنات: كل شرط شرطه فتح  قدميهث ذلك 
  واهلل تعا  يقول:           .  نعم انظر
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إليه وهو يقول ذلك  ده إمنا يعلن أنه ال يَتقّيد باإلسالم. بل إن طريقة انتخاب 
المث يف سبيل وراثة امللكث كما ـخمالفة اإلسيزيد تدل على أنه كان يتعمد 

تعمل املالث فلم جيبه ـيفهمهث ألنه أخذ رأي مجين الناتث فلم يوافقه أحدث فاس
إال من ال كيان هلم يف اجملتمنث وال وزن هلم عند املسلمنيث فاستعمل السيف. 

أخذ ث  و  هم أنه بعد أن ع ز ُوالتُه عن األحّد  املؤرخون كابن كث  وابن 
هث ومعه املال واجلندث ودعا وجهاء املسلمني ـالبيعة ليزيد يف احل ازث ذهب بنفس

 س فيكمث وصليت ألرحامكم. يزيد أخوكم وابن عمكم. ـوقال هلم: قد علمتم س
ؤّمرون ـُـ تونث وَ ـون وتُولّ ـزلـم تعـوا أنتـونـوتكث ةـالفـاخلـم ـد باسـدموا يزيـوأردت أن تق

ونه. فاجابه عبد اهلل بن الزب ث خُمّ ا  بني أن يصنن كما صنن ـمـق سِ ـوتَ ون املال ـبـوَ   
إذ مل يستخلف أحدا ث أو كما صنن أبو بكرث أو كما صنن عمر.  رسول اهلل 

ذ ر من ـأ عْ ن الزب . فقال: )ـال ابـابوا  ا قـف ضب معاوية. وسال باقي النات. فاج
رـْـ أ ن م باهلل ل ئن ر ّد عليَّ أحدكم كلمة في مقامي هذا، ال ائم بمقالة، فأُْقسِ ـإني ق ،ذ 

على  الّينَّ رجل إـترجع إليه كلمة غيرها، حتى يسبقها السيف إلى رأسه. فال يُبقِ 
احل ازث . ا أمر صاحب حرسه بان يقيم على رأت كل وجيه ِمن  وجهاء (نفسه

عليه كلمة تصديق  وأمرمها باّن كل رجل يـَُردّ  .رجلني نيـارض ِمن املعارضـوكل مع
 أو تكذيبث فليضرباه بسيفيهما.

 د.ـه يزيـة ابنـته يف توليـة خطـاويـذ معـذا نفـوهك
إن هذا األسات الذي استند إليه معاوية يف تولية ابنه يزيد من بعده هو 

م ْن أّمر رجالا لقرابة أو صداقة بينهما، »: . قال عمر أسات خمالف لغسالم
 .«ورسوله والمؤمنين يراا منه، فقد خان اهللوهو يجد في المسلمين خ

 يف موضوع تولية ابنه كان معاوية حيتال على النصو  الشرعية  ــ 8
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 هلاث فقد جعل اإلسالُم حق اختيار اخلليفة لألُمةث وقد فعل رسول اهلل فيؤوّ 
ولكن معاوية ذلكث وتر  األمر للمسلمني كتارون من هو أصلف لوالية أمورهمث 

يق البيعة ف عل احلكم من بعده البنه يزيد كما كان يصنن البيزنطيون أساء تطب
 .والساسانيونث واحتال باخذ البيعة ليزيد يف حياته

إن طريقة اجتهاد معاوية يف األمور السياسية تقوم على أسات   ــ 1
ل وِّ يـُؤَ ـاملنفعةث ولذلك جيعل األحكام الشرعية تُوافق املشكلةث وال تعاجلها فَ 

م لتتفق من املشكلة القائمة. وكان عليه أن يـَّتبن الطريقة اإلسالمية يف األحكا
االجتهادث بان جيعل األسات كتاب اهلل وسنة نبيهث ال النفن املاديث وأن ياخذ 
األحكام اإلسالمية ملعاجلة مشاكل عصره ال أن ياخذ مشاكل عصره ليعا  هبا 

 !!أحكام اإلسالمث فيحورها ويبدهلا وكالفها
لالبن مل يكن هو الذي جيعل  اخلـالفةن اجلدير ذكره أن العهد بوم

االبن خليفة بعد أبيهث بل إنه كان ينصَّب ببيعة جديدة تؤخذ من الناتث انعقادا  
وطاعة ث بعد وفاة اخلليفة السابق.    أنه كان يساء تطبيق البيعة أحيانا  فبدل 

البيعة يف مجين األحوال كان   أخذها بالرضا واالختيارث تؤخذ باإلكراه. إال أن
له  اخلـالفةهي الطريقة لنصب اخلليفة طيلة عصور الدولة اإلسالميةث فتنعقد 

 بالبيعة وليس بالوراثة أو والية العهد.

 ةـفـيـلـة للخـدة الرئاسـم

ليس لرئاسة اخلليفة ُمّدة حُمّددة بزمن حُمّدد. فما دام حمافظا  على الشرعث 
فإنه يبقى  اخلـالفةادرا  على القيام بشؤون الدولةث ومسؤوليات ُمنّفذا  ألحكامهث ق

ّيد  ّدة ـخليفة. ذلك أّن َنّا البيعة الواردة يف األحادي  جاء مطلقا ث ومل يـُقَ 
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اسمعوا »قوله:  ُمعّينةث ملا روى البخاري عن أنس بن مالك عن النيب 
ويف رواية أخرى « زبيبةب شٌي، كأن رأسه ـوأطيعوا، وإن اسُتعِمل عليكم ع بٌد ح  

 الراشدين اخللفاء فإن وأيضا  « اهلل يقودكم بكتاب»ملسلم من طريق أم احلصني: 
يف األحادي . وكانوا     الواردة البيعة ُمطلقةث وهي بيعة   منهم كلٌ  بُوين قد

منذ أن بُوين ح  مات. فكان ذلك  اخلـالفةحمدودي املدةث فتوّ  كل منهم 
ه ليس للخالفة مدة حمددةث بل ّـ ة رضوان اهلل عليهم على أنإمجاعا  من الصحاب

 هي ُمطلقةث فإذا بُوين ظّل خليفة ح  ميوت.
إال أنه إذا طرأ على اخلليفة ما جيعله معزوال ث أو يستوجب العزل فإن 

ث وإمنا هو اخلـالفةُمّدته تنتهيث ويُعزل.    أن ذلك ليس حتديدا  ملدته يف 
ا. إذ إن صي ة البيعة الثابتة بالنّا الشرعيث وإمجاع حدو  اختالل يف شروطه

   حُمّددة املدةث لكنها حُمّددة بقيامه  ا بُوين عليهث وهو  اخلـالفةالصحابة جيعل 
الكتاب والسنةث أي بالعمل هبماث وتنفيذ أحكامهماث فإن مل حيافه على 

 الشرعث أو مل ينفذه فإنه جيب عزله.

 ةـفـيـلـة خـون إلقامـلمـلمسل فيها اـدة التي يمهـالم

فال  ثالثة أيام بلياليهاثاملدة اليت ميهل فيها املسلمون إلقامة خليفة هي 
احلد  أعلى حتديد بيعة. أما عنقه يف وليس ليال ثال حيَِّل ملسلم أن يبي  

فألن نصب اخلليفة فرض منذ اللحظة اليت يتوىف فيها اخلليفة السابق  بثال  ليال
 فإذا ثثالثة أيام بلياليهاجيوز تاخ  النصب من االشت ال به مدة  أو يعزلث ولكن

إقامة ـاملسلمون مش ولني ب كان فإن يُنَظرث خليفة يقيموا ومل ثليال ثال  على زاد
ث ألمور قاهرة ال قبل هلم ثال  ليالخليفةث ومل يستطيعوا إجناز إقامته خالل 
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امة الفرضث والستكراههم على إقـبدفعهاث فإنه يسقط اإلا عنهمث النش اهلم ب
التاخ   ا قهرهم عليه. روى ابن حبان وابن ماجة عن ابن عبات قال: قال 

«. إن اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما اسُتْكرِهوا عليه: »رسول اهلل 
 حينىذٍ وإن مل يكونوا مش ولني بذلك فإ م يامثون مجيعا  ح  يقوم اخلليفةث و 

. أما اإلا الذي ارتكبوه يف قعودهم عن إقامة خليفة فإنه ال يسقط الفرض عنهم
معصية  ةيسقط عنهمث بل يبقى عليهم حياسبهم اهلل عليهث كمحاسبته على أي

 يرتكبها املسلمث يف تر  القيام بالفرض.

أما دليل وجوب مباشرة االشت ال يف بيعة اخلليفة جملرد خلو منصب 
وا ذلك يف سقيفة بين ساعدة بعد وفاة ث فهو أن الصحابة قد باشر اخلـالفة
ث وقد مت  بيعة أيب بكر بيعة انعقاد ث يف اليوم نفسهث وقبل دفنه الرسول 

يف اليوم نفسهث ا يف اليوم الثاين مجعوا النات يف املس د لبيعة أيب بكر بيعة 
 الطاعة.

أما كون أقصى مدة ميهل فيها املسلمون لنصب اخلليفة ثالثة أيام 
عمر عهد ألهل الشورى عند ظهور حتقق وفاته من الطعنةث  ا فذلك ألنبلياليه

وحّدد هلم ثالثة أيامث ا أوصى أنه إذا مل يُتفق على اخلليفة يف ثالثة أيام فليقتل 
املخالف بعد األيام الثالثةث ووّكل مخسني رجال  من املسلمني بتنفيذ ذلكث أي 

ن  كبار الصحابةث وكان ذلك على بقتل املخالفث من أ م ِمن  أهل الشورىث ومِ 
ذلكث فكان لر مرأى ومسمن من الصحابةث ومل يُنَقل عنهم خُمالفث أو ُمنكِ 

إمجاعا  من الصحابة على أنه ال جيوز أن كلَو املسلمون من خليفة أكثر من 
 ث وإمجاع الصحابة دليل شرعي كالكتاب والسنة.ثالثة أيام بلياليها
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َور بن خمرمة قال: )طرقين عبد الرمحن بعد أخرج البخاري من طريق املِ  س 
ه ن من الليلث فضرب الباب ح  استيقظ ث فقال أرا  نائما ث فواهلل ما 
اكتحل  هذه الثال  بكث  نوم( أي ثال  ليال. فلما صلى النات الصبف مت  

 بيعة عثمان.

 ةـالفــدة الخـوح

هلم خليفة  جيب أن يكون املسلمون مجيعا  يف دولة واحدةث وأن يكون
واحد ال   ث وحيرم شرعا  أن يكون للمسلمني يف العامل أكثر من دولة واحدةث 

 وأكثر من خليفة واحد.
نظام وحدةث وحيرم أن  اخلـالفةكما جيب أن يكون نظام احلكم يف دولة 

 يكون نظاما  احتاديا .
وذلك ملا روى مسلم أن عبد اهلل بن عمرو بن العا  قال: إنه مسن 

وم ْن بايع إماماا، فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه فليطعه إن »يقول:  هلل رسول ا
. وملا روى مسلم عن «استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق اآلخر

م ْن أتاكم وأمرُُكم جميٌع على رجل »يقول:  عرف ة قال: مسع  رسول اهلل 
وملا روى مسلم عن  «.واحد يريد أن يشّق عصاكم، أو يُفّرق جماعتكم فاقتلوه

إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر »أنه قال:  أيب سعيد اخلدرّي عن رسول اهلل 
وملا روى مسلم أن أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة مخس سننيث  .«منهما

كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كّلما »قال:  فسمعته حُيّد  عن النيب 
بي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما هلك نبي خلفه نبي، وإنه ال ن
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قال: ُفوا ببيعة األول فاألول، وأعطوهم حقهم، فإن اهلل سائلهم عما  ؟تأمرنا
لواحد  اخلـالفةفاحلدي  األول يبنّي أنه يف حالة إعطاء اإلمامةث أي  .«استرعاهم

وجب قتاله وقتله إن مل  اخلـالفةوجب  طاعتهث فإن جاء شخا  خر ينازعه 
 جن عن هذه املنازعة.ير 

واحلدي  الثاين يبني أنه عندما يكون املسلمون مجاعة واحدةث حت  
إمرة خليفة واحدث وجاء شخا يشق وحدة املسلمنيث ويفر  مجاعتهم وجب 

على منن  زئة الدولةث واحل  على عدم   فهومهماقتله. واحلديثان يدالن 
 ة السيف.السماح بتقسيمهاث ومنن االنفصال عنهاث ولو بقو 

 وته أو  ــ اخلليفة من الدولة خلوّ  حالة يف أنه على يَدلّ  الثال  واحلدي 
ومبايعة شخصني للخالفة جيب قتل اآلخر منهماث ومن باب  ــعزله أو اعتزاله 

أو  إذا أعطي  ألكثر من اثنني. وهذا كناية عن منن تقسيم الدولةث ويعين حترمي 
 قى دولة واحدة.جعل الدولة دوال ث بل جيب أن تب

وأن  واحلدي  الرابن يدل على أن اخللفاء سيكثرون بعد الرسول 
الصحابة رضوان اهلل عليهم سالوه  اذا يامرهم عندما يكثر اخللفاءث فاجاهبم بانه 
جيب عليهم أن يفوا للخليفة الذي بايعوه أوال ث ألنه هو اخلليفة الشرعيث وهو 

ن فال طاعة هلمث ألن بيعتهم باطلةث و   وحده الذي له الطاعةث وأما اآلخرو 
شرعيةث ألنه ال جيوز أن يُباَين خلليفٍة  خر من وجود خليفة للمسلمني. وهذا 
احلدي  كذلك يدل على وجوب أن تكون الطاعة خلليفة واحدث وبالتايل يدل 

 على أنه ال جيوز أن يكون للمسلمني أكثر من خليفةث وأكثر من دولة واحدة.
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 ةـفـيـلـالخات ـالحيـص

اخلليفة هو الدولةث فهو ميلك مجين الصالحيات اليت تكون للدولةث 
 فيملك الصالحيات التالية:

 حينىذٍ )أ( هو الذي جيعل األحكام الشرعية حني يتبناها نافذةث فتصبف 
 خمالفتها. قوانني  ب طاعتهاث وال  وز

عا ث وهو ة الدولة الداخلية واخلارجية مـياسـؤول عن سـسـ)ب( هو امل
لف واهلدنةث وسائر ـالن احلربث وعقد الصـالذي يتو  قيادة اجليشث وله حق إع

 املعاهدات.
)ج( هو الذي له قبول السفراء األجانب ورفضهمث وتعيني السفراء 

 زهلم.ـلمني وعـسـامل
)د( هو الذي يعني ويعزل املعاونني والوالةث وهم مجيعا  مسؤولون أمامه  

 مام جملس األُمة.كما أ م مسؤولون أ
)هـ( هو الذي يعني ويعزل قاضي القضاةث ومديري الدوائرث وقواد 
اجليش ورؤساء أركانه وأمراء ألويتهث وهم مجيعا  مسؤولون أمامهث وليسوا مسؤولني 

 أمام جملس األُمة.
)و( هـــــــــو الـــــــــذي يتبـــــــــع األحكـــــــــام الشـــــــــرعيةث الـــــــــيت توضـــــــــن  وجبهـــــــــا 

ــــــيت تلــــــزم لكــــــل ميزانيــــــة الدولــــــةث وهــــــو الــــــذي يقــــــرر فصــــــو  ل امليزانيــــــةث واملبــــــالغ ال
 قات.ـنفـوارداتث أم بالـلقا  بالـواء أكان ذلك متعـةث سـجه

من حي  كو ا رئاسة عامة  الفةـاخلودليل هذه الصالحيات أن واقن 
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نث ومحل دعوة اإلسالم إ  العامل ـديـة أحكام الـامـلمني يف الدنياث إلقـجلمين املس
كلمة الدولة لفه اصطالحيث وكتلف معناها   هو دليل عليها. على أنّ 

باختالف نظرة األممث فال ربيون مثال  يريدون بالدولة جمموع األرض والسكان 
واحلكام. ألن الدولة عندهم تقوم ضمن حدود يسمو ا الوطنث والسيادة 
عندهم للشعبث واحلكم أي السلطان عندهم مجاعيث وليس فرديا ث ومن هنا  

ملفهوم با ا جمموع ما يسمى بالوطنث ومن يسمون باملواطننيث كان للدولة هذا ا
ومن يباشرون احلكمث وهم احلكام. وهلذا  د عندهم رئيس دولةث أي رئيس 
احلكامث والشعبث والبالدث ورئيس حكومةث أي رئيس الوزارةث يعين رئيس 

إ  احلكام. وأما يف اإلسالم فإنه ال توجد حدود دائميةث إذ جيب محل الدعوة 
العاملث فتنتقل احلدود بانتقال سلطان اإلسالم إ  البالد األخرى. وكلمة الوطن 
إمنا يراد هبا مكان إقامة الشخا الدائمةث أي بيته وبلدهث وال يراد منها أكثر من 

ون ب إرادة الشرعث ـذلك مطلقا . والسيادة إمنا هي للشرع ال لألُمةث فاحلكام ُيَس َّ
ادة الشرع. واحلكم أي السلطان فرديث وليس مجاعيا . قال عليه إر ـواألُمة ُتس َّ ب

رواه البزار من طريق ابن « إذا كانوا ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم»السالم: 
رواه أبو داود من طريق « أحدهم إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمروا»عمرث وقال: 

قال:  هلل أيب سعيد اخلدري. وروى مسلم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول ا
ث ومن هنا كتلف معع الدولة يف «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما»

اإلسالم عن معناها يف   ه من األنظمة. فالدولة يف اإلسالم إمنا يقصد هبا 
السلطان واحلكمث وصالحيا ا هي صالحية السلطانث و ا أن الذي يتو  

 الدولة. السلطان هو اخلليفةث لذلك كان اخلليفة هو

حني أقام الدولة اإلسالمية يف املدينة كان هو  على أن الرسول 
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املتويل للسلطانث فكان  مجين السلطة بيدهث وكان  مجين الصالحيات املتعلقة 
بالسلطان بلوكة لهث وقد كان كذلك طوال أيام حياتهث ح  التحق بالرفيق 

يفة منهم يتو  مجين األعلى. ا جاء بعده اخللفاء الراشدونث فكان كل خل
السلطةث وميلك مجين الصالحيات املتعلقة بالسلطان. وهذا أيضا  دليل على أن 

حني َحّذر من اخلروج على األم   اخلليفة هو الدولة. وأيضا  فإن الرسول 
عربَّ عنه بلفه اخلروج من السلطانث روى مسلم عن ابن عبات عن رسول اهلل 

  :اا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من كره من أميره شيئ»قال
هي إمارة  اخلـالفة. و «من السلطان شبراا فمات عليه إال مات ميتة جاهلية

املؤمننيث فاخلليفة هو السلطانث وله مجين صالحيات السلطانث أي هو الدولةث 
وله مجين صالحيات الدولة. هذا هو الدليل اإلمجايل هلذه الصالحيات. وأما ما 

يف هذه الصالحيات من تعداد ملا ميلك اخلليفة من صالحياتث فهو تعداد ذكر 
 التفصيلية األحكام بيان أجل صالحياتث من من الدولةلواقن ما هو موجود يف 

 .الصالحيات هذه من

وأما األدلة التفصيلية للفقرات الس  الواردةث فإن الفقرة )أ( دليلها 
طالحي ومعناه: األمر الذي يصدره إمجاع الصحابة. وذلك أن القانون لفه اص

القواعد التي ُيجبر  مجموعالسلطان ليس  النات عليهث وقد ُعّرف القانون بانه )
( أي إذا أمر السلطان باحكام معينة  السلطان الناس على اتباعها في عالقاتهم

كان  هذه األحكام قانونا ث يلزم النات هباث وإن مل يامر السلطان هبا ال تكون 
ا ث فال يلزم النات هبا. واملسلمون يس ون على أحكام الشرعث فهم يس ون قانون

على أوامر اهلل ونواهيهث وليس على أوامر السلطان ونواهيه. فما يس ون عليه 
أحكام شرعيةث وليس  أوامر السلطان.    أن هذه األحكام الشرعية اختلف 
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كان يفهمه      ما الصحابة فيهاث ففهم بعضهم من النصو  الشرعية شيىا  
يس  حسب فهمهث ويكون فهمه حكم اهلل يف حقهث  البعض اآلخرث وكان كل  

ولكن هنا  أحكام شرعية تقتضي رعاية ُشؤون األُمة أن يس  املسلمون مجيعا  
على رأي واحد فيهاث وأن ال يس  كل لسب اجتهادهث وقد حصل ذلك 

املسلمني بالتساويث ألنه حقهم  بالفعلث فقد رأى أبو بكر أن يوزع املال بني
مجيعا  بالتساوي. ورأى عمر أنه ال يصف أن يُعطى َمن  قَاَتل رسوَل اهلل كمن 
قاتل معهث وأن يُعطى الفق  كال ينث ولكن أبا بكر كان هو اخلليفةث فامر 

ار سبالعمل برأيهث أي تبين توزين املال بالتساويث فاتبعه املسلمون يف ذلكث و 
والوالةث وخضن له عمرث وعمل برأي أيب بكر ونّفذهث وملا جاء  عليه القضاة

عمر خليفة تبع رأيا  كالف رأي أيب بكرث أي أمر برأيه بتوزين املال بالتفاضلث 
ُيعطى حسب القدم واحلاجةث فاتبعه املسلمونث وعمل به الوالة ـال بالتساويث فَ 

أن يتبع أحكاما  معينةث  والقضاةث فكان إمجاع الصحابة منعقدا  على أن لغمام
ويامر بالعمل هباث وعلى املسلمني طاعتهاث ولو خالف  اجتهادهمث وتر  العمل 

القوانني. ومن هنا كان  هي املتبناة األحكام هذه بآرائهم واجتهادا م. فكان 
 َسّن القوانني للخليفة وحدهث وال ميلك َ  ُه ذلك مطلقا .

هو الذي كان  فإنه  الرسول وأما الفقرة )ب( فإن دليلها عمل 
يُعنّي الوالة والقضاة وحياسبهمث وهو الذي كان يراقب البين والشراءث ومينن 
ال شث وهو الذي يُوزع املال على الناتث وهو الذي كان يساعد فاقد العمل 
على إجياد عمل لهث وهو الذي كان يقوم جبمين شؤون الدولة الداخليةث وكذلك 

امللو ث وهو الذي كان يستقبل الوفودث وهو الذي كان هو الذي كان كاطب 
كان يتو  قيادة اجليش فعال ث   يقوم جبمين شؤون الدولة اخلارجية. وأيضا  فإنه 

فكان يف ال زوات يتو  بنفسه قيادة املعار ث ويف السرايا كان هو الذي يبع  
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لى سرية ل سلها السريةث ويعني قائدهاث ح  إنه حني عني أسامة بن زيد قائدا  ع
إ  بالد الشام كره ذلك الصحابةث لص ر ِسّن أسامةث ولكن الرسول أجربهم 
على قبول قيادته. با يدل على أن اخلليفة هو قائد اجليش فعال ث وليس قائدا  
أعلى فحسب. وأيضا  فإن الرسول هو الذي أعلن احلرب على قريشث وهو 

ُنقاعث وعلى ـي ـ ين النض ث وعلى بين قَ الذي أعلن احلرب على بين قريظةث وعلى ب
َخي ربث وعلى الرومث فكل حرب وقع  هو الذي أعلنهاث با يدل على أن إعالن 

هو الذي عقد املعاهدات من اليهودث  احلرب إمنا هو للخليفة. وأيضا  فإنه 
وهو الذي عقد املعاهدات من بين مد  وحلفائهم من بين ضمرةث وهو الذي 

ت من يوحنة بن رؤبةث صاحب أيلةث وهو الذي عقد معاهدة عقد املعاهدا
احلديبيةث ح  إن املسلمني كانوا ساخطني من معاهدة احلديبيةث ولكنه مل 
يست ب لقوهلم ورفض  راءهمث وأمضى املعاهدةث با يدل على أن للخليفة ال 

 ل  ه عقد املعاهداتث سواء معاهدة الصلف أم   ها من املعاهدات.
فقرة )ج( فإن دليلها أن الرسول هو الذي تلقى رسويَل  مسيلمةث وأما ال

وهو الذي تلقى أبا رافن رسوال  من قريشث وهو الذي أرسل الرسل إ  هرقلث 
وكسرىث واملقوقسث واحلار  ال ساين ملك احل ةث واحلار  احلم ي ملك 

ية رسوال  احلبشةث وهو الذي أرسل عثمان بن عفان يف احلديب ياليمنث وإ  جناش
إ  قريش. با يدل على أن اخلليفة هو الذي يقبل السفراء ويرفضهم وهو الذي 

 يعني السفراء.
هو الذي كان يعني الوالةث فعني معاذا   وأما الفقرة )د( فإن الرسول 

واليا  على اليمنث وهو الذي كان يعزل الوالةث فعزل العالء بن احلضرمي عن 
نهث با يدل على أن الوالة مسؤولون أمام أهل البحرينث ألن أهلها شكوا م
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الوالية كما هم مسؤولون أمام اخلليفةث ومسؤولون أمام جملس األُمة ألنه ميثل 
مجين الواليات. هذا بالنسبة للوالة. أما املعاونون فإن الرسول كان له معاونان مها 

ينهماث ولكنه اث ويول   مها طوال حياته. فهو الذي عمأبو بكر وعمرث ومل يعزهل
مل يعزهلماث    أنه ملا كان املعاون إمنا أخذ السلطة من اخلليفةث وهو  ثابة نائب 

 عنهث فإنه يكون له حق عزله قياسا  على الوكيلث ألن للموكل عزل وكيله.

قضاء اليمنث  قلد علّيا   وأما الفقرة )هـ( فإن دليلها أن الرسول 
خصمان كتصمان  جاء رسول اهلل » روى أمحد عن عمرو بن العا  قال:و 

فقال: أن  أو  بذلك مين يا رسول اهللث  اقض بينهما يا عمروفقال لعمرو: 
إن أنت قضيت بينهما ث قال: فإذا قضيُ  بينهما فما يل؟ قال: وإن كانقال: 

فأصبت القضاء فلك عشر حسنات. وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك 
 .«حسنة

القضاة. فعنّي شرحيا  قاضيا  للكوفةث  يويّل ويعزل وقد كان عمر 
بيل بن حسنة عن واليته يف الشامث ووّ   وأبا موسى قاضيا  للبصرةث وعزل ُشَرح 

بيل:  أ ِمْن ُجبٍن عزلتني أم خيانة؟ قال: من كل ال، ولكن »معاويةث فقال له ُشَرح 
 أبا األسود، ثم عزله، فقال: لم علّي  وولى. »«أردت رجالا أقوى من رجل

. «عزلتني، وما خنت، وال جنيت؟ فقال: إني رأيتك يعلو كالمك على الخصمين
وقد فعل عمر وعلّي ذلك على مرأى ومسمن من الصحابةث ومل ينكر على أّي 
منهما منكر. فهذا كله دليل على أن للخليفة أن يعني القضاة بوجه عامث 

وكالةث إذ له أن ينيب وكذلك له أن يُنيب عنه َمن  يُعنّي القضاةث قياسا  على ال
عنه يف كل ما هو ِمن  صالحياتهث كما له أن يوّكل عنه يف كل ما جيوز له من 

 التصرفات.
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مصاحل  إلدارة ُكّتابا   نّي ـعَ   الرسول فإن الدوائر مديري تعيني وأما
الدولةث وكانوا  ثابة مديري الدوائر. َفعنّي املعيقيب بن أيب فاطمة الدوسي على 

نّي حذيفة بن ـنّي ُمعيقيب بن أيب فاطمة على ال نائم أيضا ث وعَ ـعَ  خامتهث كما
 أموالنّي الزب  بن العوام يكتب ـاليمان يكتب خر  مثار احل ازث وعَ 

 .مالتث وهكذااواملع املداينات يكتب شعبة بن ةامل    نّي ـوعَ  الصدقاتث
عبد  محزة بن نّي ـعَ  وأما قواد اجليشث وأمراء ألويته فإن الرسول 

نّي عبيدة ـاملطلب قائدا  على ثالثني رجال ث ليعرتض قريشا  على شاطئ البحرث وعَ 
بن احلار  على ستنيث وأرسلة إ  وادي رابغث ملالقاة قريشث وَعنّي سعد بن أيب 
وقا  على عشرينث وأرسله دو مكةث وهكذا كان يُعنّي قواد اجليوشث با يدل 

 قواد وأمراء األلوية.على أن اخلليفة هو الذي يُعنّي ال
وهؤالء مجيعا  كانوا مسؤولني أمام الرسولث وليسوا مسؤولني أمام أحدث 
با يدل على أن القضاةث ومديري الدوائرث وقواد اجليش ورؤساء أركانهث وسائر 
املوظفنيث ليسوا مسؤولني إال أمام اخلليفةث وليسوا مسؤولني أمام جملس األُمة. 

س األُمة سوى املعاوننيث والوالةث ومثلهم العمال أل م أحد أمام جمل ُيسالوال 
أحد مسؤوال  أمام جملس األُمةث بل الكل مسؤولون  يكونحكامث وما عداهم ال 

 أمام اخلليفة.
وأبواب  الواردات وأما الفقرة )و( فإن موازنة الدولة بالنسبة ألبواب

حٌد إال لسب احلكم وا دينارٌ النفقات حمصورة يف األحكام الشرعيةث فال جُيىب 
 إال لسب احلكم الشرعيث    أن وضن تفصيالت دينارٌ الشرعيث وال يُنَفق 

اخلليفة واجتهادهث  لرأي يوكل الذي فهو املوازنةث بفصول يسمى ما أو النفقاتث
وكذلك فصول الوارداتث فمثال  هو الذي يقرر أن يكون خراج األرض اخلراجية  
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ؤخذ كذاث وهذه وأمثاهلا هي فصول الوارداتث وهو كذاث وأن تكون اجلزية اليت ت
الذي يقول يُنَفق على الطر  كذاث ويُنَفق على املستشفيات كذاث وهذه وأمثاهلا 
هي فصول النفقات. فهذا هو الذي يرجن إ  رأي اخلليفةث واخلليفة هو الذي 

كان هو الذي ياخذ   يقرره حسب رأيه واجتهادهث وذلك ألن الرسول 
من العمالث وهو الذي كان يتو  إنفاقهاث وكان بعض الوالة ياذن هلم  الواردات

إنفاقها كما حصل حني َوّ  معاذا  اليمن. ا كان اخللفاء ـبتسلم األموالث وب
الراشدون ينفرد كل  منهم بوصفه خليفة يف أخذ األموالث ويف إنفاقهاث حسب 

كن أحد  ُ  اخلليفة رأيه واجتهاده. ومل ينكر على أحد منهم منكرث ومل ي
واحدث وال يصرفه إال إذا أذن له اخلليفة يف ذلكث كما  ديناريتصرف يف قبض 

ق. وهذا كله ـحصل يف تولية عمر ملعاويةث فإنه جعل له والية عامةث يَقبض ويُنفِ 
 ليفةث أو من ينيبه عنه.ـعها اخلـول موازنة الدولة إمنا يضـيدل على أن فص

ية على تفصيالت صالحيات اخلليفة. وجيمعها  هذه هي األدلة التفصيل
يقول:  كلها ما روى أمحد والبخاري عن عبد اهلل بن عمر أنه مسن النيب 

أي إن مجين ما يتعلق برعاية شؤون  ث«... اإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته»
الرعية من كل شيء إمنا هو للخليفةث وله أن ينيب عنه َمن  يشاءث  ا يشاءث  

 قياسا  على الوكالة. كيف يشاءث

 رعيةـؤون الـاية الخليفة لشـكيفية رع

للخليفة مطلق احلّق يف رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. إال 
أنه ال جيوز له أن كالف أي حكم شرعي ل ة املصلحةث فال مينن الرعية من 

إ  ضرب است اد البضائنث ل ة احملافظة على صناعة البالد مثال ث إال إذا أدى 



 122 

اقتصاد البلدث وال ُيسّعر على الناتث ل ة َمنن االست الل مثال ث وال جُيرب املالك 
على تاج  ملكهث ل ة تيس  اإلسكان مثال ث إال إذا كان  هنا  ضرورة ماسة 

م مباحا ث أو رِّ لذلكث وال    ذلك با كالف أحكام الشرع فال جيوز له أن حيَُ 
 يبيف حراما .

 اإلمام راٍع وهو مسؤول عن»ه عليه الصالة والسالم: وذلك لقول
ث ولألحكام اليت أعطاها الشرع للخليفةث مثل تصرفه يف أموال بي  املال «رعيته

املوكول لرأيه واجتهادهث ومثل إلزام النات برأي معني يف املسالة الواحدةث وما 
لقث شاكل ذلك. فإن هذا احلدي  يعطيه حق رعاية شؤون الرعية بشكل مط

دون أي قيدث وأحكام بي  املال والتبينث و هيز اجليشث وتعيني الوالةث و   
ذلك با ُجِعل للخليفة قد ُجِعل له بشكل    مقّيد. وهذا دليل على أنه يقوم 
برعاية الشؤون كما يرى من    أي قيد. وطاعُته يف ذلك كله واجبٌة ومعصيته 

أن جيري حسب أحكام الشرعث أي حسب إا. إال أن القيام هبذه الرعاية جيب 
النصو  الشرعية. فالصالحية وإن أُعطَي  له ُمطلقةث ولكن إطالقها قد قـُّيد 
بالشرعث أي بان تكون حسب أحكام الشرع. فمثال  قد ُجِعل  له صالحية 
تَعيني الوالة كما يشاءث ولكنه ال يصف أن يُعنّي الكافرث أو الصيبث أو املرأة 

شرع منن ذلك. ومثال  له أن يسمف بفتف سفارات للدول الكافرة يف واليا ث ألن ال
البالد اليت حت  سلطانهث وقد أعطي ذلك بشكل مطلقث ولكنه ال يصف أن 
َيسَمف بفتف سفارة لدولة كافرة تريد أن تتخذ السفارة أداة  للسيطرة على بالد 

ةث واملبالغ الالزمة اإلسالمث ألن الشرع منن ذلك. ومثال  له أن يضن فصول امليزاني
لكل فصلث ولكن ليس له أن يضن فصال  يف املوازنة لبناء سد للمياه ال تكفي 
واردات بي  املال لبنائهث ل ة أنه جيمن ضرائب لبنائهث ألن مثل هذا السدث إذا  
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كان ميكن االست ناء عنهث ال يصف شرعا  أن تُفرض ضرائب من أجلهث وهكذا 
رعاية الشؤون فيما أعطاه إياه الشرعث ولكّن هذا فإنه ُمطلُق الصالحية يف 

اإلطال  إمنا جيري حسب أحكام الشرع. ا إنه ليس معع أن له مطلق احلق يف 
رعاية الشؤون هو أّن له أن  َيُسّن القوانني اليت يراها لرعاية شؤون البالدث بل معع 

رأيهث بالكيفية ذلك أن ما ُجِعل له التصرُف فيه مباٌح له أن يتصرف فيه لسب 
ٍٍ اليت يراهاث و  َيُسن القانون يف هذا الذي أُبيَف له أن َيس  فيه برأيهث  حينىٍذ

ٍٍ و   ب طاعتهث ألن الشرع جعل له التصرف فيه برأ يهث وأمرنا بطاعتهث  حينىٍذ
فكان له َجع ل هذا الرأي قانونا  يُلزُم النات به. فمثال  ُجِعل له حق تدب  أمور 

ه واجتهادهث وأمر النات بطاعته يف ذلكث فكان له أن َيسّن قوانني بي  املال برأي
ُتصبُف طاعُة هذه القوانني واجبة ث ومثال  ُجِعل  له  حينىذٍ مالية لبي  املالث و 

قيادُة اجليشث وإدارُة أموره برأيه واجتهادهث وأمر النات بطاعته يف ذلك. فله أن 
تصبف طاعُة هذه  حينىذٍ ة اجليشث و َيسّن قوانني لقيادة اجليشث وقواينن إلدار 
َف الرعية برأيه واجتهادهث وأن يُعنّي َمن  ـالقوانني واجبة . ومثال  له أن يدير مصال

يُديرهاث ويشت ل هبا برأيه واجتهادهث وأمر النات بطاعته يف ذلك. فله أن َيسّن 
طاعُة هذه تصبف  حينىذٍ قوانني إلدارة املصاحلث وله أن َيسنَّ قوانني للموظفنيث و 

القوانني واجبة . وهكذا كل ما تُرِ  لرأي اخلليفة واجتهاده يف األمور اليت هي من 
صالحيته له أن َيسّن قوانني هلاث وتكون طاعُة هذه القوانني واجبة . فال يُقال إن 
هذه القوانني أساليبث واألسلوب من املباحاتث فهي مباحة جلمين املسلمنيث 

يني أسلوب ُمعنّيث وجعله فرضا ث ألنه إجياب للعمل باملباحث فال حَيّل للخليفة َتع
وإجياُب العمِل باملباح هو جعُل املباح فرضا ث وَجعُل املباح حراما  يف منعه   ه 
من األساليبث وهذا ال جيوزث ال يُقاُل ذلكث ألن املباح هو األساليب من حي  

للخليفةث وليس  مباحة   هي أساليبث أما أساليب إدارة بي  املال فهي مباحةٌ 
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لكل الناتث وأساليب قيادة اجليش هي مباحٌة للخليفةث وليس  مباحة  لكل 
الناتث وأساليب إدارة مصاحل الرعية هي مباحٌة للخيفةث وليس  مباحة  جلمين 
الناتث وهلذا فإن إجياَب العمل هبذا املباحث الذي اختاره اخلليفة ال جَيعُل ذلك 

التصرِف  فة واجبة فيما َجعَل الشرع له حقَّ ا جَيعُل طاعَة اخللياملباح َفرضا ث وإمن
فيه برأيه واجتهادهث أي فيما اختاره لرعاية الشؤون ِمن  رأي واجتهاد. إذ هو وإن  

ث ومنن َ  َهث ولكنه مباح للخليفة للرعاية تنفيذه كان مباحا ث قد أوجب اخلليفة
ية لكل النات. وهلذا ال يكون وجوُب لسبهث ألن الرعاية لهث وليس مباحا  للرعا

التزام ما تبناه اخلليفة من املباحات لرعاية الشؤونث أي با جعل الشرع للخليفة 
أن يتصرف فيه برأيه واجتهادهث من باب أن اخلليفة قد َجعَل املباَح فرضا ث وَجعَل 

ن املباَح حراما ث بل هو من باب وجوب الطاعة فيما َجعَل الشرُع للخليفة أ
يتصرف فيه برأيه واجتهاده. فكل مباح التزمه اخلليفة لرعاية الشؤون وجب على 
كل فرد ِمن  أفراد الرعية التزامه. وبناء على هذا قد َدّون عمر بن اخلطاب 
الدواوينث وبناء على هذا وضن اخللفاء ترتيبات معينة لعماهلم وللرعيةث وألزموهم 

اء على هذا جيوز أن تُوَضن القواننُي العمَل هباث وعدَم العمل بسواها. وبن
اإلداريةث وسائُر القوانني اليت ِمن  هذا القبيلث وطاعته واجبة يف سائر هذه 

 القواننيث أل ا طاعة للخليفة فيما يامر به با جعله الشرع له.
إال أن هذا يف املباح الذي لرعاية الشؤونث أي فيما ُجعل للخليفة أن 

ادهث مثل تنظيم اإلداراتث وترتيب اجلندث وما شاكل يتصرف فيه برأيه واجته
ذلكث وليس يف كل املباحاتث بل فيما هو مباح للخليفة بوصفه خليفة. أما 
باقي األحكام من الفرض واملندوب واملكروه واحلرام واملباح جلمين النات فإن 

ا روى ا ث ملـقـلـاخلليفة ُمقّيد فيها باحكام الشرعث وال حيل له اخلروج عنها مط
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م ن أحدث في أمرنا هذا »قال:  البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول اهلل 
 وهو عام يشمل اخلليفة و  ه. ث«ما ليس منه فهو رد

 رعيةـكام الشـد في التبني باألحـقيّ ـليفة مُ ـالخ

اخلليفة ُمقّيد يف التبين باألحكام الشرعيةث فيحرم عليه أن يَتبع حكما  
ن  األدلة الشرعيةث وهو ُمقّيد  ا تبناه ِمن  أحكامث طا  صحيحا  مِ مل ُيسَتنبط استنبا

و ا التزمه ِمن  طريقة استنباطث فال جيوز له أن يَتبع حكما  اسُتنبط حسب طريقة 
 ي أَمرا  يناقض األحكام اليت تبناها.ـتناقض الطريقة اليت تَبناهاث وال أن يُعطِ 

ليفة يف التبين لألحكامث باألحكام وهنا أمران اثنان: أحدمها تَقّيد اخل
الشرعيةث أي تقيده يف التشرينث وَسّن القوانني بالشريعة اإلسالميةث فال جيوز له 
أن يتبع من خالفهاث ألن خالفها أحكام كفر. فإن تبع حكما  من   هاث وهو 
يعرف أنه تبع من    الشريعة اإلسالمية ينظر فإن اعتقد باحلكم الذي تبناه 

كفر وارتد عن اإلسالمث وإن مل يعتقد بهث ولكن أخذه على اعتبار أنه ال   فقد
كالف اإلسالمث كما كان يفعل خلفاء بين عثمانث يف أواخر أيامهم فإنه حَيُرم 
عليه ذلك وال يكفرث وأما إن كان  له شبهة الدليلث كمن ُيشرّع حكما  ليس له 

حل املرسلةث أو قاعدة سد دليل ملصلحة ر ها هوث واستند إ  قاعدة املصا
الذرائنث أو مآالت األفعالث أو ما شاكل ذلك فإنه إن كان يَرى أن هذه قواعد 
شرعيةث وأدلة شرعية فال حيرم عليهث وال يكفرث ولكنه خمطئ ويُعترب ما استنبطه 
حكما  شرعيا  يف نظر مجين املسلمنيث و ب طاعته إن تبناه اخلليفةث ألنه حكم 

ة الدليلث وإن كان خمطىا  يف الدليلث ألنه كاملخطئ يف شرعيث وله شبه
االستنباط من الدليل. وعلى أي حال جيب على اخلليفة أن يَتقّيد بالتبين 
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بالشريعة اإلسالميةث وأن يَتقّيد بالتبين فيها باألحكام الشرعية املستنبطة استنباطا  
 صحيحا  من األدلة الشرعية. والدليل على ذلك:

رضه اهلل على كل مسلم خليفة كانث أو    خليفة بان ُيسّ  ما ف :أوالا 
  مجين أعماله حسب األحكام الشرعيةث قال تعا :         

           .  وَتسي  األعمال لسب األحكام
ُم خطاب الشارعث أي  الشرعية حُيّتم عليه أن يَتبع حكما  معينا ث حني يَتعّدد فـَه 

حني يَتعّدد احلكم الشرعي. فصار التبين حلكم ُمعنّي فيما َتعدد ِمن  أحكام 
واجبا  على املسلمث حني يريد القيام بالعملث أي حني يريد تطبيق احلكمث فهو 

 واجب على اخلليفةث حني يقوم بعمله وهو احلكم.

ـــــــــانـوث ــــــــا الب :اا ـي ــــــــيت يُ ـعـــــــــيـن َــــــــاـبـة ال ـــــــــفـــــــــيـلـن عليهــــــــا اخلـي زام ـة تُلزمــــــــه بالت
 أن لـــــــه لّ ـحَيـــــــ فـــــــال نةثـســــــــوال الكتـــــــاب علـــــــى ةـعــــــــيـب  ـــــــاإ إذ ريعة اإلســـــــالميةثـشــــــــال

ــــــ ــــــل عنهمــــــاث رُجـَك  وظاملــــــا   عاصــــــيا   ويكــــــون دا ثـقـــــــتـمع عنهمــــــا خــــــرج إن رـفـــــــيك ب
 معتقد.    عنهما خرج إذا وفاسقا  

فال حَيّل له أن ياخذ من     : إن اخلليفة منصوب لتنفيذ الشرعوثالثاا 
الشرع لينفذه على املسلمنيث ألن الشرع َ ى عن ذلك بشكل جازمث وصل إ  

م    اإلسالمث وهو قرينة على اجلزم. فمعناه أن حيكِّ ن مدرجة نفي اإلميان ع
ّنه القوانني باألحكام الشرعية وحدهاث ـاخلليفة ُمقّيد يف تبنيه األحكامث أي يف سَ 

من   ها كفرث إن اعتقد بهث وكان عاصيا  وظاملا  وفاسقا  إن مل  قانونا   فإذا َسنّ 
 يعتقد به.
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فهذه األدلة الثالثة أدلة األمر األولث أما األمر الثاين الذي فيها فهو أن 
اخلليفة ُمقّيد  ا تبناه من أحكامث و ا التزمه من طريقة استنباطث والدليل على 

ي يُنّفذه اخلليفة هو احلكم الشرعي يف حقه هوث ذلك هو أن احلكم الشرعي الذ
ُيسّ  أعماله لسبهث وليس أي ـال يف حق   هث أي احلكم الشرعي الذي تبناه ل

حكم شرعي. فإذا استنبط اخلليفة حكما ث أو قـَّلد يف حكمث كان هذا احلكم 
مقيدا  يف تبنيه للمسلمني هبذا احلكم  نالشرعي هو حكم اهلل يف حقهث وكا

شرعيث وال حَيّل له أن يتبع خالفهث ألنه ال يعترب حكم اهلل يف حقهث فال يكون ال
حكما  شرعيا  بالنسبة لهث وبالتايل ال يكون حكما  شرعيا  بالنسبة للمسلمني. 
ولذلك كان ُمقّيدا  يف أوامره اليت يصدرها للرعية هبذا احلكم الشرعي الذي تبناهث 

لى خالف ما تبع ِمن  أحكامث ألنه ال يُعَترب ذلك وال حَيّل له أن ُيصِدر أمرا  ع
األمُر الذي أصدره حكم اهلل يف حقهث فال يكون حكما  شرعيا  بالنسبة لهث 
وبالتايل ال يكون حكما  شرعيا  بالنسبة للمسلمنيث فيكون كانه أصدر أمرا  على 

تبناه ِمن     احلكم الشرعي. ومن هنا كان ال جيوز له أن ُيصِدر أمرا  خالف ما 
 أحكام.

وأيضا  فإن طريقة االستنباط يت   لسبها فهم احلكم الشرعيث فإذا  
كان اخلليفة يرى أن عّلة احلكم تُعَترب علة شرعية إذا ُأِخذت ِمن  َنّا شرعيث 
وال يرى أن املصلحة عّلة شرعيةث وال يرى أن املصاحل املرسلة دليل شرعي. إذا 

ٍٍ يقة االستنباطث و نّي لنفسه طر ـرأى ذلك فقد عَ  جيب أن يَتقّيد هباث فال  حينىٍذ
يصف أن يتبع حكما  دليله املصاحل املرسلةث أو ياخذ قياسا  على عّلة مل تؤخذ 
من َنّا شرعيث ألن هذا احلكم ال يُعَترب حكما  شرعيا  يف حقهث ألنه يرى أن 

وما دام ال دليله ليس دليال  شرعيا ث فهو إذن مل يكن يف نظره حكما  شرعيا . 
شرعيا  يف حق املسلمني.  حكما   ليس فهو اخلليفة ا  يف حقعييُعَترب حكما  شر 
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فيكون كانه تبع حكما  من    األحكام الشرعية. فيحرُم عليه ذلك. وإذا كان 
اخلليفة ُمقّلدا ث أو جُمتهد مسالة وليس له طريقة معينة يف االستنباط فإنه جيوز له 

مهما كان دليلهث ما دام  له ُشبهة الدليلث وال يكون أن يتبع أي حكم شرعي 
 بان أوامر ِمن   يصدره فيما ُمقّيدا   ُمقّيدا  يف تبين األحكام بشيءث وإمنا يكون فقط

 أحكام. ِمن   تبناه ما وفق إال يصدرها ال

 ليفةـزل الخـع

ا  ُكرجه عن  ليفُة . وُيصبف اخلاخلـالفةينعزُل اخلليفة إذا َت  َّ حالُه ت  ُّ
ت حالُه َت ُ ا  ال ُكرجه عن  ث ولكن ال جيوز له شرعا  اخلـالفةواجَب العزل إذ َت  َّ

 االستمرار فيها.

ث واحلال اليت يصبف فيها اخلـالفةوالفر  بني احلال اليت ّرج اخلليفة عن 
رجه عن  ُّ ال  ب فيها  اخلـالفةواجب العزلث هو أن احلالة األو ث وهي اليت 

  رد حصول احلالة لهث وأّما احلالة الثانيةث وهي اليت يصبف فيها واجب طاعتُه 
 العزل فإن طاعَته تظلُّ واجبة ح  يتّم عزله بالفعل.

 ثالثة أمور هي: اخلـالفةخرجه عن والذي يَت  َّ به حاله فيُ 
 اخلـالفةإذا ارتّد عن اإلسالم. وذلك أّن من شروط انعقاد  ــ أولها

رط ابتداءث وشرط استمرار. ومن يرتد عن اإلسالم يصبف  اإلسالمث وهذا ش
كافرا  جيب قتله إن مل يرجن عن ردته. والكافر ال جيوز أن يكون حاكما  

 للمسلمنيث وال جيوز أن يكون له سبيل عليهمث لقوله تعا :       

             سبحانه وتعا  حني قال:  . وكذلك فإن اهلل
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                           .
كان قوله )منكم( إ  جانب أويل األمر كالما  واضحا  يف لزوم اإلسالم لويّل 

أصبف ليس منا. وبذلك  األمرث ما دام ولّيا  لألمر. فإذا أصبف ويّل األمر كافرا  
تذهب الصفة اليت اشرتط وجودها القر ن يف ويّل األمر وهي اإلسالم. لذلك 

 ث وال يعود خليفة للمسلمنيث وال  ب طاعته.اخلـالفةكرج اخلليفة باالرتداد عن 
إذا ُجنَّ ُجنونا  مطبقا  ال يصحو منه. وذلك ألن العقل شرط  ــ ثانيها

رُفع : »ث وهو شرط استمرار كذلك لقول الرسول اخلـالفةمن شروط انعقاد 
عن »ويف رواية:  ث«إلى أن يقول: وعن المعتوه حتى يبرأ ...القلم عن ثالثة

ف أن ـومن رفن عنه القلم ال يص ث«المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق
رف يف أمور النات من باب ـف أن يبقى خليفةث يتصـرف يف أمرهث فال يصـيتص
 أو .

ـــــــ اـهــــــــثـلاـث در علـــــــى قــــــــرث ال يـاهــــــــدّو قـد عــــــــورا  يف يــــــــ  ماســــــــأن يصـــــــ ـ
اخلـــــــال  منـــــــهث وكـــــــان  ـــــــ  مـــــــامول الفكـــــــا  مـــــــن األســـــــر. ألنـــــــه هبـــــــذا األســـــــر 

 يع ز كليا  عن النظر يف أمور املسلمنيث ويكون كاملعدوم.

ث وينعزل يف احلالث اخلـالفةففي هذه األحوال الثال  كرج اخلليفة عن 
زلهث فال  ب طاعتهث وال تُنفذ أوامره ِمن  ِقَبل كل َمن  ثب  لديه ولو مل حيكم بع

ات أنه ـوجود واحد ِمن هذه الصفات الثال  يف اخلليفة. إال أنه جيب إثب
ام حمكمة املظاملث فتحكم ـات ذلك أمـون إثبـوالث وأن يكـذه األحـل  له هـحص

 ل  ه. اخلـالفة ث وحتكم بعزلهث ح  يعقد املسلموناخلـالفةبانه خرج عن 

ا  ال ُكرجه عن  ث ولكنه ال جيوز فيها اخلـالفةأما الذي يَت ّ  به حاله َت  ُّ
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 فخمسة أمور هي: اخلـالفةاالستمرار يف 

أن  رح عدالُتهث بان يصبف ظاهر الفسق. ذلك أن العدالة  ــ أولها
قد اشرتط  وهي شرط استمرار فإذا كان اهلل تعا  اخلـالفةشرط من شروط انعقاد 

 من باب أو . اخلـالفةالعدالة يف الشاهد فاشرتاطها يف استمرار 

أن يتحول إ  أنثى أو خنثى مشكل. وذلك ألن الذكورة شرط  ــ ثانيها
فلح قوم وّلوا لن ي: »واستمرارها. لقول الرسول  اخلـالفةمن شروط انعقاد 

 .ةرواه البخاري عن طريق أيب بكر « أمرهم امرأة

أحيانا .  أحيانا ث وجُينّ  يصحو مطبقث بان أن جيّن جنونا     ــ ثالثها
: واستمرارها لقول الرسول  اخلـالفةوذلك ألن العقل شرط من شروط انعقاد 

واجملنون ال يصف  ث«. إلى أن يقول وعن المعتوه حتى يبرأ..رُفع القلم عن ثالثة»
باب أو . ويف  أن يتصرف يف أمرهث فال يصف أن يتصرف يف أمور النات من

 اخلـالفةهذه احلال ال جيوز أن يُقام وصي عليهث أو يوضن له وكيلث ألن عقد 
 صهث فال يصف أن يقوم   ه مقامه.وقن على شخ

ث ألّي سبب من األسبابث اخلـالفةالع ز عن القيام باعباء  ــ رابعها
 كان عن مرض ُعضال مينعه من القيام  مسواء أكان عن نقا أعضاء جسمهث أ

 بالعملث وال يُرجى بُرؤه منه. فالعربة بع زه عن القيام بالعمل.

إمنا كان على القيام باعبائهاث فإذا ع ز عن  اخلـالفةوذلك ألن عقد 
القيام  ا جرى العقد عليه وجب عزلهث ألنه صار كاملعدومث وأيضا  فإنه بع زه 

صاحل املسلمني. عن القيام بالعمل الذي ُنّصب له خليفة تتعطل أمور الدينث وم
وهذا منكر  ب إزالتهث وال يزول إال بعزلهث ح  يتاتى للمسلمني إقامة   ه. 
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 فصار عزله يف هذه احلال واجبا .

القهر الذي جيعله عاجزا  عن التصرف  صاحل املسلمني برأيه  ــ خامسها
ني وفق الشرع. فإذا قهره قاهر إ  حّد أصبف فيه عاجزا  عن رعاية مصاحل املسلم

برأيه وحدهث حسب أحكام الشرعث فإنه يُعَترب عاجزا  ُحكما  عن القيام باعباء 
 ث في ب َعزلُه. وهذا يُتصّور واِقعُه يف حالتني:اخلـالفة

أن يتسلط عليه فردث أو أفراد من حاشيتهث فيستبدون  ــ الحالة األولى
ن خمالفتهمث برأيهمث لي  يصبف عاجزا  ع هون ّ بتنفيذ األمورث ويقهرونه ويس

جمبورا  على الس  برأيهم. ففي هذه احلال يُنظرث فإن كان مامول اخلال  ِمن 
َتسّلطهم خالل ُمّدة قص ةث ميهل هذه املدة القص ةث إلبعادهم والتخّلا 
منهمث فإن فعل زال املاننث وذهب الع زث وإال فقد وجب عزله. وإن مل يكن 

 مامول اخلال  كلن يف احلال.

أن يص  ماسورا  يف يِد عدو قاهرث إّما باسره بالفعلث أو  ــ الثانيةالحالة 
بوقوعه حت  تسلط عدوهث ويف هذه احلال يُنظر فإن كان مامول اخلال  مُيهل 
ح  يقن اليات ِمن خالصهث فإن يُىس ِمن خالصه ُكَلنث وإن مل يكن مامول 

 اخلال  ُكَلن يف احلال.
بنفسهث  اخلـالفةحكما  عن القيام باعباء  ألنه يف احلالتني يكون عاجزا  

حسب أحكام الشرعث فيصبف كاملعدومث ويكون عاجزا  عن القيام  ا جرى عقد 
 عليه. اخلـالفة

ويف احلــالتني إن كــان مــامول اخلــال  مُيهــل مــدة حــ  حَيصــل اليــات مــن 
عـزل يف داء  فإنـه يُ ـال  ابتــول اخلــن مامــزل. أمـا إن مل يكــهث وعند ذلك يُعـخالص
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 احلال.
ففي هذه األحوال اخلمسة جيب عزل اخلليفة عند حصول أية حالة 

 ب  اخلمسة األحوال هذه مجين حاكم. ويف لكم ينعزل إال ال لهث لكنه منها
 هذه من واحدة كل بعزله. ألن حكمٌ  يصدر أن إ  أوامره تنفيذ طاعتهث وجيب

 حاكم. حكم إ  حيتاج بل نفسهث من اخلـالفة عقد فيها ينفسخ ال احلاالت

 ليفةـزل الخـة ال تملك عـاألُمّ 

إنه وإن كان  األُمة هي اليت تُنصُِّب اخلليفة وتُبايعهث إال أ ا ال متلك 
 عزله م  مّت عقد البيعة له على الوجه الشرعي.

وذلك لورود األحادي  الصحيحة املوجبة طاعة اخلليفةث ولو ارتكب 
قو ث ما مل يامر  عصيةث وما مل يكن هنا  كفر املنكرث ولو ظلمث ولو أكل احل

م ْن رأى ِمْن أميره شيئاا : »بَواح. روى البخاري عن ابن عبات قال: قال النيب 
يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراا فيموت إال مات ميتة 

نني. هنا عامةث ويدخل حتتها اخلليفةث ألنه أم  املؤم« أم ه»وكلمة  .«جاهلية
كانت بنو إسرائيل تسوسهم »قال:  وروى مسلم عن أيب هريرة عن النيب 

، وستكون خلفاء فتكثراألنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه ال نبي بعدي، 
فإن اهلل  أعطوهم حقهم،و قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة األول فاألول، 

يد اجلعفي سال رسول اهلل وروى مسلم أن سلمة بن يز «. سائلهم عما استرعاهم
  :يا نبي اهلل إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم. ويمنعونا حقنا فما فقال

فاعرض عنهث ا ساله فاعرض عنهث ا ساله يف الثانية أو يف الثالثة  تأمرنا؟
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اسمعوا وأطيعوا فإنما (: »ف ذبه األشع  بن قيسث وقال )أي الرسول 
وروى مسلم عن عوف بن مالك قال:  .«لُتما ُحمِّ عليهم ما ُحمِّلوا وعليكم م

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصّلون »يقول:  مسع  رسول اهلل 
عليهم ويصّلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم، وتلعنونهم 

قاموا ويلعنونكم، قالوا: قلنا يا رسول اهلل أفال نُنابذهم عند ذلك؟ قال: ال، ما أ
فيكم الصالة، أال م ن و لي  عليه واٍل، فرآه يأتي شيئاا ِمْن معصية اهلل فليكره ما 

وروى مسلم عن حذيفة بن «. زِع نَّ يداا ِمْن طاعةـيأتي ِمن معصية اهلل، وال يـ نْ 
يكون بعدي أئمة ال يهتدون بهديي، وال يستنون »قال:  اليمان أّن رسول اهلل 

ال قلوبهم قلوب الشياطين في ُجثمان إنس، قال: بسنتي، وسيقوم فيكم رج
قلت: كيف أصنع يا رسول اهلل إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع لألمير وإن 

وروى أمحد وأبو داود أّن رسول اهلل «. ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع
  :يا أبا ذر كيف بك عند والة يستأثرون عليك بهذا الفيء؟ قال: »قال

بالحق أضع سيفي على عاتقي، فأضرب به حتى ألحقك، قال: والذي بعثك 
. فهذه األحادي  كلها «أفال أدلك على خير لك من ذلك، تصبر حتى تلقاني

فيها أن اخلليفة يعمل ما كالف أحكام الشرعث ومن ذلك أَمر الرسوُل بطاعتهث 
فإن  والصرب على ظلمهث با يدل على أّن األُمة ال متلك عزل اخلليفة. وأيضا  

رفض أن يُقيل األعرايب بيعتهث روى البخاري عن جابر بن عبد اهلل  الرسول 
على اإلسالم، فأصابه وعك   أّن أعرابياا بايع رسول اهللرضي اهلل عنهما: 

أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج. فقال رسول  :فقال
با يدل على أن البيعة  .«و يـ ْنص ُع طيُبهاالمدينة كالكير تنفي خ ب ث ها » : اهلل

إذا حصل  لزم  املبايعنيث وهذا معناه ال َحّق هلم بعزل اخلليفةث إذ ال َحّق هلم 
إقالته من ـإقالة بيعتهم له. وال يقال إن األعرايب يريد أن كرج من اإلسالم بـب
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لكان عمله  بيعتهث ال ِمن طاعة رئيس الدولةث ال يقال ذلكث ألنه لو كان كذلك
اعتنا   ارتدادا ث ولَقتَـَله الرسولث ألن املرتد يُقَتلث وألن البيعة ليس  بيعة على

 من اخلروج الطاعةث ال ِمناإلسالمث بل على الطاعة. ولذلك كان يريد اخلروج 
بيعتهمث فال مَيلكون عزل  عن يَرجعوا أن للمسلمني َيصفّ  فال اإلسالم. وعليه

نّي م  ينعزل اخلليفة ِمن    حاجة لعزلث وم  يستحق ـبَ اخلليفة. إال أن الشرع 
 العزلث وهذا كذلك ال يعين أن عزله لألُمة.

 ليفةـزل الخـالم هي التي تملك عـمحكمة المظ

 حال َت ّ ت قد كان  إذا ما تقرر اليت هي وحدها املظامل حمكمة
 أو عزله الحيةـص هلا يتال وحدها الث وهي أم اخلـالفةرجه عن ـّ ا  كـ ـليفة تَ ـاخل

 إنذاره.
وذلك أن حدو  أي أمر ِمن األمور اليت يُعزل فيها اخلليفةث واليت 

من املظاملث فال بد من إزالتهاث وهي كذلك أمر ِمن  َمةِـ َمظ ليستحق فيها العزلث 
 األمور اليت حتتاج إ  إثباتث فال بّد ِمن إثبا ا أمام قاٍض. و ا أن حمكمة املظامل

 َمةِـ الـَمظ لإثبات  يف الصالحية صاحب هو وقاضيها املظاملث إزالةـب حتكم ليتا هي
واحلكم هباث لذلك كان  حمكمة املظامل هي اليت تقرر ما إذا كان  قد حصل  
حالة من احلاالت السابقة أم الث وهي اليت تقرر عزل اخلليفة. على أن اخلليفة 

فسهث فقد انتهى األمرث وإذا ل  له حالة من هذه احلاالتث وخلن نـإذا حص
رأى املسلمون أنه جيب أن ُكلن لصول هذه احلالةث ونازعهم يف ذلكث فإنه 

 يُرَجن للفصل يف ذلك إ  القضاء لقوله تعا :              
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        يّل األمر أي تنازعتم أنتم وأُولوا األمرث وهذا تنازع بني و
 وبني األُمةث ورده إ  اهلل والرسول هو رده إ  القضاءث أي إ  حمكمة املظامل.
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 ةـالفــة الخـدول
 ة إلهيةـت دولـرية وليسـة بشـدول

ث أل ا هي املنصب الذي ميلك َمن  يتواله اخلـالفةالدولة اإلسالمية هي 
هي رئاسة عامة مجين صالحيات احلكم والسلطانث والتشرين دون استثناء. و 

للمسلمني مجيعا  يف الدنياث إلقامة أحكام الشرع اإلسالميث باألفكار اليت جاء 
هبا اإلسالم واألحكام اليت شرعهاث وحلمل الدعوة اإلسالمية إ  العاملث بتعريفهم 
اإلسالم ودعو م إليهث واجلهاد يف سبيل اهلل. ويُقال هلا اإلمامة وإمارة املؤمنني. 

نيويث وليس  منصبا  أخرويا . وهي موجودة لتطبيق دين اإلسالم فهي منصب دُ 
على البشرث ولنشره بني البشر. وهي    النبوة قطعا ث ألن النبوة والرسالة منصب 
يتلقى فيه النيب أو الرسول الشرع عن اهللث بواسطة الوحي ليبل ه للناتث ب ض 

 النظر عن تطبيقه قال تعا :                ث 
 وقال:             وقال:  ث            وهذا .

فهي تطبيق شرع اهلل على البشر. وال ُيشرتط يف النيب والرسول  اخلـالفةبالف 
بل ُيشرتط فيه ح   ح  يكون رسوال ثعلى النات أن يطبق ما أوحى اهلل له به 

 حي اهلل له بشرعث ويؤمر بتبلي ه.يكون رسوال  ونبيا  أن يُو 

. فالنبوة اخلـالفةوعلى ذلك فمنصب النبوة والرسالة    منصب 
منصب بشريث يُباين فيه املسلمون  اخلـالفةمنصب إهليث يعطيها اهلل ملن يشاءث و 

ن املسلمني. وسيدنا حممد َمن  يشاؤونث ويُقيمون عليهم خليفة َمن  يُريدون مِ 
ة اليت جاء هبا. فكان يتو  يعصلى اهلل عليه و له وسلم كان حاكما ث يطبق الشر 

النبوة والرسالةث وكان يف نفس الوق  يتو  منصب رئاسة املسلمني يف إقامة 
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  أحكام اإلسالم. وقد أمره اهلل باحلكمث كما أمره بتبليغ الرسالة. فقال له: 

             وقال:  ث              

           كما قال له:   ث         

         وقال:  ث                 

    وقال:  ث               و  ـه حني كان يتـ. إال أن
 الة قوال ث كتبليغ قوله تعا : ـتبليغ الرس              أو

فإنه كان جيزم بالتبليغث ويامر أمرا  قاطعا  بالقيام  تبلي ها عمال  كمعاهدة احلديبيةث
ا جاء به مل إذا كان خمالفا  بالعملث وال يستش ث بل يرفض الرأي إذا أش  بهث 

الوحي. وإذا ُسِىل عن حكم مل ينزل به الوحي بعدث سك  ومل جيبث ح  ينزل 
نات وحني كان يستش  ال  أما حني كان يتو  القيام باألعمال فإنه  الوحي.

كان يقضي بني النات كان ال جيزم أن ما قضى به هو طبق حقيقة احلادثة بل 
ث فإنه عليه الصالة والسالم حني  جبق ما مسن من حُ إنه قضى طِ  يقول 

بكرث وأمره أن يُؤّذن يف  ايببيلحق لنزل  سورة براءة أردف بعلّي بن أيب طالب 
جث فتالها عليهم يف َعرفةث وطاف النات )برباءة( ليبل ها للنات يف موسم احل

عليهم ح  بـَّل ها. وحني عقد صلف احلديبية رفض  راء الصحابة مجيعهمث 
وألزمهم  ا ر هث ألنه وحي ِمن اهلل. وحني ساله جابٌر كيف أقضي  ايل؟ مل جيبه 

سمعت جابر »ح  نزل الوحي باحلكم. أخرج البخاري عن حممد بن املنكدر: 
وأبو بكر وهما ماشيان، ث  مرضت فعادني رسول اهلل بن عبد اهلل يقول:

فص بَّ علّي و ضوءه فأفقت،   فأتاني وقد ُأغمي علّي، فتوضأ رسول اهلل
فقلت: يا رسول اهلل، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ قال: 

هذا يف القيام باعباء النبوة «. فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث
غ الناتث أما يف القيام باعباء احلكم فقد كان َيس  على    ذلك. والرسالة وتبلي
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ففي ُأُحد مجن املسلمني يف املس دث واستشارهم أحيارب يف املدينةث أم كرج 
خارجهاث فكان رأي األكثرية اخلروجث ورأيه عليه السالم عدم اخلروج. فعمل 

 كان يقضي بني برأي األكثرية وخرجث وحارب خارج املدينة. وكذلك فإنه حني
النات حيذرهم ِمن أن يكون َقضى هلم لق   همث أخرج البخاري عن أم سلمة 

إنما أنا »فخرج إليهم فقال:  ،أنه مسن ُخصومة بباب ُح رته عن رسول اهلل 
بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ ِمن بعض فأحسب 

سلم فإنما هي قطعة من أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق م
 . وكذلك روى أمحد عن أنس أن رسول اهلل «النار، فليأخذها أو ليتركها

ْظِلم ة... وإني ألرجو أن ألقى اهلل وال يطلبني أحد ب»قال:  ظلمتها إياه،  م 
با يدل على أنه كان يتو  َمنِصبني: َمنِصب النبوة والرسالةث  .«في دم وال مال

ني يف الدنيا إلقامة شريعة اهلل اليت أوحى له هبا. وكان وَمنِصب رئاسة املسلم
يتصرف يف القيام باعباء كل منصب منهما  ا يقتضيه ذلك املنصبث ويتصرف 
يف أحدمها على    ما يتصرف يف اآلخر. وقد أخذ البيعة على النات يف 
ا احلكمث وأخذها على النساء والرجالث ومل ياخذها على الص ار الذين مل يبل و 

احللمث با يؤكد أ ا بيعة على احلكمث وليس  بيعة على النبوة. ومن هنا جند أن 
اهلل تعا  مل يعاتبه على شيء يف تبليغ الرسالةث والقيام باعبائهاث بل كان يطلب 

ليغ ـالة هو التبـمنه أن ال ينزعج لعدم است ابة النات لهث ألن القيام باعباء الرس
   يغ قال تعا : لـإال التب هفقطث وما علي            

   وقال: ث                ث 
  وقال:           ولكن اهلل تعا  عاتبه عليه السالم عند قيامه .

ليت فعلها تطبيقا  ألحكام سبق أن نزل  وبـَّل ها. باعباء احلكم على األفعال ا
  فعاتبه اهلل على قيامه هبا على خالف األو ث قال تعا :      
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            وقال:  ث       

    ِصب رئاسة املسلمني يف احلكم    . وهذا كله واضف فيه كون َمن
َمنِصب دنيوي ال أخروي. ومن  اخلـالفةمنصب النبوةث وواضف فيه أن َمنِصب 

وهي رئاسة عامة للمسلمني مجيعا  يف الدنياث َمنِصب  اخلـالفةذلك كله يتبنّي أن 
بشريث وليس  َمنِصبا  إهليا ث أل ا َمنِصب احلكم الذي كان يتواله الرسول صلى 

 له وسلم. وقد تركه وفرض أن كلفه فيه مسلم من املسلمنيث فهي أن و عليه  اهلل
يقوم مكان رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلم خليفة له يف احلكمث وليس يف 
النبوة. فهي خالفة للرسول يف رئاسة املسلمني لتطبيق أحكام اإلسالمث ومحل 

 وأخذ الشرع عن اهلل. ،دعوتهث وليس يف تلقي الوحي

وأما عصمة الرسول صلى اهلل عليه و له وسلم فهي  تية من حي  كونه 
نبيا ث ال من حي  كونه حاكما ث ألن العصمة ِمن الصفات اليت جيب أن يتصف 
هبا مجين األنبياء والرسلث ب ض النظر عن كو م هم الذين حيكمون النات 

لون احلكم هبا وال بشريعتهم ويطبقو اث أو كو م يقتصرون على تبلي هاث وال يتو 
تطبيقها. فسيدنا موسىث وسيدنا عيسىث وسيدنا إبراهيم معصومونث كما أّن 
سيدنا حممدا  صلى اهلل عليه و له وسلم معصومث فالعصمة للنبوة والرسالةث 
وليس  للحكم. أما كونه صلى اهلل عليه و له وسلم ال يفعل أثناء قيامه باعباء 

القيام بفعل واجبث فذلك  ٍت من حي  كونه احلكم فعال  حراما ث وال يرت  
معصوما  من ناحية النبوة والرسالةث ال ِمن حي  كونه حاكما ث فيكون قيامه عليه 
الصالة والسالم باحلكم ال يقتضي اتصافه بالعصمةث ولكنه عليه السالم واقعيا   
ه كان معصوما  من حي  كونه نبيا  ورسوال . وعلى ذلك كان يتوّ  احلكم بوصف

 بشرا ث حيكم بشرا ث وقد جاء القر ن صرحيا  بانه بشرث قال تعا :        
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     ا بني وجه متييزه عن باقي البشر بقوله تعا :  ث      .
فامليزة هي بكونه يوحى إليهث أي يف النبوةث وما عداها فهو بشر كسائر الناتث 

يف احلكم بشر كسائر الناتث فمن يكون خليفة له فال شك أنه يكون فهو إذا  
بشرا  كسائر الناتث ألنه إمنا يكون خليفة له يف احلكمث ال يف النبوة والرسالة. 
ولذلك ال ُتشرتط فيه العصمةث أل ا ليس  با يقتضيها احلكمث وإمنا هي با 

اط العصمة يف َمن يتوالهاث تقتضيها النبوةث وهو حاكم ليس   ث فال حَمّل الشرت 
بل ال جيوز أن تشرتط العصمة ملن يتوالها. ألن العصمة خاصة باألنبياءث فال 
جيوز أن تكون ل   األنبياءث ألن وجودها يف النيب والرسول يستوجبه التبليغث 
وهي عصمة يف التبليغث وحصوهلا يف عدم ارتكاب احملّرمات إمنا كان تبعا  

ألن العصمة فيه ال تتم إال بالعصمة عن ارتكاب احملّرماتث  للعصمة يف التبليغ.
فالذي اقتضاها هو تبليغ الرسالةث وليس تصديق الناتث وعدم تصديقهمث وليس 
اخلطا يف األعمالث أو عدم اخلطاث بل الذي اقتضاها هو تبليغ الرسالة ليس 

و يزيد عليهاث   . إذ لو مل يكن معصوما  من اهلل جلاز عليه أن يكتم الرسالةث أ
أو ينقا منهاث أو يكذب على اهلل ما مل يقلهث أو كطئ فيبلغ    ما أُمر 
بتبلي هث وهذا كله ُمناٍف للرسالة من اهللث وُمناٍف لكونه رسوال ث واجب 
التصديق. فكان ال بُّد ِمن أن يتصف الرسول بالعصمة يف تبليغ الرسالةث وتبعا  

ّرمات. ولذلك اختلف العلماء يف عصمة لذلك جاءت عصمته عن ارتكاب احمل
األنبياء عن ارتكاب احملّرماتث فقال بعضهم هو معصوم عن ارتكاب الكبائر 
فقطث وجيوز عليه أن يفعل الص ائرث وقال بعضهم هو معصوم عن ارتكاب 
الكبائر والص ائر. وإمنا قالوا ذلك تبعا  لكون األفعال يرتتب عليها متام التبليغ أم 

كان يرتتب عليها متام التبليغ فإن العصمة يف التبليغ تشملهاث ويكون ال. فإذا  
النيب معصوما  منهاث إذ ال يتم التبليغ إال بكونه معصوما  فيها. وإذا كان ال يرتتب 
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عليها متام التبليغ فإن العصمة ال تشملهاث وال يكون معصوما  فيهاث ألنه 
 ٍٍ خالف بني املسلمني مجيعا  أن الرسول يتّم التبليغ بدو ا. وهلذا كان ال  حينىٍذ

   معصوم عن ارتكاب األفعال اليت هي خالف األو ث لكو ا ال يرتتب عليها 
متام التبليغ قطعا . وعليه فالعصمة خاصة بالتبليغث ولذلك ال تكون إال لألنبياء 

 والرسلث وال جيوز أن تكون ل  هم مطلقا .

دليال  نقليا . إذ مل يَرد يف  على أن دليل العصمة دليل عقليث وليس
على وجود العصمة  ال يف القر نث وال يف احلدي  َنا  النصو  الشرعيةث 

ألحدث ال لألنبياء والرسلث وال ل  هم. فالعقل هو الذي حيتم أن تكون العصمة 
يف التبليغ للنيّب والرسولث إذ كونه نبيا  ورسوال  يقتضي أن يكون معصوما ث وإال 

وال برسول. والعقل هو الذي حيتم أن    املكلف بتبليغ رسالة عن فليس بنيب 
اهلل ال جيوز أن يكون معصوما ث لكونه بشرا ث ومن فطرته اليت فطره اهلل عليها أن 
يقن منه اخلطا والنسيانث ولكونه    مكلف برسالة عن اهلل ال يوجد فيه ما 

ه أنه مكلف برسالة عن يقتضي أن يكون معصوما ث فإذا ادعى أنه معصوم فمعنا
اهللث وهذا    جائزث ألنه ال نيب بعد حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه و له 

 وسلم. قال تعا :            فادعاء العصمة .
يقتضي ادعاء الرسالة. ألنه ملا كان الرسول مبل ا  عن اهللث وكان فيه بوصفه بشرا  

ية اخلطا والضالل يف التبليغ عن اهللث اقتضى حفه رسالة اهلل من التبديل قابل
والت ي  يف التبليغث أن يكون الرسول معصوما  من اخلطا والضالل. وهلذا السبب 
وحده كان  العصمة صفة من صفات الرسولث وهو وحده الذي تقتضيه 

قتضيها إمنا هو تبليغ ومعلوم أن الذي ي ــ   ألحد   ه ـيـَ العصمة. فإذا ادُّعِ 
فإنه يكون قد ادُِّعَي هلذا ال   مقتضى العصمة وسببهاث وهو  ــالرسالة عن اهلل 
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تبليغ الرسالةث فيكون قد ادُّعي أنه مكلف بتبليغ رسالة عن اهلل. وعليه فإن 
اخلليفة ال جيوز أن يشرتط فيه العصمةث ألن اشرتاطها يعين أنه مكلف بتبليغ 

 فاقتضى أن يكون معصوما ث وهذا ال جيوز.رسالة عن اهللث 

ومن ذلك كله يتبني أن اخلليفة بشر جيوز أن كطئ ويصيبث وجيوز أن 
يقن منه ما يقن ِمن أي بشر من السهو والنسيان والكذب واخليانة واملعصية 
و   ذلك ألنه بشرث وألنه ليس بنيبث وال برسول. وقد اخرب الرسول صلى اهلل 

ان اإلمام ميكن أن كطئث كما أخرب بانه ميكن أن حيصل منه عليه و له وسلم ب
لناتث ويلعنونه عليهث من ظلم ومعصيةث و   ذلكث بل أخرب بانه له ضُ  ِّ ـَـ بما يُ 

قال:  قد حيصل منه كفر بَواح. فقد روى مسلم عن أيب هريرة عن النيب 
اهلل عز وجل إنما اإلمام ُجنَّة يقاتل من ورائه ويُتقى به، فإن أمر بتقوى »

وهذا يعين أن اإلمام  ث«وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه
   معصومث وأنه جائز عليه أن يامر ب   تقوى اهلل. وروى مسلم عن عبد اهلل 

إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا: يا : »قال: قال رسول اهلل 
لك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، رسول اهلل كيف تأمر من أدرك منا ذ

وروى مسلم عن عوف بن مالكث عن رسول اهلل «. وتسألون اهلل الذي لكم
  :خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وُيصّلون عليكم وُتصّلون »قال

وتلعنونهم ويلعنونكم،  عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم
ال، ما أقاموا فيكم الصالة،  م بالسيف؟ فقال:قيل: يا رسول اهلل أفال ننابذه

زعوا يداا من ـوإذا رأيتم من والتكم شيئاا تكرهونه، فاكرهوا عمله، وال تن
وروى البخاري عن ُجنادة بن أيب أمية قال: دخلنا على عبادة بن «. طاعة

الصام ث وهو مريض قلنا: أصلحك اهللث حّد   لدي  ينفعك اهلل به مسعته 



 127 

نا فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايع   دعانا النبي »قال:  من النيب 
على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن 

«. ال ننازع األمر أهله، قال: إال أن تروا كفراا ب واحاا عندكم من اهلل فيه برهان
عن المسلمين ما ادرأوا الحدود : »وعن عائشة قال : قال رسول اهلل 

استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن اإلمام أن يخطئ في العفو 
رواه الرتمذي. فهذه األحادي  صرحية يف أنه « خير من أن يخطئ في العقوبة

جيوز على اإلمام أن كطئ وأن ينسىث وأن يعصي. ومن ذلك فقد أمر الرسول 
صل منه كفر بَواحث وما مل يامر بلزوم طاعته ما دام حيكم باإلسالمث ومل حي

عن اخللفاء بانه سيكون منهم ما ينكره   عصية. فهل بعد إخبار الرسول 
املسلمونث ومن ذلك يامر بطاعتهم هل بعد هذا ميكن أن يقال إن اخلليفة جيب 

وبذلك تكون دولة  ال جيوز عليه ما جيوز على البشر؟أن يكون معصوما  وأنه 
 وليس  دولة إهلية. دولة بشريةث اخلـالفة
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 المــادة في اإلسـالقي
 ةـماعيـت جـة وليسـرديـف

القيادة والرئاسة واإلمارة  عع واحدث والقائد والرئيس واألم   عع 
وإن كان  رئاسة عامة للمسلمني مجيعا  يف الدنياث فإ ا  اخلـالفةواحدث إال أن 

ون اإلمارة خالفةث وتكون أخّا من اإلمارةث واخلليفة أخّا من األم . إذ تك
   خالفةث كإمارة اجليشث وإمارة الواليةث وإمارة اجلماعةث فاإلمارة أعّم من 

ث واألم  قد يكون خليفةث وقد يكون أم  واليةث أو أم  جيشث أو أم  اخلـالفة
مجاعةث أو أم  سفر. فاألم  أعّم من اخلليفة. فكلمة خالفة خاّصة باملنصب 

 مة اإلمارة عامة يف كل أم .املعروفث وكل

يف املوضوع  ،والقائد والرئيس واألم  حُيّتم اإلسالم أن يكون واحدا  
الواحد وال جُييز أن يكون أكثر من واحد. فاإلسالم ال يعرف ما يسمى بالقيادة 
اجلماعيةث وال يعرف الرئاسة اجلماعيةث وإمنا القيادة يف اإلسالم فردية حمضةث 

قائد والرئيس واألم  واحدا ث وال جيوز أن يكون أكثر من في ب أن يكون ال
وأفعاله. روى أمحد عن عبد اهلل  واحد. والدليل على ذلك أحادي  الرسول 

إال  نفر يكونون بأرض فالة ال ي حّل لثالثة»قال:  بن عمرو أّن رسول اهلل 
ال: ق وروى أبو داود عن أيب سعيد أن رسول اهلل  .«أّمروا عليهم أحدهم

وروى البزار عن عبد اهلل بن  .«إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم»
 .«إذا كانوا ثالثة في سفر فليؤّمروا أحدهم»قال:  عمر أن رسول اهلل 

إال أّمروا عليهم »فهذه األحادي  كلها تنا على أن يكون األم  واحدا . 
)أحد( هي كلمة وكلمة  .«فليؤّمروا أحدهم» ث«فليؤّمروا أحدهم» ث«أحدهم
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واحدث وهي تدّل على العدد الواحد ال أكثرث ويفهم ذلك من مفهوم املخالفةث 
 ومفهوم املخالفة يف العدد والصفة يُعمل به بدون َنّاث مثل قوله تعا :   

    طل مفهوم املخالفة إال إذا ورد نّا ـأي ال ثاين له. وال يُع ث
  : يل يه. مثل قوله تعا                     

  فإن مفهوم املخالفة هلذه اآلية أنه إن مل يُردن حتصنا  يُكَرهن على  ث
  الب اءث لكّن مفهوم املخالفة هذا ُمعّطل بقوله تعا :          

        .  حينىذٍ فإذا مل يرد نّا يُل ي مفهوم املخالفة فإنه 
 يعمل بهث مثل قوله تعا :                

     فاجللد يف اآلية قـُّيد بعدد خمصو  وهو مائة جلدةث وتقييده هبذا
  يدل على عدم جواز الزيادة على املائة جلدة. وعلى ذلك فإن العدد املخصو 
إال أّمروا عليهم » ث«فليؤّمروا أحدهم»يف هذه األحادي :  قول الرسول 

يدل مفهوم املخالفة فيها على أنه ال جيوز أن  ث«فليؤّمروا أحدهم» ث«أحدهم
واحد فقطث وال يؤّمروا أكثر من واحد. ومن هنا كان  اإلمارة والقيادة والرئاسة ل

جيوز أن تكون ألكثر من واحد مطلقا  بنا األحادي  منطوقا  ومفهوما . ويُؤيّد 
فإنه يف مجين احلواد  اليت أمَّر فيها كان يُؤمِّر واحدا   ثذلك عمل الرسول 

 ليس   ث ومل يُؤمِّر أكثر من واحد يف مكان واحد مطلقا .

معاذا  وأبا موسى إ  أنه أرسل  وأما احلدي  املروي عن الرسول 
فإن الرسول « نفِّرا وتطاوعاـُـ ي سِّرا وال تُعسِّرا وبشِّرا وال ت»اليمنث وقال هلما: 

أرسل كل واحد منهما إ  جهة يف اليمنث وليس إ  مكان واحد. فاحلدي  
ُنا على أ ما أرسال إ  مكانني. حي  ـرواه البخاري بنّصنيث ويف أحدمها يَ 

، حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن أبي بردة قال: حدثنا موسى»قال: 
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أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال: وبعث كل   بعث رسول اهلل
واحد منهما على ِمخالف، قال: واليمن ِمخالفان، ثم قال: ي سِّرا وال 

وعلى ذلك  .«..تُعسِّرا، وب ّشرا وال تُنّفرا، فانطلق كل واحد منهما إلى عمله.
جيوز أن يكون لألمر الواحد رئيسان اثنانث وال للمكان الواحد رئيسان فال 

اثنانث بل جيب أن يكون الرئيس والقائد واألم  واحدا  فقطث وحَيُرم أن يكون 
 أكثر من ذلك.

أّما ما تفشى يف بالد املسلمني من إقامة رئاسة مجاعيةث باسم جملسث 
تكون له صالحيات الرئاسةث فذلك أو جلنةث أو هيىة إداريةث أو ما شاكل ذلكث 

كالف احلكم الشرعي إذا ُجِعل  الرئاسة هلذه اهليىةث أو اجمللس أو الل نةث أل ا 
تكون قد جعل  اإلمارة جلماعةث وذلك حرام بنّا األحادي . أما إذا كان  
الل نةث أو اجمللس أو اهليىة ِمن أجل محل األعباء واملناقشة يف األمورث والقيام 

ورىث فإن ذلك جائزث وهو من اإلسالمث ألن با ميدح به املسلمون أن بالش
حكم  يف من حي  االعتبار على النحو املبنيأمرهم شورى بينهمث ويكون رأيها 

 .الشورى الوارد يف هذا الكتاب
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 ونـاونـالمع
املعاونون هم الوزراء الذين يُعّينهم اخلليفة معهث ليعاونوه يف حتّمل أعباء 

الفةث خاصة كلما كربت وتوسع  ـث والقيام  سؤوليا ا. فكثرة أعباء اخلاخلـالفة
ينوء اخلليفة لملها وحدهث فيحتاج إ  َمن يعاونه يف محلهاث والقيام  اخلـالفةدولة 

  سؤوليا ا. وتعيينهم من املباحات.
ى ـالفة علـواملعاونون الذي يعينهم اخلليفة ليساعدوه يف محل أعباء اخل

 :نيـربـض
 وزراء تفويضث ووزراء تنفيذ.

 ضـويـاون التفـمع

معاون التفويض هو الوزير الذي يعينه اخلليفة ليتحمل معه مسؤولية 
احلكم والسلطانث فيفوض إليه تدب  األمور برأيهث وامضاءها حسب اجتهاده 

 وفق أحكام الشرع.
اونه وإجياد املعاون من املباحاتث في وز للخليفة أن يعني معاونا  له يع

ويساعده يف مسؤولياته وأعمالهث فقد أخرج احلاكم والرتمذي عن أيب سعيد 
ري قال: قال رسول اهلل  وزيراي من السماء جبريل وميكائيل ومن : »اخلُد 

عني واملساعدث الذي ـمُ ـوكلمة الوزير يف احلدي  تعين ال ث«األرض أبو بكر وعمر
ذا املعع الل ويث ـ( هبرـوزية )ـكلم  هو املعع الل ويث وقد استعمل القر ن الكرمي

 قال تعا :            أي ُمعينا  ومساعدا . وكلمة )وزير(  ث
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يف احلدي  مطلقة تشمل أي معونة وأية مساعدة يف أي أمر من األمورث ومنها 
خمتصا  الفة وأعماهلا. وحدي  أيب سعيد ليس ـإعانة اخلليفة يف مسؤولية اخل

من السماء ال  باملعاونة يف احلكمث ألن جربيل وميكائيل وزيري رسول اهلل 
يف « وزيراي»عالقة هلما  عاونته يف مسؤولية احلكم وأعمالهث هلذا فإن كلمة: 

على املعع الل وي الذي هو ُمعينان يلث واّاذ املساعد أو  احلدي  ال تدل إال
من املباحاتث فكذلك اّاذ الوزير املعني من قبل أي شخا ألي عمل هو 

أليب بكر وعمر مل كرج عن هذا املعع  مباح من املباحاتث وتوزير الرسول 
ث إال أن الل ويث إذ مل يظهر عليهما القيام باعباء احلكم من الرسول 

جعلهما وزيرين له جيعل هلما صالحية معاونته يف كل شيء دون حتديد  ا فيه 
ث وجعلهما وزيرين يدل على جواز أن يستوزر اخلليفة من شؤون احلكم وأعماله

يعينه ويساعده يف شؤون احلكم وأعماله. وقد استوزر أبو بكر بعد أن تو  
اونته له ظاهرةث ح  قال بعض ـاونا  له وكان  معـطاب معـالفة عمر بن اخلـاخل

عمر   الفةاخلـالصحابة أليب بكر: ال ندري أعمر اخلليفة أم أن . وبعد أن تو  
كان عثمان وعلي معاونني له إال أنه مل يكن يظهر أن أيا  منهما كان يقوم 

ن أيب بكر ـبه بوضـعهما أشـباعمال املعاونة لعمر يف شؤون احلكمث وكان وض
اونني ـم معـن احلكـ. ويف أيام عثمان كان علي ومروان بول ـوعمر من الرس

رضاه عن بعض األعمالث لكن مروان بن دا  لعدم ـعـتـا  كان مبـيـهث إال أن علـل
 احلكم كان ظاهرا  قيامه  عاونة عثمان يف أعمال احلكم.

فإذا استوزر اخلليفة شخصا  ليكون معاونا  له يف شؤون احلكم يفّوض 
إليه تدب  األمور تفويضا  عاما  نيابة عنهث وهبذا التفويض يص  الشخا املفّوض 

تكون صالحياته كصالحيات اخلليفةث إال أنه ال وزيرا  ومعاون تفويض للخليفةث و 
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إسناد الوزارة إليه من اخلليفة نيابة عنهث ـميلك هذه الصالحية ذاتيا  كاخلليفةث بل ب
فإذا قال اخلليفة: عين  فالنا  وزيرا  مفوضا  يل أو معاونا  مفوضا  يل أو قال: ُنب 

الفة نيابة عنهث ـعين فيما إيّل أو ما شاكل ذلك صارت له مجين صالحيات اخل
انية )وزارة التفويض( وعرّفها هبذا املعع ـلطـدي يف األحكام السر وقد مسّاها املاو 

فقال: )فاما وزارة التفويض فهي أن يستوزر اإلمام من يُفّوض إليه تدب  األمور 
 .برأيه وإمضاءها على اجتهاده(

مال هذا هو واقن معاون التفويض. فهو معاون اخلليفة يف مجين أع
الفة. سواء فّوضه ـالفةث وله صالحية أن يقوم بكل عمل من أعمال اخلـاخل

اخلليفة به أم مل يفّوضهث ألنه قد فـُّوض تفويضا  عاما ث إال أنه ال بد من أن يطالن 
اخلليفة بكل عمل يقوم به ألنه معاون خليفة وليس خليفةث فال يستقل وحدهث 

أو كب ا ث ألن تدب  أمور احلكم موكول بل يطالن اخلليفة بكل عمل ص  ا  كان 
 إ  اخلليفة.

وهذا الواقن للمعاون أو الوزير شرعا  كتلف اختالفا  تاما  عن واقن الوزارة 
يف النظام )الدميقراطي(. إذ الوزارة يف النظام )الدميقراطي( هي احلكومةث وهي 

ندهم لل ماعةث جمموعة أفراد تقوم بوصفها جمموعة معينة باحلكمث فإّن احلكم ع
وليس للواحدث أي أن اإلمارة مجاعيةث وليس  فرديةث فاحلاكم الذي ميلك 
صالحية احلكم كلها هو الوزارةث أي جمموعة الوزراء جمتمعنيث وال ميلك أي 
منهم احلكم كله مطلقا ث وإمنا تنحصر صالحية احلكم كله يف الوزارة كلها 

احية من نواحي احلكم ميلك فيها جمتمعة. وأما الوزير الواحد فإنه كصا بن
الصالحيات اليت تقررها له الوزارة   موعهاث وما مل تقرره له يف هذه الناحية 
تبقى صالحياته للوزارة وليس  لهث ولذلك  د وزير العدلية مثال  ميلك 
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صالحيات يف وزارتهث وهنا  أشياء يف وزارته ال ميلك صالحيا اث بل تقررها 
. هذا هو واقن الوزارة يف النظام )الدميقراطي(. ومنه يظهر الوزارة   موعها

االختالف التام بينه وبني الوزارة يف نظام اإلسالمث أي منه يظهر الفر  الواسن 
بني كلمة وزير أي معاون يف نظام اإلسالمث وبني كلمة وزير يف النظام 

اخلليفة يف كل )الدميقراطي(. فالوزير والوزارة يف نظام اإلسالم معناها معاون 
أعماله من    استثناءث يقوم هبا ويطالن اخلليفة  ا يقوم بهث وهي فردية ميلكها 
الفردث ولو أعطي  ألكثر من واحد ميلك كل منهم  فرده ما ميلكه اخلليفة. 
والوزارة يف النظام )الدميقراطي( مجاعةث وليس  فردا ث والوزير يف النظام 

احية معينة من احلكمث وال ميلكها كلها بل بعضا  )الدميقراطي( ال ميلك إال ن
منها. ولذلك كان التباين بني مفهوم الوزير والوزارة يف اإلسالمث وبني مفهومها 
يف النظام )الدميقراطي( واضحا  كل الوضوح. وملا كان املعع الذي تعنيه 

ال ينصرف  )الدميقراطية( للوزير والوزارة هو املعع الطا ي على الناتث وإذا أطلق
لذلكث ودفعا  لاللتباتث ولتعيني املعع الشرعي  ثإال إ  املعع )الدميقراطي(

بالذات دون   هث ال يصف أن يطلق على املعاون للخليفة لفه وزير ووزارة 
مطلقا  من    تقييدث بل يطلق عليه لفه معاون وهو معناه احلقيقيث أو يوضن 

ويعني املعع االسالمي  ثعع )الدميقراطي(قيد من لفه وزير أو وزارة يصرف امل
وحده. ومن هذا كله يتبنّي أن املعاون هو من  ري نيابته يف مجين أعمال الدولة 
يف كافة أداء البالد اليت ّضن هلاث وهلذا قالوا يفوض اخلليفة للمعاون تفويضا  

ةث وأن تكون عاما  نيابة عنه. فواقن وظيفة املعاون هو: أن تكون نيابة عن اخلليف
 عامة يف مجين أعمال الدولةث فهو حاكم معاون.
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 ضـويـالتفاون ـروط معـش

يشرتط يف معاون التفويض ما يشرتط يف اخلليفةث أي أن يكون رجال ث 
فيما وُِكل إليه من  قادرا  من أهل الكفايةحرا ث مسلما ث بال ا ث عاقال ث عدال ث 

 .أعمال
ةث في ب أن يكون رجال  لقوله عليه وأدلة هذه الشروط هي أدلة اخلليف

رواه البخاري من طريق أيب بكرةث « لن يفلح قوم و ّلوا أمرهم امرأة»السالم: 
وأن يكون حرا  ألن العبد ال ميلك أمر نفسه فال ميلك أن يتو  أمر   هث وأن 

رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى : »يكون بال ا ث لقول الرسول 
رواه أبو داود. وأن « ي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يبرأيستيقظ، وعن الصب

وعن »ويف رواية:  ث«وعن المعتوه حتى يبرأ»يكون عاقال  للحدي  نفسه: 
وأن يكون عدال ث ألنه قد اشرتطه  ث«المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق

 اهلل يف الشهادة فقال:           ه يف معاون فاشرتاط ث
اخلليفة من باب أو . ويشرتط يف املعاون كذلك أن يكون ِمن أهل الكفاية يف 

الفةث ومسؤولية ـأعمال احلكمث ح  يتمكن من معاونة اخلليفة يف حتّمل أعباء اخل
 احلكم والسلطان.

 ضـويـاون التفـد معـروط تقليـش

ين: أحدمها يشرتط يف تقليد ُمعاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمر 
عموم النظرث والثاين النيابة. ولذلك جيب أن يقول له اخلليفة: قلدتك ما هو إيّل 
نيابة عينث أو ما يف هذا املعع من األلفاظ اليت تشتمل على عموم النظر 
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والنيابة. فإن مل يكن التقليد على هذا الوجه ال يكون معاونا ث وال ميلك 
 ده على هذا الوجه.صالحيات املعاون إال إذا كان تقلي

والدليل على ذلك هو واقن عمل املعاونث فهو نائب عن اخلليفة والنيابة 
هنا عقدث والعقود ال تصف إال بالقول الصريفث ولذلك يشرتط يف تقليد املعاون 

ه يدل على النيابة عن اخلليفةث وأيضا  فإن واقن املعاون أنه ـل التقليد بلفـأن حيص
ميلك مجين الصالحيات اليت ميلكها اخلليفة يف احلكم. فال بد من أن يكون 
التقليد عاما  يف كل شيءث أي ال بد من أن يشتمل التقليد على لفه يدل على 

ثل أن عموم النظرث يعين على لفه يدل على أن له مجين صالحيات احلكمث م
يّنث أو أن يقول استوزرتك تعويال  على نيابتكث ـيقول له: قلدتك ما إيّل نيابة عَ 

أو ما شاكل ذلك. فإذا جعل له عموم النظرث ومل يقل نيابة عينث كان عقد 
والية عهدث ال عقد وزارةث ووالية العهد باطلة فيكون باطال ث وإن اقتصر به على 

نظرث فقد أهبم ما استنابه فيهث من عمومث النيابةث ومل يبني صراحة عموم ال
وخصو ث أو تنفيذ أو تفويضث فلم تنعقد به الوزارة. وإذا قال له: ُنب عين يف 
أعمال القضاءث أو يف أعمال الشرطةث أو يف أعمال التعليمث أو ما شاكل ذلكث 
 مل تنعقد الوزارة وال يكون معاون تفويضث فال بد يف التقليد ملعاون التفويض من
ألفاظ تدل على واقن املعاونث وهو النيابة عن اخلليفةث وأخذ مجين ما للخليفة 
من صالحيات. أي ال بد لعقد الوزارة ملعاون التفويض من أن تكون بلفه 
يشتمل على شرطني: أحدمها عموم النظرث والثاين النيابةث وإن مل يشتمل اللفه 

تعدد ن التفويض. ولكون صراحة على هذين الشرطني ال تنعقد الوزارة ملعاو 
لخليفة أن يعني معاونا  واحدا  وجيوز له أن يعني لمن املباحات في وز  املعاونني

أكثر من معاونث فإن عنّي أكثر من معاون فإن لكل منهم ما للخليفة من عموم 
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النظرث وال جيوز أن يعنّي معاونني على االجتماع لعموم واليتهماث ألن والية 
عينهما كذلك بطل تعيينهما معا ث ألنه تقليد ألم ث والتقليد  احلكم فرديةث فإن

 ث«فليؤمروا أحدهم»لألم  ال يكون إال لواحدث لقوله عليه الصالة والسالم: 
 فهو شرط يف صحة اإلمارة. ث«إال أّمروا عليهم أحدهم»ولقوله: 

 ضـويـاون التفـعمل مع

زمه من تدب ث ا عمل معاون التفويض هو أن يرفن إ  اخلليفة ما يعت
مطالعة اخلليفة ملا أمضاه من تدب ث وأنفذه من والية وتقليدث ح  ال يص  يف 
صالحياته كاخلليفة. فعمله أن يرفن مطالعتهث وأن ينفذ هذه املطالعة ما مل يوقفه 

 اخلليفة عن تنفيذها.

والدليل على ذلك هو واقن املعاون أيضا  من أنه نائب عن اخلليفة. 
إمنا يقوم بالعمل نيابة عمن أنابهث فال يستقل عن اخلليفةث بل يطالعه يف   والنائب

كل عملث متاما  كما كان يفعل عمر من أيب بكر حني كان وزيرا  لهث فقد كان 
يطالن أبا بكر فيما يراه. وينفذ حسب ما يرى. وليس معع مطالعته استىذانه يف 

عاونث بل معع مطالعته هو أن كل جزئية من اجلزئياتث فإن هذا كالف واقن امل
قديرث أو إزالة ما ٍل تعيني وايف األمرث كحاجة والية من الواليات إ   هكر ا يذ

يشكو منه النات من قلة الطعام يف األسوا ث أو    ذلك من مجين شؤون 
الدولة. أو أن يعرض عليه هذه األمور جمرد عرضث لي  يطلن عليها ويقف 

ه املطالعة كافية ألن يقوم بكل ما ورد فيها بكل على ما تعنيهث فتكون هذ
تفصيالتهث من    حاجة إ  صدور اإلذن بالعمل. ولكنه إذا صدر األمر بعدم 
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تنفيذ هذه املطالعة ال يصف أن ينفذها. فاملطالعة هي جمرد عرض األمرث أو 
ه املذاكرة بهث وليس أخذ اإلذن بالقيام به. وله أن ينفذ املطالعة ما مل يوقف

 اخلليفة عن تنفيذها.
وجيب على اخلليفة أن يتصفف أعمال معاون التفويض وتدب ه لألمورث 
ليقّر منها املوافق للصوابث ويستدر  اخلطا. ألن تدب  شؤون األُمة موكول 

 للخليفةث وحممول على اجتهاده هو.
اإلمام »وذلك حلدي  املسؤولية عن الرعيةث وهو قوله عليه السالم: 

فاخلليفة موكول إليه تدب  األمورث وهو مسؤول  .«مسؤول عن رعيته وهو عٍ را 
عن الرعيةث ومعاون التفويض ليس مسؤوال  عن الرعيةث بل مسؤول فقط عما 

لخليفة وحدهث ولذلك كان ل إمنا هييقوم به من أعمالث واملسؤولية عن الرعية 
وليته عن الرعية. واجبا  عليه أن يتصفف أعمال املعاون وتدب هث ح  يقوم  سؤ 

وأيضا  فإن معاون التفويض قد كطئ فال بد من أن يستدر  اخلطا الذي يقن 
منهث فكان ال بد من أن يتصفف مجين أعماله. فمن أجل هذين األمرين: القيام 
باملسؤولية عن الرعيةث واستدرا  اخلطا من معاون التفويض وجب على اخلليفة 

 أن يتصفف مجين أعمال املعاون.

ذا دبر معاون التفويض أمرا  وأقره اخلليفة فإن له أن ينفذه كما أقره فإ
اخلليفة ليس بزيادة وال نقصان. فإن عاد اخلليفة وعارض املعاون يف رد ما أمضاه 
ينظرث فإن كان يف حكم نفذه على وجههث أو مال وضعه يف حقهث فرأي معاون 

للخليفة أن يستدر  ما نفذ التفويض هو النافذث ألنه باألصل رأي اخلليفة وليس 
من أحكامث وأنفق من أموال. وإن كان ما أمضاه املعاون يف    ذلك مثل تقليد 
وال أو  هيز جيش جاز للخليفة معارضة معاون التفويض وينفذ رأي اخلليفةث 
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ويل ى عمل املعاونث ألن للخليفة احلق يف أن يستدر  ذلك من فعل نفسه فله 
 ونه.أن يستدركه من فعل معا

فهذا وصف لكيفية قيام معاون التفويض باعمالهث وكيفية َتصّفف 
اخلليفة ألعمال املعاونث وهذا ماخوذ با جيوز للخليفة أن يرجن عنهث وما ال 
جيوز له أن يرجن عنه من األعمالث ألن عمل معاون التفويض يعترب عمال  

هث وأن يقّلد للخليفة. وبيان ذلك أنه جيوز ملعاون التفويض أن حيكم بنفس
احلكامث كما جيوز ذلك للخليفةث ألن شروط احلكم فيه ُمعَتربةث وجيوز أن ينظر 
يف املظامل ويستنيب فيهاث ألن شروط املظامل فيه ُمعَتربةث وجيوز أن يتوّ  اجلهاد 
بنفسهث وأن يُقّلد َمن يتوالهث ألن شروط احلرب فيه ُمعتربَةث وجيوز أن يباشر 

دبرهاث وأن يستنيب يف تنفيذهاث ألن شروط الرأي والتدب  فيه  تنفيذ األمور اليت
ُمعترَبةث إال أن ذلك ال يعين أن ما قام به املعاون ال يصف للخليفة أن يل يه ما 
دام  قد رفع  مطالعته إليه. بل معناه أنه ميلك ما للخليفة من صالحياتث 

للخليفة أن يعارض  ولكن بالنيابة عن اخلليفةث وليس باالستقالل عنه. في وز
املعاون يف رد ما أمضاهث وإل اء ما قام به من أعمال. ولكن يف حدود ما جيوز 
للخليفة أن يرجن عما يقوم به هو نفسه من أعمال. فإن كان املعاون قد نـَّفذ 
حكما  على وجههث أو وضن ماال  يف حقهث وجاء اخلليفة وعارض املعاون يف 

ذ عمل املعاونث ويرّد رأي اخلليفة فّ تهث بل يُنعارضذلك بعد التنفيذث فال قيمة مل
واعرتاضهث ألنه باألصل رأيهث وهو يف مثل هذه األحوال ال يصّف له أن يرجن 
عن رأيه يف ذلك أو يل ي ما مَتّ تنفيذه. فال يصف أن يُل ي عمل معاونه فيها. 

  ذلك من أما إن كان املعاون قد قـَّلد واليا ث أو موظفا ث أو قائد جيشث أو  
أو كان قد وضن سياسة اقتصاديةث أو خطة عسكريةث أو خمططا   ،التقليد
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أو ما شاكل ذلك فإنه جيوز للخليفة أن يل يهث ألنه وإن كان يعترب  ،للصناعة
رأي اخلليفةث ولكنه با جيوز للخليفة أن يرجن عنه لو قام به هو نفسهث في وز 

ال جيوز أن يُل ي أعمال املعاون. له أن يُل ي عمل نائبه فيهث ففي هذه احل
والقاعدة يف ذلك هي: كل ما جاز للخليفة أن يستدركه من فعل نفسه جاز له 
أن يستدركه من فعل معاونهث وكل ما مل جيز للخليفة أن يستدركه من فعل نفسه 

 ال جيوز له أن يستدركه من فعل معاونة.

املعارف مثال  أو وال كصا معاون التفويض بدائرة من الدوائر كدائرة 
بقسم خا  من األعمال كت هيز اجليش وتسليحهث ألن واليته عامةث وكذلك 
ال يباشر األمور اإلداريةث ويكون إشرافه عاما  على اجلهاز اإلداري كاخلليفة. وإذا 
عنّي مل تنعقد له الوزارة هبذا التعيني وال يكون معاونا  للخليفة فيما عينه بهث ألن 

شمل عموم النظرث الذي هو شرط يف تقليد معاون التفويض. العقد خا  ال ي
وأما تعيني قاضي القضاة فإنه ليس تعيينا  ملعاون للخليفة يف القضاء وإمنا هو 

ث مثل إمارة اجليشث ووالية الصدقاتث وما يف    احلكم تعيني لوال والية خاصة
قليد معاون شاكلها وهي تنعقد  ا تنعقد به الوالياتث ال  ا ينعقد به ت

التفويض. وهو أي قاضي القضاة أم  ُجعل  له صالحية تعيني القضاةث والنظر 
يف أحوال القضاءث ويف القضاء بني الناتث وهو ليس  عاون. ومن هنا ال يصف 
ّصيا معاون التفويض بدائرة من الدوائر. فإن ُخّصا بدائرة معينة بطل عقد 

فويض هو أن يكون عقدا ث أي أن تعيينهث ألن شرط صحة تقليد معاون الت
يكون بلفه صريف يشتمل على شرطني: أحدمهاث عموم النظرث والثاين النيابةث 
صيصه بدائرة يفقده شرطا  من الشرطنيث فيبطل عقد تعيينه. وأما عدم جواز  ّو
مباشرته األمور اإلدارية فإن الذين يباشرون األمور اإلدارية أجراءث وليسوا 
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التفويض حاكمث وليس باج ث فعمله رعاية الشؤونث وليس حكاما . ومعاون 
 القيام باألعمال اليت يستاجر األجراء للقيام هبا.

نوع ـومن هنا جاء عدم مباشرته األمور اإلدارية. وليس معع هذا أنه ب
من القيام باي عمل إداريث بل معناه أنه ال كتا باعمال اإلدارةث بل له عموم 

 النظر.

 ذـفياون التنـمع

معاون التنفيذ هو الوزير الذي يُعّينه اخلليفة ليكون معاونا  له يف التنفيذ 
واملالحقة واألداءث ويكون وسيطا  بني اخلليفة وبني أجهزة الدولة والرعايا 
واخلارجث يؤدي عنهث ويؤدي إليه. فهو ُمِعني يف تنفيذ األمورث وليس بواٍل عليهاث 

ال اإلداريةث وليس من احلكم. ودائرته هي جهاز وال متقلٍد هلا. فعمله من األعم
لتنفيذ ما يصدر عن اخلليفة لل هات الداخليةث واخلارجيةث ولرفن ما يَرِد إليه من 

 دي عنهث وتُؤدي إليه.ؤ هذه اجلهاتث فهي وسيطة بني اخلليفة وبني   ه تُ 

واخلليفة حاكم يقوم باحلكم والتنفيذث ورعاية شؤون النات. والقيام 
كم والتنفيذ والرعاية حيتاج إ  أعمال إداريةث وهذا يقتضي إجياد جهاز باحل

ث اخلـالفةخا ث يكون من اخلليفة إلدارة الشؤون اليت حيتاجها للقيام  سؤوليات 
فاقتضى إجياد ُمعاون للتنفيذ يُعّينه اخلليفةث يقوم باعمال اإلدارةث ال باعمال 

ةث ال يف احلكمث فليس له أن يقوم باي احلكمث فعمله ُمعاونة اخلليفة يف اإلدار 
عمل من أعمال احلكمث كمعاون التفويضث فال يُعنيِّ واليا  وال عامال ث وال يرعى 
شؤون الناتث وإمنا عمله إداري لتنفيذ أعمال احلكمث وأعمال اإلدارة اليت تصدر 
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عن اخلليفةث أو تصدر عن معاون التفويض. ولذلك أطلق عليه معاون تنفيذ. 
فقهاء كانوا يطلقون عليه وزير تنفيذث أي معاون تنفيذث على أسات أّن كلمة وال

وزير ُتطلق ل ة على املعني. وقالوا: هذا الوزير وسيط بني اخلليفة وبني الرعايا 
والوالةث يُؤدي عنه ما أَمرث ويُنّفذ ما ذكرث ومُيضي ما حكمث وُكرب بتقليد الوالةث 

ن َحد   ّدد مِ ما على اخلليفة ما ورد منهمث و و هيز اجليش واحُلماةث ويعرض 
ُملمٍّ ليعمل فيه  ا يُؤَمر به. فهو معني يف تنفيذ األمورث وليس بواٍل عليهاث وال 

 متقلٍد هلا.

و ا أن معاون التنفيذ متصل مباشرة من اخلليفةث كمعاون التفويضث 
ة فإنه ال جيوز وهو من بطانة اخلليفةث وله مسات باحلكمث وإن كان عمله اإلدار 

أن يكون امرأةث ألن املرأة جيب أن تُبَعد عن احلكمث وَعّما له مسات باحلكم. 
رواه البخاري من طريق أيب بكرة.  « لن يفلح قوم وّلوا أمرهم امرأة»حلدي : 

كذلك ال جيوز أن يكون معاون التنفيذ كافرا ث بل جيب أن يكون مسلما ث لكونه 
 انه وتعا : من بطانة اخلليفة لقوله سبح             

                      

            فالنهي عن اّاذ اخلليفة بطانة  له  ث
 املسلمني صريف يف هذه اآلية. لذلك ال جيوز أن يكون معاون التنفيذ  من   

كافرا ث بل جيب أن يكون مسلما ث لكونه متصال  مباشرة من اخلليفةث ال ينفصل 
عنه كمعاون التفويض. وجيوز أن يكون معاون التنفيذ أكثر من واحد حسب 

 احلاجة.

ا بني اخلليفة و  ه فهي أّما األمور اليت يكون معاون التنفيذ وسيطا  فيه
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 أربعة أمور هي:
 أجهزة الدولة.  ــ 3
 اجليش.  ــ 8
 األُمة.  ــ 1
 الشؤون الدولية. ــ  0

وذلك هو واقن األعمال اليت يقوم هبا معاون التنفيذث فهو ما دام 
وسيطا  بني اخلليفة و  ه فإنه يكون جهاز توصيل من اخلليفةث وجهاز توصيل 

ضي املالحقة من أعمال تكونه جهاز توصيل فإنه يالحق ما يقإ  اخلليفة. ومن  
 جهاز الدولة.

واخلليفة هو احلاكم الفعليث وهو الذي يباشر بنفسه احلكم والتنفيذث 
ورعاية شؤون الناتث ولذلك فإنه دائم االتصال جبهاز احلكمث وبالعالقات 

ال رعايةث وَيطَّلن الدوليةث وباألُمةث ويصدر أحكاما ث ويتخذ قراراتث ويقوم باعم
   جهاز احلكمث وما يعرتضهث وما حيتاج إليهث كما أنه إليه يُرَفن ما يَرد ـعلى سَ 

ِمن األُمة ِمن مطالب وشكايات وشؤونث وهو يُتابن األعمال الدولية. ولذلك  
كان ِمن واقن هذه األعمال أن يكون معاون التنفيذ وسيطا  فيهاث يؤديها عن 

  اخلليفة. وباعتبار أن ما يصدر ِمن اخلليفة إ  األجهزةث وما اخلليفةث ويؤديها إ
يَرِد من األجهزة إ  اخلليفة حيتاج إ  ُمتابَعة لتنفيذهث لذلك كان على معاون 
التنفيذ أن يقوم هبذه املتابعةث ح  يتم التنفيذث فُيَتابن اخلليفةث ويُتابن األجهزةث 

خلليفة منه ذلكث فعليه أن ميتثل ألمرهث وأن وال يكّف عن املتابعة إال إذا طََلب ا
 يقف عن املتابعةث ألن اخلليفة هو احلاكمث وأمرُه هو النافذ.
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وأما ما يتعلق باجليش والعالقات الدولية فهذه من األمور اليت ي لب 
عليها السريةث وهي من اختصا  اخلليفةث لذلك ال يالحقهاث وال يُتاِبن تنفيذها 

ليفة أن يالحق شيىا  منها فإنه يالحق ما طلب منه اخلليفة إال إذا طلب منه اخل
 أن يالحقه فقطث وال يالحق   ه.

وأما األُمة فإن أمر رعايتهاث وتنفيذ طلبا اث ورفن الظالمة عنها إمنا هو 
وليس ِمن شان معاون التنفيذث فال يقوم  ،شان اخلليفةث ومن ينيبه لذلك
يفة أن يالحقه منها. فعمله بالنسبة هلا األداءث باملالحقة إال فيما يطلب منه اخلل

وليس املالحقة. وهذا كله تبعا  لواقن األعمال اليت يقوم هبا اخلليفةث وبالتايل اليت 
 يقوم هبا معاون التنفيذ.
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 ادــير الجهـأم

أم  اجلهاد هو الشخا الذي يعينه اخلليفة أم ا  على النواحي 
 اخليث والصناعة لغشراف عليها وإدار ا.اخلارجيةث واحلربيةث واألمن الد

ــ من أنه يشرف على هذه النواحي األربن  ــوإمنا أطلق عليه أم  اجلهاد 
لكون هذه اجلهات كلها مربوطة باجلهادث فالناحية اخلارجية سلما  أو حربا  تكون 
وفق ما تقتضيه مصلحة اجلهاد؛ واحلربية مربوطة باجليش املعد لل هاد وتكوينه 

فيها  إعداده وتسليحهث واألمن الداخلي حلفه الدولة ومحايتهاث ومحاية األمنو 
  بالشرطة اليت هي جزء من اجليش املعد لل هاد؛ ومعاملة الب اة وقطاع الطر 

والصناعة لتوف  األسلحة واملعدات لل يش ألجل اجلهادث فكان  هذه النواحي  
  اجلهاد.كلها مربوطة باجلهادث ومن هنا جاءت تسميته بام 

وإطال  اسم األم  عليه من أنه ليس لاكم لكثرة ما يصدر عنه من 
ّن لفه أم  على وزن إأوامر لسعة دائرة أعماله اليت حتتاج إ  أوامر كث ة. إذ 

فعيل مبال ة السم الفاعل  مر لكثرة ما يصدر عنه من أوامر يف الليل والنهارث 
رة ما يصدر عنه من الرمحة اليت ال مثل رحيم مبال ة السم الفاعل راحم لكث

 تنتهي.

 وتتالف دائرة أم  اجلهاد من أربن دوائر هي:

 دائرة اخلارجية.  ــ 3
 دائرة احلربية.  ــ 8
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 دائرة األمن الداخلي.  ــ 1
 دائرة الصناعة.  ــ 0

 ويشرف على هذه الدوائر ويديرها أم  اجلهاد.

مل الدعوة اإلسالمية إ  واجلهاد هو الطريقة اليت وضعها اإلسالم حل
اخلارج. ومحل الدعوة اإلسالمية يعترب هو العمل األصلي للدولة اإلسالميةث بعد 
تطبيقها أحكام اإلسالم يف الداخل. لذلك فإن أحكام اجلهاد تشتمل على 
أحكام احلرب والسلمث واهلَُدن واملصاحلاتث وأحكام العالقات اخلارجية بالدول 

ما تتناول أحكام اجليشث وإعداده وتدريبهث وقياداته والكيانات األخرىث ك
وألويته وراياتهث كما تتناول أسلحة اجليشث ووجوب توف ها بالصناعة احلربيةث 
اليت هبا ميكن أن يكون اإلعداد تاما ث  ا حيقق إرهاب العدو الظاهرث والعدو 

ل خروج عليهاث املسترتث كما تتناول أحكام إقرار النظام يف داخل الدولةث ومنن ك
 أو قطن الطر  فيهاث أو العب  باألمن داخلهاث أو ارتكاب جرائم ضد رعاياها.

كان يتو  مجين شؤون اجلهاد بنفسهث وكذلك كان   والرسول 
وكذلك خلفاؤه يُعيِّنون بعض  خلفاؤه ِمن بَعده. وقد كان الرسول 

اجليشث أو  األشخا  للقيام ببعض أعمال اجلهادث أو كلها سواء يف إعداد
أو عقد الصلف واهلَُدنث أو يف االتصاالت اخلارجيةث أو يف مقاتلة  ،القيام بالقتال

 اخلارجني واملرتدين.

وما يقوم به اخلليفة بنفسه فإنه جيوز له أن ُيسِند القيام به إ    ه نِيابة 
 عنه. ومن هنا جاء تعيني أم  اجلهادث وجاء إنشاء دائرته.
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علق باجلهاد وأحكامهث فإن واقن ذلك يشمل العالقات و ا أن دائرته تت
اخلارجيةث ألن مجين العالقات اخلارجية مبنية على أسات محل الدعوة اإلسالميةث  

الء كلمة ـبيل اهلل إلعـكما يشمل الناحية احلربيةث ألن اجلهاد هو القتال يف س
ياداته وألركان زمه من إعدادث وتكوين لقـش وما يلـتال حيتاج إ  جيـاهللث والق

 حربه وضباطه وجنودهث كما حيتاج إ  تدريبه ومتوينه وإمداده.
واجليش ال بد له من سالحث والسالح ال بُّد له من صناعةث لذلك  
كان  الصناعة من لوازم اجليشث ولوازم اجلهاد. وهذا الذي يوجب أن تكون 

احلربية. وكان  الصناعة يف مجين املصانن يف الدولة مبنية على أسات الصناعة 
 الصناعة تابعة لل هاد وألم ه.

وكما أن اجليش يقوم باجلهاد حلمل الدعوة إ  اخلارجث فإنه يقوم لفه 
الدولة ومحايتهاث لذلك فإن حماربة الب اة واخلارجني على الدولةث وحماربة ُقطّاع 
الطر  من واجبات اجليشث لذلك كان األمن الداخلي تابعا  لل هادث وألم  
اجلهاد ولدائرته. ومن هنا جاء أن دائرة أم  اجلهاد تتكّون ِمن أربن دوائر: 

 اخلارجيةث واحلربيةث واألمن الداخليث والصناعة.

 ةـارجيـرة الخـدائ

تتوّ  دائرة اخلارجية مجين الشؤون اخلارجية اليت تتعلق بعالقة دولة 
العالقاتث سواء  الفة بالدول األجنبيةث مهما كان  هذه الشؤونث وهذه ـاخل

كان  تتعلق بالناحية السياسيةث وما يتبعها من اتفاقات ومصاحلات وُهَدنث 
ومفاوضات وتبادل سفراءث وإرسال ُرُسل ومندوبنيث وإقامة سفارات وقنصلياتث 
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م كان  هذه العالقات تتعلق بالنواحي االقتصاديةث أو الزراعيةث أو الت اريةث أو أ
سلكية أو الالسلكية ودوها. فكل هذه األمور تتوالها املواصالت الربيديةث أو ال

 دائرة اخلارجيةث أل ا متّس عالقة الدولة ب  ها من الدول.

يُِقيم العالقات اخلارجية من الدول والكيانات  وقد كان الرسول 
األخرى. فقد أرسل عثمان بن عفان ليفاوض قريشا ث كما فاوض هو رسل 

امللو ث كما استقبل ُرسل امللو  واألمراءث وعقد  قريشث وكذلك أرسل الرسل إ 
االتفاقات واملصاحلات. وكذلك كان خلفاؤه ِمن بعده يُقيمون العالقات 
السياسية من   هم من الدول والكيانات. كما كانوا يُوّلون من يَقوم عنهم 
بذلكث على أسات أن ما يقوم به الشخا بنفسه له أن يُوِكل فيه عنهث وأن 

 نه من يقوم له به.يُنيب ع

 ةـربيـرة الحـدائ

تتو  دائرة احلربية مجين الشؤون املتعلقة بالقوات املسلحةث ِمن جيشث 
وشرطةث ومعداتث وأسلحةث ومهمات وعتادث وما شاكل ذلكث ومن كليات 
عسكريةث وبعثات عسكريةث وكل ما يلزم من الثقافة اإلسالميةث والثقافة العامة 

 باحلرب واإلعداد هلا.لل يشث وكل ما يتعلق 

هذا كله تتوالهث وتشرف عليه. وامسها يتعلق باحلرب والقتال. واحلرب 
حتتاج إ  جيشث واجليش حيتاج إ  إعداده وتكوينه من قيادته إ  أركانه إ  

 ضباطهث إ  جنوده.
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واجليش له رايات وألويةث وحيتاج تكوينه إ  إعداد وتدريب بَديّن وفيّن 
لقتال على خمتلف األسلحةث متطورا  من تطّورها. ولذلك كان  يتناول فنون ا

الدراسة الفنية والعسكرية الزمة من لوازمهث وكان التدريب على فنون القتالث 
 وعلى خمتلف األسلحة ضرورة من ضروراته.

الفةث الذي حيمل ـو ا أن اجليش جيش إسالميث وجيش دولة اخل
يُثّقف بالثقافة اإلسالمية عامةث وبالثقافة الدعوة اإلسالميةث لذلك ال بد من أن 

َدنث ـهُ ـاإلسالمية اليت تتعلق بالقتال وأحكامهث وأحكام الصلف واحلربث وال
واملعاهداتث واملوادعاتث واالتفاقاتث وتفصيالت كل ذلك. لذلك فإن 
الكليات العسكرية بدرجا اث والبعثات العسكرية تكون من صالحيات دائرة 

 احلربية.
ن اجليش فيه قسم ُكصا لألمن الداخليث الذي هو الشرطة. كما أ

ال بد من أن تُوفَّر له مجين األسلحة واملعدات ــ  والشرطة جزء منهــ واجليش 
 واألعتدة واملهمات. وكذلك التموين الالزم.

 ومن هنا جاء مشول دائرة احلربية جلمين هذه املهمات.

 ليـداخـن الـرة األمـدائ

رة اليت تتوّ  إدارة كل ما له مسات ـلي هي الدائـلداخن اـدائرة األم
رطة ـباألمنث وتتوّ  حفه األمن يف البالد بواسطة القوات املسلحةث وتتخذ الش

  تريدث ـرطة يف كل وقـتخدم الشـه األمنث فلها أن تسـفـية حلـيلة الرئيسـالوس
انة باجليش فإن ـتعـالسوكما تريد. وأمرها نافذ فورا . وأما إذا دعتها احلاجة إ  ا
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إعانة دائرة األمن الداخليث ـليفةث وله أن يامر اجليش بـعليها أن ترفن األمر للخ
ر يراهث وله ـنث أو أي أمـاعد ا يف حفه األمـسـكرية ملـإمدادها بقوات عسـأو ب

 أن يرفض طلبهاث ويامرها باالكتفاء بالشرطة.

ه األمن الداخلي ودائرة األمن الداخلي هي اليت تعمل على حف
دة أعمالث منها ـلي عـديد األمن الداخـكن أن يؤدي إ   ـللدولة. والذي مي
ال اهلدم ـا باعمـةث إمـروج على الدولـالمث والب ي أي اخلـالردة عن اإلس

والتخريبث كاإلضرابات واالحتالالت للمراكز احليوية يف الدولة واالعتصام فيهاث 
فرادث أو بتلكات امللكية العامةث أو بتلكات من التعّدي على بتلكات األ

 الدولة.

وإما باخلروج على الدولة بالسالح حملاربتها. ومن أعمال  ديد األمن 
الداخلي كذلك احِلرابةث أي قطن الطر ث والتعرض للنات لسلب أمواهلمث 

 وإزها  أرواحهم.

كما أن من أعمال  ديد األمن االعتداء على أموال النات 
والنهبث والسلبث واالختالتث والتعدي على أنفس النات بالضرب ،رقةبالس

 واجلرح والقتلث وعلى أعراضهم بالتشه  والقذف والزنا.

هذه هي األعمال اليت تؤدي إ   ديد األمن الداخلي. ودائرة األمن 
الداخلي تقوم على محاية الدولة والنات من مجين هذه األعمال ولذلك فإن من 

كم عليه بالقتل إن مل يرجنث بعد أن ُيستتاب تقوم هي بتنفيذ القتل يرتّدث وحي
فيهث وإذا كان املرتدون مجاعة فال بد من مكاتبتهمث وطلب أن يَرجعوا إ  
اإلسالمث فإن رجعوا ُسِك  عنهمث وإن أَصّروا على الردة يقاتلونث فإن كانوا 
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اتلتهمث وإن كانوا مجاعة قليلةث وميكن للشرطة وحدها أن تُقالتهم قام   ق
مجاعة كب ةث وال تستطين الشرطة أن تقدر عليهمث عليها أن تطلب من اخلليفة 
أن يزودها بقوات عسكرية ملساعد اث فإن مل تكِف القوات العسكريةث طلب  

 من اخلليفة أن يامر اجليش  ساعد ا.

هذا بالنسبة للمرتدين. وأما بالنسبة للب اة فإن كان  أعماهلم    
ظاهرات تمسلحةث بان اقتصرت على اهلدم والتخريبث باإلضرابات وال

ية ـواالحتالالت للمراكز احليويةث والتعّدي على بتلكات األفرادث والدولةث وامللك
تخدام الشرطة ـرة األمن الداخلي تقتصر على اسـا. فإن دائـيمهـطـامة وحتـالع

ن توقف هذه األعمال طلب  إليقاف هذه األعمال اهلدامةث فإن مل تستطن هبا أ
من اخلليفة أن ميُّدها بقوات عسكريةث ح  تستطين أن توقف أعمال اهلدم 

 والتخريبث اليت يقوم هبا هؤالء الب اة اخلارجون على الدولة.

وأما إن خرج الب اة على الدولةث ومحلوا السالحث وحتّيزوا يف مكانث 
إرجاعهمث والقضاء على متّردهم  وكانوا قوة ال تتمكن دائرة األمن الداخلّي من

وخروجهم بالشرطةث فإ ا تطلب من اخلليفة أن ميُّدها بقوات عسكريةث أو بقوة 
من اجليش حسب احلاجةث ألجل أن  ابه اخلارجني. وقبل أن تُقاتلهم تراسلهمث 
وترى ما عندهمث وتطلب منهم الرجوع إ  الطاعةث والدخول من اجلماعةث 

حث فإن أجابوا ورجعوا كّف   عنهمث وإن امتنعوا عن والكّف عن محل السال
اتلة قاتلتهم ِقتال تاديبث ال ِقتال إفناء وتدم ث ـالرجوعث وأَصّروا على اخلروج واملق

ح  يرجعوا إ  الطاعةث ويرتكوا اخلروجث ويرموا السالح. كما قاتل اإلمام علّي 
  ج كّف عنهمث وإن أصّروا اخلوارج. فإنه كان يدعوهم أوال ث فإن تركوا اخلرو

على اخلروج قاتلهم قتال تاديب ح  يرجعوا إ  الطاعةث ويرتكوا اخلروجث ومحل 
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 السالح.

ويقطعون  ،الذين يتعرضون للنات ،وأما احملاربون وهم ُقطّاع الطر 
الطريقث ويسلبون األموالث ويزهقون األرواحث فإن دائرة األمن الداخلي ترسل هلم 

مث وإيقاع العقوبة عليهم بالقتل والصَّل بث أو القتلث أو قطن الشرطة ملطارد 
أيديهم وأرجلهم من ِخالفث أو نفيهم إ  مكان  خرث حسب ما جاء يف اآلية 

 الكرمية:                    

                           

   .  ويكون ِقتاهلم ليس كِقتال الُب اة اخلارجني على الدولة. فقتال
الُب اة قتال تاديبث ولكن ِقتال ُقطّاع الطر  ِقتال قـَت ل وَصلبث يقاتلون ُمقبلني 

برينث ويُعاَملو  ن كما ورد يف اآلية. فَمن  قـََتَل وأخذ املال يُقتل وُيصلبث وَمن  وُمد 
وَمن  أخذ املال ومل يقُتل تُقَطن يده ورجله  ــقـََتَل ومل ياخذ املال يُقَتل وال ُيصَلب 

من ِخالفث وال يُقَتلث ومن أظهر السالحث وأخاف الناتث ومل يَقُتلث ومل ياخذ 
تُقَطن له يٌد وال رِجلث وإمنا يُنفى ِمن بلده إ  املال ال يُقَتلث وال ُيصَلبث وال 

 بلد  خر.

ودائرة األمن الداخلي تقتصر على استخدام الشرطة يف حُمافظتها على 
األمنث وال تستخدم    الشرطةث إال يف حالة ع ز الشرطة عن إقرار األمنث 
فتطلب عند ذلك من اخلليفة أن ميدها بقوات عسكرية أخرىث أو بقوة من 

 يش حسب ما تدعو احلاجة إليه.اجل
أما التعدي على األموال بالسرقة واالختالت والسلب والنهبث وعلى 

ه  والقذف والزناث فإن ـراض بالتشـرح والقتلث وعلى األعـرب واجلـاألنفس بالض
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دائرة األمن الداخلي تقوم  نعها بواسطة يقظتها وحراسا اث ودوريا اث ا بتنفيذ 
لى َمن يقومون بالتعدي على األموالث أو األنفسث أو أحكام القضاة ع

 األعراض. وكل ذلك ال حيتاج فيه إال إ  استخدام الشرطة فقط.

 ةـاعـرة الصنـدائ

دائرة الصناعة هي الدائرة اليت تتو  مجين الشؤون املتعلقة بالصناعةث 
كباتث سواء أكان  صناعة ثقيلة كصناعة احملركات واآلالتث وصناعة هياكل املر 

م كان  صناعة خفيفةث وسواء أكان  أ وصناعة املواد والصناعات االلكرتونيةث
املصانن من نوع املصانن اليت تدخل يف امللكية العامةث أم من املصانن اليت تدخل 
يف امللكية الفرديةث وهلا عالقة بالصناعات احلربية. واملصاِنن بانواعها جيب أن 

 ية.تُقام على أسات السياسة احلرب
اجلهاد والقتال حيتاج إ  اجليشث واجليش ح  يستطين أن يقاتل ال بد 
له من سالح. والسالح ح  يتوفر لل يش توفرا  تاما  على أعلى مستوى ال بدَّ 
له من صناعة يف داخل الدولة. لذلك كان  الصناعة احلربية هلا عالقة تامة 

 باجلهادث ومربوطة به ربطا  حمكما .
تكون مالكة زمام أمرهاث بعيدة عن تاث    ها فيهاث ال والدولة ح  

بُّد من أن تقوم هي بصناعة سالحهاث وتطويره بنفسهاث ح  تكون باستمرار 
سيدة نفسهاث ومالكة ألحد  األسلحة وأقواهاث مهما تقدم  األسلحة 
وتطورتث وح  يكون حت  َتصرّفها كل ما حتتاج إليه من سالحث إلرهاب كل 

 ظاهر هلاث وكل عدوٍّ حُمتَملث كما قال اهلل سبحانه وتعا : َعدوٍّ    
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                     . ون ـوبذلك تك
تمر يف ـورهث وتسـتاج إليهث وتطـالح الذي حتـسـج الِـ ة إراد اث تُنتـة مالكـلدولا

لحة وأقواهاث ح  ـوز على أعلى األسـتطويره بالشكل الذي ميّكنها ِمن أن حت
لني. وهلذا جيب على ـتمـرين واحملـاهـتطين بالفعل أن تُرِهب مجين األعداء الظـتس

بنفسهاث وال جيوز أن تَعَتِمد على ِشرائه من الدولة أن تقوم بصناعة أسلحتها 
الدول األخرىث ألن ذلك سي عل الدول األخرى متحكمة هبا و شيىتهاث 

 وبسالحهاث ولرهباث وِقتاهلا.

والدول اليت تبين السالح إ  الدول األخرى ال تبين كل سالحث خاصة 
ه وال تبيعه كذلك املتطور منهث وال تبيعه إال بشروط معينةث تشمل كيفية استعمال

إال  قدار ُمعنّيٍ هي تراهث وليس حسب طلب الدولة اليت تريد شراءهث با جيعل 
للدولة اليت تبين السالح سيطرة ونفوذا  على الدولة اليت تشرتي السالحث با 
مُيِكّنها من فرض إراد ا عليهاث خاصة إذا ما وقع  الدولة اليت تشرتي السالح 

ستحتاج إ  مزيد من السالحث ومن ِقَطن ال يارث ومن  يف حربث فإ ا عندئذٍ 
الذخ ةث با سي عل اعتمادها على الدولة املصّدرة للسالح أكثرث ورضوخها 
لطلبا ا أكرب. وهذا يُتيف للدولة املصّدرة أن تتحكم فيهاث ويف إراد اث خاصة 

يار. وهي يف حالة احلربث ويف حالة شدة احتياجها للسالحث وإ  قطن ال 
 وبذلك ترهن نفسها ومشيىتها وحرهباث وكيا ا للدولة اليت ُتصّدر إليها السالح.

لذلك كله جيب أن تقوم الدولة بنفسها بصنن سالحهاث وكل ما حتتاج 
إليه من  لة احلربث ومن ِقطن ال يار. وهذا ال يتاتى للدولة إال إذا تبن  



 191 

اليت تُنِتج الصناعات الثقيلةث احلربية ناعة الثقيلةث وأخذت تُنِتج أوال  املصانن ـالص
منهاث و   احلربية. فال بُدَّ من أن يكون لديها مصانن إلنتاج الذرَّة واملركبات 
الفضائيةث وإلنتاج الصواريخث واألقمار والطائراتث والدبابات واملدافن والسفن 

واعها. وجيب احلربيةث واملركبات املصفحة بانواعهاث واألسلحة الثقيلة واخلفيفة بان
أن يكون لديها مصانن إلنتاج اآلالت واحملركات واملوادث والصناعة االلكرتونيةث 
وكذلك املصانن اليت هلا عالقة بامللكية العامةث واملصانن اخلفيفة اليت هلا عالقة 
بالصناعات احلربية. كل ذلك يقتضيه وجوب اإلعداد املفروض على املسلمني 

 قال تعا :             . 

و ا أن الدولة اإلسالمية دولة حاملة للدعوة اإلسالميةث بطريقة الدعوة 
ي أن ـواجلهادث فإ ا ستكون دولة دائمة االستعداد للقيام باجلهادث وهذا يقتض

 ات السياسية احلربيةث ح ـة على أسـناعة فيها ثقيلةث أو خفيفة َمبنيَّ ـتكون الص
إذا ما احتاج  إ  حتويلها إ  مصانن تُنِتج الصناعة احلربية بانواعها سهل 
عليها ذلك يف أي وق  تريد. ولذلك جيب أن تُبع الصناعة كلها يف دولة 

الفة على أسات السياسة احلربيةث وأن تُبع مجين املصاننث سواء اليت تنِتج ـاخل
اخلفيفة على أسات هذه السياسةث  الصناعات الثقيلةث أو اليت تُنِتج الصناعات

 ليسُهل حتويل إنتاجها إ  اإلنتاج احلريّب يف أّي وق  حتتاج الدولة إ  ذلك.

 شـالجي

أكرم اهلل سبحانه وتعا  املسلمنيث بان جعلهم محلة رسالة اإلسالم إ  
 ،العامل أمجنث وحّدد هلم طريقة محله بالدعوة واجلهادث وجعل اجلهاد فرضا  عليهم
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 التدريب على اجلنديّة واجبا .و 

فكل رجل مسلم يبلغ اخلامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب 
 على اجلندية استعدادا  لل هاد. وأما الت نيد فهو فرض على الكفاية.

 وذلك لقوله تعا :              

     اهلل  ولقول رسول ث« : جاهدوا المشركين بأموالكم
رواه أبو داود من طريق أنسث وملا كان القتال اليوم ال بد « وأنفسكم وألسنتكم

له من تدريب عسكري ح  يتاتى القيام به على الوجه املطلوب شرعا  من قهر 
العدوث وفتف البلدانث كان هذا التدريب فرضا  كاجلهادث عمال  بالقاعدة الشرعية 

( ألن طلب القتال يشملهاث إذ هو عام: ال يتم الواجب إال به فهو واجبما )
     فهو أمر بالقتالث وأمر  ا مُيكِّن من القتال وفو  ذلك فإن اهلل  ث

 تعا  يقول:            ،  والتدريب واخلربة
داد للقوةث أل ا ال بُّد من َتوفُّرها للتمّكن من العسكرية العالية هي من اإلع

القتالث فهي من القوة اليت تـَُعّد كالعتاد واملهمات ودوها. وأما الت نيد وهو 
جعل النات جنودا  يف اجليش حت  السالح بشكل دائم فإنه يعين إجياد جماهدين 

م باجلهاد فرض قائمني فعال  باجلهادث و ا يتطلبه اجلهادث وهذا فرضث ألن القيا
م مل يهامجنا. ومن هنا كان الت نيد فرضا  أدائم مستمرث سواء هامجنا العدو 

 .داخال  يف حكم اجلهاد

 شـام الجيـأقس

الح ـسـاجليش قسمان: قسم احتياطيث وهم مجين القادرين على محل ال
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لمنيث وقسم دائم يف اجلندية ّصا هلم رواتب يف ميزانية الدولة  ـسـمن امل
 ظفني.كاملو 

وهذا  ٍت من فرضية اجلهادث فإن كل مسلم فرض عليه اجلهادث وفرض 
عليه أن يتدرب لهث ولذلك يكون مجين املسلمني جيشا  احتياطيا ث ألن اجلهاد 

ما فرض عليهمث وأما جعل قسم منهم دائما  يف اجلنديةث فإن دليله هو قاعدة )
م بفرض اجلهاد دائما ث ( ألنه ال يتم القياال يتم الواجب إال به فهو واجب

ولماية بيضة اإلسالمث وذمار املسلمني من الكفار إال بوجود جيش دائم. ومن 
 هنا كان فرضا  على اإلمام أن يوجد جيشا  دائما .

َُّّصا هلؤالء اجلنود رواتب كاملوظفنيث فهو بالنسبة ل    وأما أن 
ولكن إن قام به يُقبل  املسلمني منهم أمر ظاهرث ألن الكافر ال يطالب باجلهادث

  أّن النبيَّ »جيوز أن يعطى ماال  ملا روى الرتمذي عن الزهري:  حينىذٍ منهث و 
أّن صفوان بن أمية »وملا روى ابن هشام:  ث«أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه

إلى حنين وهو على شركه، فأعطاه مع المؤلفة قلوبهم   خرج مع النبي
أي )كان فينا رجٌل أ ِتيٌّ »س ة ابن هشام:  وما جاء يف .«نائم حنينغمن 

يقول إذا   ال يُدرى ممن هو، يُقال له ُقزمان، وكان رسول اهلل (غريب
ل ِمْن أهل النار، قال: فلما كان يوم أحد قاتل قتاالا شديداا فقتل  ذكر له: إنه

فهذه األدلة تدل على جواز أن  .«وحده ثمانية أو سبعة من المشركين...
لكافر من اجليش االسالميث وأن يُعطى له مالث لوجوده يف اجليشث يكون ا

وأيضا  فإن تعريف اإلجارة با ا عقد على املنفعة بعوض يدل على أن اإلجارة 
جائزة عل كل منفعة ميكن للمسَتاجر استيفاؤها من األج ث فيدخل فيها 
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اإلجارة  استى ار الشخا لل نديةث وللقتالث أل ا منفعة. فيكون عموم دليل
على أي منفعة من املنافن دليال  على جواز استى ار الكافر لل ندية وللقتال. 

فألنه وإن كان اجلهاد عبادةث فإنه  مهذا بالنسبة ل   املسلم. وأما بالنسبة للمسل
الث لدليل اإلجارة العامث وألن اإلجارة على ـتـندية والقـجيوز استى ار املسلم لل 

إن أحق : »جائزث لقوله  ــإن كان  با يتعدى نَفُعه فَاِعَله  ــالقيام بالعبادة 
رواه البخاري من طريق ابن عبات. وتعليم  « ما أخذتم عليه أجراا كتاب اهلل

فكما جيوز استى ار املسلمني لتعليم القر نث ولغمامةث  ،كتاب اهلل عبادة
على أن  واألذانث وهي عباداتث كذلك جيوز استى اره لل هادث ولل ندية.

جواز استى ار املسلمني لل هاد ح  ملن يتعني عليه قد ورد دليله يف احلدي  
قال:  صراحةث فقد روى أبو داود عن عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل 

وال ازي هو الذي ي زو بنفسهث  ث«للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي»
رُُه باجرث قال يف والجعالة ): احمليط ت القامو واجلاعل هو الذي ي زو عنه َ يـ 

جعلوه بينهم، وما تجعل  مثلثة ما جعله له على عمله، وتجاعلوا الشيء
( واألجر يطلق على اأُلجرَة وعلى الثوابث أما ما للغازي إذا غزا عنك ِبُجْعل

هو معروف من أن األجر هو الثواب الذي يكون من اهلل عز وجل للعبد على 
جزاء عمل اإلنسان لصاحبهث ومنه األج ث فإن  العمل الصاحلث واإلجارة هي

هذا الشيء املعروف ال سند له. بل الذي نص  عليه الل ة أن األجر هو اجلزاء 
العمل كاإلجارة مثلثة  على العملث قال يف القاموت احمليط: )األجر اجلزاء على
 اعل ثوابه وثواب منـمجعه أُجور و جار(. ومعع احلدي  لل ازي ثوابهث ولل 

وابث وكلمة ـثـر الـزو عنه. وهنا كلمة  ازي تُعنّي أن املراد باألجـره لي ـتاجـاس
ع ـن  املعـيَّـ ا  ألن ُكال  منهما قرينة عَ ـاعل تُعنّي أن املراد باألجر الثواب أيضـاجل

مثل الذين » :ول اهلل ـال رسـال: قـاملراد. وروى البيهقي عن ُجب  بن نُف  ق
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ُجعل، ويتقوون على عدوهم مثل ُأم موسى ـي ويأخذون الن أُمتـزون مِ ـيغ
واألجر هنا معناه األجرة. وأيضا  فإن اجلهاد ال « رهاـذ أجـترضع ولدها، وتأخ

ن أهل الُقَربة فصف االستى ار عليهث ومن هنا جُيَعُل ـكتا فاعُله أن يكون مِ 
 لل نود رواتب كاملوظفني.

تار منها ِفَرٌ  خاصة تُنظَّم  والقوى املسلحة قوة واحدةث هي اجليشث وُّ
 تنظيما  خاصا ث وتُعطى ثقافة ُمعيَّنة هي الشرطة.

كان  القوى املسلحة عنده هي اجليشث وأنه   فالثاب  أن الرسول 
اختار منها قسما  يقوم باعمال الشرطة َف هَّز اجليشث وقاد اجليشث وَعنيَّ أُمراء 

قيس بن سعد كان يكون بين  أن»لقيادة اجليش. روى البخاري عن أنس: 
سعد  نبواملراد هنا قيس  ث«زله صاحب الُشر ِط ِمن األميرـبمن  ي د ي النبي

كان قيس بن سعد من »بن ُعبادة األنصاري اخلزرجيث وقد رواه الرتمذي: 
قال األنصاري: يعني مما يلي  .زلة صاحب الشرطة من األميرـبمن  النبي

احتراز المصطفى من »هلذا احلدي  فقال:  انبوقد ترجم ابن ح .«من أموره
وأيضا  الشرطة طائفة تتقدم اجليش. قال  .«المشركين في مجلسه إذا دخلوا

شرطة كل شيء ِخياره، ومنه الُشر ط ألنهم ُنخبة الجند، وقيل هم »األزهري: 
أول طائفة تتقدم الجيش، وقيل ُسموا ُشر طاا ألن لهم عالمات يعرفون بها 

وهو اختيار األصمعي. وهذا كله دليل على أن الُشرطَة من « هيئةفي اللباس وال
القوى املسلحةث وأّن اخلليفة هو الذي يُعنيِّ صاحب الُشر طَةث كما يُعنيِّ أم  

أو  ،اجليشث وأّن الُشرَطة قسم ِمن اجليش. إال أن كون الُشرطَة قسما  ِمن اجليش
كن يُفهم من احلدي  أن مستقلة عنه هو من األمور املرتوكة للخليفةث ول
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صاحب الشرطة يُعنّي لدفن ما يَرِد على اإلمامث ومثله ما يرد على احلاكمث أي 
يكّون قوى مسلحةث مستعدة لتنفيذ أمر اإلمام أو احلاكم فيما حيتاجه من 
تنفيذث ولدفن ما ُكشى أن يَرَِد إليه من سوءث ويُفَهم من الل ة أن الُشرطَة كذلك 

هلا عالمة تتقدم اجليش. أّما الُشرطَة اليت تتقدم اجليشث ولعلها  ِفرقة ِمن اجليش
ُشرطَة اجليش فال شك أ ا جزء من اجليش. ولكن الُشرطَة اليت تكون بني يََدي 
احلكام ليس هنا  ما يدل على أ ا جزء من اجليشث فإن عملها أن تكون بني 

سلحة اليت للدولةث يََدِي احلاكمث ولكن هنا  ما يدل على أ ا من القوى امل
في وز للخليفة أن جيعلها جزءا  من اجليشث وجيوز أن جيعلها منفصلة عنه.    
أنه ملا كان  القوى املسلحة واحدة من حي  تعيني اخلليفة هلاث وارتباطها بهث 
وتلقيها األمر منهث فإن تقسيمها إ  أقسام جيش وشرطة يؤدي إ  إضعاف 

الشرطة دائما  يف األعمال العادية بني يدي وحدة التسلف فيهاث بانش ال 
احلكامث لذلك كان األفضل أن تكون واحدةث ح  تظل وحدة التسلف قوية 
فيها كلهاث باتباعها أنظمة واحدة فيما يتعلق باإلعداد لل هاد. هلذا كان  
َتار منها ِفَرٌ  لتقوم باعمال الُشرطَةث وتظل جزءا   ُّ القوى املسلحة هي اجليش 

َتار ِفرٌ    ها ح  ُتعاد لل يـاجليشث ا بعد مدة تُ  َّ هذه الِفَر  فَ ِمن  شث وُّ
 ُقَدرة اجليش كله على خوض معار  اجلهاد واحدةث ومستعدة كل وق . تظلَّ 

ويعهد إ  الشرطة لفه النظامث واإلشراف على األمن الداخليث 
جعل النيب قيَس بن سعد والقيام جبمين النواحي التنفيذيةث حلدي  أنس املار يف 

 ى أن الُشرَطة يكونون بني يََديِ بني يديه  نزلة صاحب الُشرطَةث فإنه يدل عل
احلكامث ومعع كو م بني يديهم هو قيامهم  ا حيتاجه احلكام من قوة التنفيذث 

فيذ الشرعث وحفه النظامث وصيانة األمنث وتقوم كذلك بالعسسث وهو نلت
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للصو ث وطلب أهل الفسادث ومن ُكشى شرُهم. وقد  الطواف بالليلث لتتبن ا
كان عبد اهلل بن مسعود أم ا  على العسس يف عهد أيب بكرث وكان عمر بن 
اخلطاب يتو  بنفسه العسسث وكان يصطحب معه موالهث ور ا استصحب عبد 
الرمحن بن عوف. ولذلك كان من اخلطا ما يُفَعل يف بعض البلدان اإلسالمية 

صحاب احلواني  حراسا  يف الليلث حيرسون بيو مث أو إقامة الدولة من إقامة أ
حراسا  على حساب أصحاب احلواني ث ألن هذا من العسسث وهو على 

 الدولةث وهو من وظائف الُشرَطةث فال يُكلَّف به الناتث وال ُيكلَّفون بنفقاته.

ويوضن وجُيَعل اجليش االسالمّي جيشا  واحدا  مؤلفا  ِمن ِعّدة جيوشث 
لكل جيش من هذه اجليوش رقمث فيقال: اجليش األولث اجليش الثال  مثال ث أو 
ُيسمى باسم والية من الوالياتث أو ِعمالة من العماالتث فيقالث جيش الشامث 

 جيش مصرث جيش صنعاء مثال .

ويوضن اجليش االسالمي يف معسكرات خاصةث فتوضن يف كل معسكر 
جيشا  واحدا ث أو قسما  من جيشث أو عدة جيوش. منها جمموعة من اجلندث إّما 

إال أنه جيب أن توضن هذه املعسكرات يف خُمتلف الوالياتث وبعضها يف قواعد 
عسكريةث وجُيعل بعضها ُمعسكرات ُمتنقلة تنقال  دائميا ث تكون قوات ضاربةث 
ويطلق على كل معسكر منها اسم خا ث كمعسكر احلبانية مثال ث وتكون لكل 

 راية خاصة. معسكر

هذه الرتتيبات إّما أن تكون من املباحات كتسمية اجليوش بامساء 
الواليات أو بارقام معينة فترت  لرأي اخلليفة واجتهادهث وإما أن تكون ال بد منها 
حلماية البالدث ولتقوية اجليشث مثل وضن اجليش يف معسكرات ووضن بعض 
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ا يف األمكنة االسرتاتي ية هذه املعسكرات يف خمتلف الوالياتث ومثل وضعه
 حلماية البالد.

وقسم عمر بن اخلطاب معسكرات اجليش على الوالياتث فصّ  
فلسطني جندا  )فيلقا ( واملوصل جندا ث وكان جيعل يف مركز الدولة جندا ث وجيعل 

 لديه جيشا  واحدا  يكون على استعداد للقتال عند أول إشارة.

 هـاتـش ورايـة الجيـويـأل

لل يش ألوية وراياتث واخلليفة هو الذي يعقد اللواء ملن يُولّيه  ُ عل
 على اجليشث أما الرايات فيقدمها رؤساء األلوية.

ن الرسول قد اّذ لل يش راياٍت إث إذ ودليل ذلك فعل الرسول 
كانت سوداء،   أن راية رسول اهلل»وألويةث روى ابن ماجة عن ابن عبات: 

مذي عن الرباء بن عازب أنُّه ُسِىل عن راية رسول اهلل وروى الرت  .«ولواؤه أبيض
  :نَِّمرَُة ثوب ِحبَـرَة قال يف القاموت ـوال« كانت سوداء مربعة من ن ِمر ة»فقال

 نَِّمر ة كف رِح ة، القطعة الصغيرة من السَّحاب جمعها ن ِمٌر،ـوالاحمليط: )
د ٌة من صوٍف تـ ْلب ُسها وش ْمل ٌة فيها خطوط بيٌض وُسوٌد أو بـُرْ  ،بـ ر ةُ ـوالحِ 

راية تُدعى الُعَقاب مصنوعة من الصوف األسود.  ( وكان  للنيب األعراب
ق ِدْمنا المدينة فإذا »روى أمحد وابن ماجة عن احلار  بن حسان البكرّي قال: 

على المنبر، وبالل قائم بين يديه متقلد السيف بين يدي   رسول اهلل
فسألت ما هذه الرايات؟ فقالوا: عمرو بن وإذا رايات ُسوٌد،   الرسول

قدمت المدينة فدخلت »ويف رواية الرتمذي بلفه:  .«العاص ق ِدم  من غ زاة
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المسجد فإذا هو غاٌص بالناس وإذا رايات سود تخفق وإذا بالل ُمتقّلد 
، قلت ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث  السيف بين يدي رسول اهلل

دخل   أن النبي»وروى ابن ماجة عن جابر:  .«عمرو بن العاص و جهاا 
أن ابن أم مكتوم  »وعن أنس عند النسائي:  .«مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض

أنه حين » :وعنه «  كانت معه راية سوداء في بعض مشاهد النبي
والراية     .«أمَّر ُأسامة بن زيد على الجيش ليغزو الروم عقد لواءه بيده

)اللواء    الرايةث فاللواء ما يعقد يف طرف الرمف  بن العريب: اللواء قال أبو بكر
وجنف الرتمذي إ   .ويلوى عليه. والراية ما يعقد فيهث ويرت  ح  تصفقه الرياح(

التفرقة فرتجم األلوية وأورد حدي  جابر املتقدم ا ترجم الرايات وأورد حدي  
كما   ،اء احلربث ومن قائد املعركةالرباء املتقدم أيضا . وكان  الراية ُتسَتعمل أثن

أما اللواء فكان  .«قتل زيد، فأخذ الراية جعفر»ورد يف حدي  معركة مؤتة: 
يوضن فو  معسكر اجليش عالمة عليهث وكان يُعقد ألم  ذلك اجليشث كما ورد 

أي حني عينه أم ا   ث«عقد لواءه بيده أنه »يف حدي  بع  أسامة للشام: 
بينهما أي بني الراية واللواء هو أن اللواء ما يعقد يف طرف على اجليش. والفر  

الرمفث ويلوى عليهث ويقال له الَعَلمث وهو أكرب من الراية. وهو عالمة حملل أم  
اجليشث يدور معه حي  دارث أما الراية فتكون أص ر من اللواءث وهي ما يعقد 

ع أُّم احلربث يف الرمفث ويرت  ح  تصفقه الرياحث ويتوالها صاحب احلر  بث وُتك 
فتكون لل يش الواحد راية واحدةث وتكون لِفَرقه وألويته وكتائبه وسراياه رايات 

 خاصة.

ول اهلل( بط ـحممد رس وداء )ال إله إال اهلل ـسـة الـب على الرايـتـويك
ط ــول اهلل( بـحممد رس واء األبيض )ال إله إال اهلل ـأبيضث ويكتب على الل
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 ود.ــأس

ل لواء ُعقد يف اإلسالم لواء عبد اهلل بن جحشث وُعِقد لسعد بن وأو 
مالك األزدي راية سوداء فيها هالل أبيض. فهذا يدل على أنه البُّد من أن 
تكون لل يش ألوية ورايات. وأّن اخلليفة هو الذي يَعِقد اللواء ملن يوليه على 

يقدمها أُمراء األلوية. اجليش. أما الرايات في وز أن يقدمها اخلليفةث وجيوز أن 
أما جواز أن يقدمها اخلليفة فلما روى مسلم والبخاري عن سلمة بن األكوع 

ألعطّين الراية أو ليأخذّن بالراية غداا رجٌل يحبه : »قال: قال رسول اهلل 
اهلل ورسوله أو قال يحّب اهلل ورسوله يفتح اهلل عليه فإذا نحن بعلّي وما 

وأما  .«الراية ففتح اهلل عليه  . فأعطاه رسول اهللنرجوه. فقالوا: هذا عليّ 
جواز أن يقدمها أُمراء األلوية فإنه يُفَهم من حدي  احلار  بن حسان البكري 

معناها أ ا كان  كث ة من اجليش يف حني « وإذا رايات سود»املار يف روايتيه: 
ل زاةث أم أن أم ه كان واحدا ث وهو عمرو بن العا  سواء أكان راجعا  من ا

سائرا  إليها. فهذا يعين أ ا من رؤساء الكتائبث ومل يوجد ما يدل على أن 
الرسول هو الذي قلدهم إياها. على أنه جيوز للخليفة أن جيعل ألمراء األلوية أن 
يُعطوا الرايات لرؤساء الكتائبث وهو األقرب إ  التنظيمث وإن كان كله جائزا ث 

 أي مباحا .

 شـد الجيـائـو قـة هـليفـالخ

اخلليفة هو قائد اجليشث وهو الذي يـَُعنيِّ رئيس األركانث وهو الذي 
يـَُعنيِّ لكل لواء أم ا ث ولكل ِفرَقة قائدا . أما باقي رتب اجليش فُيعّينهم ُقواده 



 111 

وأُمراء ألويته. وأما تَعيني الشخا يف األركان فيكون حسب درجة ثقافته 
 ن. احلربيةث ويـَُعّينه رئيس األركا

الفة رئاسة عامة للمسلمني مجيعا  يف الدنياث إلقامة أحكام ـوذلك أن اخل
الشرعث ومحل الدعوة إ  العاملث وطريقة محل الدعوة إ  العامل هي اجلهاد فال بد 

وقن على شخصهث فال  اخلـالفةمن أن يتو  هو أي اخلليفة اجلهادث ألن عقد 
ور اجلهاد خاصا  باخلليفةث ال جيوز أن جيوز أن يقوم به   هث لذلك كان تويل أم

يقوم به   هث وإن كان يقوم باجلهاد كل مسلم. فالقيام باجلهاد شيءث وَتويّل 
اجلهاد شيء  خرث فاجلهاد فرض على كل مسلمث ولكن َتويّل اجلهاد إمنا هو 
للخليفة ليس   . أما إنابة اخلليفة من يقوم عنه فيما فرض عليه أن يقوم بهث 

إشرافهث وليس جائزا  بشكل مطلق من ـلك جائز حت  إطالعه وبفإن ذ
االستقالل دون إطالعهث ومن    إشرافه. وإطالع اخلليفة هنا ليس من قبيل 
املطالعة اليت للمعاونث بل إطالعه هنا هو أن تكون مباشرة من ينوب عنه حت  

اخلليفةث  رنظ حت  القيدث أي هبذا إشراف منه. وقيادة اجليشـتـََولّيه هوث وب
َمن يشاءث أما َتولّيها دون إشرافهث ودون أن تكون حت   يوليها أن جيوز إشرافهـوب

وقن على شخصهث في ب أن  اخلـالفةنظره إال بشكل امسي فال جيوزث ألن عقد 
يتوّ  أمور اجلهاد. وهلذا فإن ما يقال يف األنظمة األخرى    اإلسالمية من أن 

على لل يشث في عل قائدا  شكال ث ويـَُعنيِّ قائدا  رئيس الدولة هو القائد األ
يستقل باجليشث يُعَترب باطال  يف نظر اإلسالمث وهو كالم ال يُقرُّه الشرعث بل 
الشرع يوجب أن يكون قائد اجليش الفعلي هو اخلليفة. أما    القيادة من 

ينوب عنه  األمور الفنيةث أو اإلداريةث أو    ذلك فإن للخليفة أن يُعنيِّ من
ليقوم هبا باالستقالل كالوالةث وال يلزم أن تكون حت  نظرهث وال تلزم مطالعته 
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كان يتو  بنفسه قيادة اجليش الفعليةث وكان يتو  قيادة   فيها. ا إن الرسول 
املعار ث وكان يُعنّي قوادا  على فر  اجليش اليت ّرج للقتالث دون أن يكون هو 

ن يـَُويّل على كل سرية قائدا ث وكان يف بعض األحيان معهاث وهي السراياث وكا
حيتاط يف تعيني َمن  َكُلفه إن قُِتلث كما حصل يف  زوة مؤتة فقد روى البخاري 

في غزوة مؤتة زيد بن حارثة.   أمَّر رسول اهلل»عن عبد اهلل بن عمر قال: 
بن : إن قُِتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد اهلل  رسول اهلل فقال

فاخلليفة هو الذي يـَُعنّي قائد اجليشث وهو الذي يـَُعنّي أُمراء أَلويتهث  .«رواحة
ويَعِقد هلم اللواءث ويـَُعنّي قواد الِفَر ث فإن اجليش الذي كان يُرَسل إ  الشامث  
ك يش مؤتةث وجيش أسامةث كان لواء ث بدليل عقد الرسول ألسامة اللواءث 

جلزيرة وترجنث كسرية سعد بن أيب وقا  اليت والسرايا اليت كان  حتارب يف ا
أرسلها دو مكةث كان   ثابة ِفرَقةث با يَُدّل على أن أُمراء األلويةث وقواد الِفرَ  

على صلة  يـَُعّينهم اخلليفةث وُيش  إ  ذلك أّن الُعَرفاء والُنقَباء كان الرسول 
فائهم ونُقَبائهم. أما    وكان يعرف أحوال اجلُندث من ُعر  ،دائمة هبم يف م ازيه

أُمراء اجليوشث وُقواد الَسرايا فلم يثب  عن الرسول أنه َعيَّنهمث با يدل على أنه  
كان يرت  أمر تعيينهم يف ال زوة إ  رؤسائهم. وأما رئيس األركان وهو املسؤول 

قوم عن األمور الفنية فإنه كقائد اجليش يـَُعّينه اخلليفة وجيعله مستقال  يف عملهث ي
 به من    َتويّل اخلليفة املباشر لهث وإن كان حت  أمر اخلليفة.

 الميةـة وإسـريـكـة عسـافـش ثقـقيف الجيـثـت

توىث ـجيب أن يُوفر يف اجليش التعليم العسكري العايل على أرفن مس
خا يف ـتطاعث وأن يثقف كل شـسـتوى الفكري لديه بقدر املـسـوأن يُرفن امل
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 المث ولو بشكل إمجايل.ـنه من الوعي على اإلسـكـالمية متـافة إسـيش ثقـاجل
على أن العلوم العسكرية أصبح  ضرورية لكل جيشث وال يتاتى قيامة 
باحلربث وخوضه املعار  إال إذا تَعّلمها. لذلك صارت واجبةث عمال  بقاعدة: 

ما وأما الثقافة اإلسالمية فإن تعّلم  .(ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب)
ث وما عدا ذلك فرض كفايةث ملا روى البخاري  يلزمه لقيامه باعماله فرض َعني 

من يُِرد اهلل به »يقول:  ومسلم عن معاوية بن أيب سفيان قال: مسع  النيب 
وهو لل يش الذي يفتف البلدان لنشر الدعوةث كما  ث«...في الدين هخيراا يفقه

مستواه الفكري فإنه من قبيل  هو لكل مسلمث وإن كان لل يش  كدث وأما رفن
ُربَّ »الوعيث وهو يلزم لتَفهُّم الدينث وتـََفهُّم شؤون احلياةث ولعل قول الرسول: 

فيه إشارة إ  احل  على الوعي. ويف قول اهلل يف  ث«ُمبـ لَّغ أوعى من سامع
 القر ن:        وقوله: ث           ما ث 

 الفكر. ةزلـمن إ  كذلك يش 

وجيب أن يكون يف كل معسكر عدد كاٍف من األركانث الذين لديهم 
املعرفة العسكرية العاليةث واخلربة يف رسم اخلطط وتوجيه املعار ث وأن يُوفَّر يف 

 اجليش بشكل عام هؤالء األركان باوفر عدد ُمسَتطاع.
( فإن  يتم الواجب إال به فهو واجبما الوذلك أخذا  من قاعدة: )

التعليم العسكري إذا مل يُهَضم نظريا  بالتعلمث وعمليا  بدوام التدريب والتطبيق 
العمليث فإنه ال توجد فيه اخلربة اليت مُتكِّن من خوض املعار ث ورسم اخلططث 
وهلذا كان توف  التعليم العسكري العايل فرضا ث وكان دوام االطالعث ودوام 

لتدريب فرضا  ح  يظل اجليش مهيىا  لل هادث وخوض املعار  يف كل حلظة. ا
و ا أن اجليش موجود يف معسكرات متعددةث وكل معسكر منها جيب أن يكون 
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قادرا  على الدخول يف املعار  يف احلالث لذلك وجب أن يكون يف كل معسكر 
 .(به فهو واجبما ال يتم الواجب إال عدد كاف من األركان عمال  بقاعدة: )

وجيب أن تتوفر لدى اجليش األسلحة واملعدات والت هيزات واللوازم 
 واملهمات اليت متكنه من القيام  همته بوصفه جيشا  إسالميا .

 وذلك لقوله تعا :            

                         

         فاإلعداد للقتال فرضث وجيب أن يكون هذا  ث
الرعيةث فقوله:   من  املنافقني  ويرهب  األعداءث  اهرا  بشكل يرهبـاإلعداد ظ
     إذا حتقق  فيه اآلية ِعّلة لغعدادث وال يكون اإلعداد تاما  إال 

الِعّلة اليت ُشرِع من أجلهاث وهي إرهاب العدو وإرهاب املنافقنيث ومن هنا 
جاءت فـَر ِضّية توف  األسلحة واملعدات واملهماتث وسائر الت هيزات لل يشث 
ح  يوجد اإلرهابث ومن باب أو  ح  يكون اجليش قادرا  على القيام  همتهث 

الم. واهلل تعا  حني خاطبنا باإلعداد نّا على أّن ـر دعوة اإلسـوهي اجلهاد لنش
ِعّلة اإلعداد هي إرهاب العدوِّ الظاهر وإرهاب األعداء    الظاهرينث قال 

 تعا :                       

                       . 
وينب ي أن ُيالحه منتهى الدقة يف اآلية يف أّن اهلل مل جيعل اإلعداد ِمن أجل 
القتالث وإمنا جعله من أجل اإلرهابث وهذا أبلغث ألن معرفة العدو بقوة 

ا أعظم أسلوب املسلمني هي اليت ترهبه أن يهامجهمث وترهبه أن يواجههمث وهذ
 لكسب احلروب ولنيل النصر.
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 مـاد دائـة جهـالـالمية في حـة اإلسـدولـال

الدولة اإلسالمية يف حالة جهاد دائمث واألُمة اإلسالمية تدر  أّن 
احلرب بينها وبني   ها من الشعوب واألمم حمتملة يف كل وق . لذلك جيب 

عسكرية يف مستوى يفو  أن تكون مجين ُمنشآ ا احلربيةث صناعية كان  أم 
مستوى ُمنشآت األمم الكربىث وأن تكون الت ُ ات يف املقدرة الصناعية 
والعسكرية متحققة بشكل ُمستمّرث وأن تكون يف وضن مايّل ُمتصاعدث ويف 

 حالة استعداد دائم.

والدولة اإلسالمية هي الدولة اليت تقوم على العقيدة اإلسالميةث وتطبق 
حكام اإلسالم تُلزِم الدولة اإلسالمية أن يكون عملها أحكام اإلسالم. وأ

األصّليث بعد تطبيق اإلسالم يف الداخلث هو محل اإلسالم إ  اخلارج رسالة إ  
العامل أمجن. فهي مسؤولة عن الدنيا بامجعهاث ومسؤولة عن محل الدعوة لتبلي ها 

مجعاء. قال رية ـإ  أقاصي األرضث ألن رسالة اإلسالم عامليةث جاءت للبش
 تعا :                 وقال:  ث   

            وقال:  ث             

     ول ـ. والرس لنبي يُبعُث إلى قومه ... وكان ا»ول: ـيق
رواه البخاري ومسلم من طريق جابر بن عبد « خاصة، وبعثت إلى الناس عامة

اهلل. لذلك ال بد من أن حتمل الدولة اإلسالمية الدعوةث وأن تُبّل ها إ  النات 
مجيعا . وقد جعل اإلسالم اجلهاد طريقة محل الدعوةث وجعل سبب ِقتال الكفار 

 ال تعا : واملشركني هو الكفر. ق            
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   وقال:  ث                    

     وقال: ث             وقال:  ث       

              وقال:  ث    

    . 

قال تعا :  ،واحلدي  القر ن  كما جعل اإلسالم اجلهاد واجبا  بناِّ 
         وقال:  ث          

       وقال:  ث               

       وقال: ث            . 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم : »وعن أنس قال: قال رسول اهلل 

 رواه أبو داود. .«وألسنتكم

ئم لذلك فإن الدولة اإلسالمية ستبقى يف جهاد دائمث ألن واجبها الدا
هو محل الدعوة إ  األرضث وهو يقتضي اجلهاد ح  يـَُعمَّ اإلسالم األرض. فقد 

أمرت أن أقاتل »قال:  روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول اهلل 
الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن محمداا رسول اهلل ويقيموا الصالة 

م وأموالهم إال بحق ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءه
 .«اإلسالم وحسابهم على اهلل

... : »ول اهلل ـال رسـال: قـوروى أبو داود عن أنس بن مالك ق
والجهاد ماض منذ بعثني اهلل إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ال يبطله جور 

 كما ورد يف قوله تعا :   .«...جائر وال عدل عادل      
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          .  :وقال     

              . 

حياته بعد أن أقام الدولة يف املدينة يف اجلهادث  وقد أمضى الرسول 
ةث ومل يقف عنه قّطث ح  وهو يف مرض موته فإنه طلب أن ال يتاخر بَعُ  أسام

وكان قد جهزه قبل مرضه ل زو الروم. إال أنه جيب أن يكون واضحا  أن اجلهاد 
والقتال ال يكون إال بعد أن يـُبَـلََّغ الكفاُر دعوة اإلسالمث وبعد أن يُطلب منهم 
أن يدخلوا يف دين اإلسالمث فإن أبـَو ا يُطَلب منهم أن كضعوا للدولة اإلسالميةث 

رفضوا الدخول يف اإلسالمث ورفضوا َدف ن اجلزيةث وأن يدفعوا اجلزية هلاث فإن 
واخلضوع للدولة اإلسالمية عندها يـَُقاتَلون. كما ورد يف حدي  سليمان بن 

إذا أ مَّر  أميراا على جيش، أو س ريَّة   كان رسول اهلل»بُريدة عن أبيه قال: 
زوا أوصاه في خاصته بتقوى اهلل، وم ن معه ِمن المسلمين خيراا ثم قال: اغ

باسم اهلل، في سبيل اهلل قاتلوا م ن كفر باهلل، اغزوا وال تـ غُّلوا، وال ت غُدروا وال 
تُمثّلوا، وال تقُتلوا وليداا، وإذا لقيت عدوَّك ِمن المشركين فادعهم إلى ثالث 
خصال، أو ِخالل، فأيتـُُهنَّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكّف عنهم، ثم ادُعُهم 

إلى أن قال: فإن ُهْم  ...ك فاقبل منهم، وُكّف عنهمإلى اإلسالم، فإن أجابو 
أبـ ْوا ف سلهم الجزية، فإن هم أجابوك. فاقبل منهم، وُكّف عنهم، فإن هم 

رواه مسلم. لذلك جيب أن تتقدم الدعوة إ  « ...أ بـ ْوا فاستعن باهلل وقاتلهم
هلا  اإلسالم القتالث وأن يتقدم طلُب اخلضوع للدولة اإلسالمية ودفن اجلزية

 الِقَتاَلث فالقتاُل ياس يف املرتبة الثالثة.

لذلك فإن الدولة اإلسالمية تكون يف حالة جهاد دائم. واألُمة 
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اإلسالمية تدر  بان اهلل َكّلفها لمل الدعوة إ  العاملث وكّلفها بقتال الكفار 
مد لكفرهمث وكّلفها باالستمرار يف قتال الكفار ح  يقولوا ال إله إال اهلل حم

رسول اهللث أو ح  يعطوا اجلزية عن َيٍد وهم صا رون. وتدر  أن الكفر والكفار 
أعداء لغسالمث ولألُمة اإلسالميةث وحيملون لغسالمث ولألُمة اإلسالمية احلقد 
اللىيمث وأ م سي تنمون كل ُفرصة ملقاتلة املسلمني. وهذا جيعلها تدر  أّن احلرب 

ل واألمم الكافرة حمتملة يف كل وق ث ألن محبينها وبني   ها من الشعوب 
 سالمية يقتضي قيام احلرب.ولألُمة اإل الدعوةث وعداء الكفار لغسالم

وما دام أن الدولة اإلسالمية تكون يف حالة جهاد دائمث وأن األُمة 
اإلسالمية تدر  أن احلرب بينها وبني   ها من الشعوب واألمم حمتملة يف كل 

تكون الدولة واألُمة يف حالة استعداد دائمث وأن تعيش  وق ث لذلك جيب أن
ث وعيشة أصحابهث وعيشة اخللفاء عيشة حربث كما كان  عيشة الرسول 

ِمن بعده. وهذا يقتضي أن تكون مجين ُمنشآت الدولة وصناعا ا عسكرية  
كان ث أم    عسكريةث يف ُمستوى يفو  منشآت وصناعات األُمم والدول 

كون كليا ا العلمية من الكثرة  كانث ويف أعلى ُمستوى ح  الكربىث وأن ت
رّج مىات اآلالف من املهندسنيث واملخرتعنيث والفنينيث والتكنولوجيني وأن  ُّ
تكون يف حالة َتقّدم وتطوُّر مستمر لتتمكن من أن يكون إعدادها لقو ا بشكل 

اهلل تعا :   قال  ملث كماُمحتَ ـوال الظاهر  وَعدّوها  اهلل   َعدوّ  يُرِعب   هائلث
                          

                     . 
ن يف وضن مايّل متصاعدث وهذا يقتضي منها أن تعيش اقتصاد حربث وأن تكو 

ح  تستطين أن تُوِفر األموال الطائلةث اليت تقتضيها الصناعة احلربية لألسلحة 
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 والةــال

الوايل هو الشخا الذي يُعّينه اخلليفة حاكما  على والية من واليات 
 ا  عليها.الفة وأم  ـدولة اخل

وتقسم البالد اليت حتكمها الدولة إ  وحداتث وتسمى كل وحدة 
والية. وتقسم كل والية إ  وحدات تسمى كل وحدة منها عمالةث ويسمى كل 

 من يتو  الوالية واليا  أو أم ا ث ويسمى كل من يتو  العمالة عامال  أو حاكما .

 القاموت احمليط: فالوالة حكامث إذ الوالية هنا هي احلكمث قال يف
ُر، وبالكسر الـِواليةا و و الي ةا أو هي ال و و لي  الشيء  وعليه) ُخطُّة واإلمار ة ـم ْصد 

( وهي حتتاج إ  تقليد من اخلليفةث أو بن ينيبه يف هذا التقليدث فال والسُّلطانُ 
الُوالة أو  يُعنّي الوايل إال من ِقَبل اخلليفة. واألصل يف الوالية أو اإلمارةث أي يف

ثب  أنه َوّ  على البلدان ُوالةث وجعل  . فإنه األُمراء هو عمل الرسول 
اد بن لَبيد ـدث وزيـنـَ  َ ـهلم حَق ُحكِم املقاطعاتث فقد َوّ  معاذ بن جبل على ال

 ري على َزبيد وعدن.ـعـى األشـَرَموتث ووّ  أبا موسـعلى َحض  

 ا يُنيبه اخلليفة ِمن األعمال والوايل نائٌب عن اخلليفةث وهو يقوم 
 يف عنه اخلليفة يُنيبه َمن الشرعث فكل يف ُمعنّي  َحدٌ  للوالية اإلنابَة. وليس حسب

عمل ِمن أعمال احُلكم يُعَترب واليا  يف ذلك العملث حسب األلفاظ اليت يُعيِّنها 
  الرسول  ث ألنّ املكان حُمّددةُ  اإلمارة أو ُبلدانـال والية تـَو ليته. ولكن يف اخلليفة

د املكان الذي يُويّل فيه الوايلث أي يُقّلد اإلمارة لألم .  كان حُيدِّ
والوالية على َضربني: عامة وخاصةث فالعامة تشمل مجين أمور احلكم 
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يف الواليةث والتقليُد فيها أن يـَُفوِّض إليه اخلليفة إمارة بلدث أو إقليمث والية  على 
ملعهود ِمن سائر أعمالهث فيص  عامَّ الَنَظر. وأما اإلمارة مجين أهلهث وَنظرا  يف ا

اخلاصة فهي أن يكون األم  مقصوَر اإلمارة على تدب  اجليشث وسياسة الرعيةث 
ومحاية البيضةث والذبِّ عن احلرمي يف ذلك اإلقليمث أو ذلك البلد. وليس له أن 

والية  عامة ث فوّ   يتعرض للقضاءث وجلباية اخلراج والصدقات. وقد َوّ  
والَية  خاصةث فَوّ  علّي بن أيب  عمرو بن حزم اليمن والية  عامة ث ووّ  

طالب القضاء يف اليمن. وسار ِمن بعده اخللفاء على ذلكث فكانوا يُوّلون والية  
عامة ث فقد َوّ  عمر بن اخلطاب معاوية بن أيب سفيان والية  عامة ث وكانوا يُوّلون 

ية  خاصةث فقد َوّ  عليُّ بن أيب طالب عبد اهلل بن عبات على البصرة يف    وال
 املالث وَو  زيادا  على املال.

وكان  الوالية يف العصور اأُلو  قسمني: والية الصالةث ووالية اخلراج. 
ولذلك  د كتب التاريخ تستعمل يف كالمها على والية اأُلمراء تعب ين: اأَلول: 

ارة على الصالةث والثاين: اإلمارة على الصالة واخلراج. أي إن األم  ِإما أن اإِلم
. وليس وإما أم  الصالة وحدها وإما أم  اخلراجيكون أم  الصالة واخلراجث 

معع كلمة الصالة يف الوالية أو اإِلمارة هو إمامة النات يف صال م فقطث بل 
ما عدا املال. فكلمة الصالة كان  تعين  معناها الوالية عليهم يف مجين األمور

ُحكم باستثناء جباية اأَلموال. فإذا مَجََن الوايل الصالة واخلراج كان  واليته ـال
  يفعامة. وإن َقصروا واليته على الصالةث أو على اخلراجث كان  واليته خاصة. و 

ها باخلراجث وله كل هذا يُرَجن لرتتيبات اخلليفة يف الوالية اخلاصةث فله أن ُكّصص
أن ُكّصصها بالقضاء وله أن ُكّصصها ب   املال والقضاء واجليشث يَفعل ما يراه 
خ ا  إلدارة الدولة أو إدارة الوالية. ألن الشرع مل حُيّدد للوايل أعماال  معينةث ومل 
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ُحكمث وإمنا َحّدد عمل الوايل أو األم  بانه ـيوجب أن تكون له مجين أعمال ال
وُسلطانث وَحّدد أنه نائب عن اخلليفةث وَحّدد أنه إمنا يكون أم ا  على  ُحكم

مكان معنيث وذلك  ا فعله الرسولث ولكنه جعل للخليفة أن يُولّيه والية عامةث 
وأن يُولّيه والية خاصةث فيما يرى ِمن أعمال. وذلك ظاهر يف عمل الرسول عليه 

ي ك ـاستعمل فروة بن ُمسَ  سول اهلل السالم. فقد ورد يف س ة ابن هشام أن ر 
على قبائل مراد وزبيد ومذحجث وبع  معه خالد بن سعيد بن العا  على 
الصدقة. كما ورد فيها أنه عليه السالم بع  زياد بن لبيد األنصاري إ  
حضرموتث وعلى صدقا ا. وبع  علّي بن أيب طالب إ  جنران لي من 

على اليمن كما ذكر احلاكمث ويف  صدقتهم وجزيتهمث كما أرسله قاضيا  
َ َند يُعلم النات القر ن ـاالستيعاب أنه عليه السالم أرسل معاذ بن جبل إ  ال

ن العمال الذين موشرائن اإلسالمث ويقضي بينهمث وجعل له قبض الصدقات 
باليمن. ويف س ة ابن هشام أنه عليه السالم استعمل ابن أم مكتوم على الصالة 

 ا خرج أُلحد.باملدينة مل

 زلهمـوالة وعـين الـعيـت

ــــل اخلليفــــة ومــــن  ــــنّي العمــــال ِمــــن ِقَب ــــن ِقبَــــل اخلليفــــةث ويُع ــــوالة ِم ــــنيَّ ال يُع
ِقبَــــــل الــــــُوالة إذا فـُــــــّوض إلــــــيهم ذلــــــك. ويشــــــرتط يف الــــــُوالة والعمــــــال مــــــا ُيشــــــرتط 

أن يكونــــــوا رجــــــاال  أحـــــرارا  مســــــلمني بــــــال ني عقــــــالء  مـــــن يف املعـــــاوننيث فــــــال بـُـــــدَّ 
ــــــــن أعمــــــــالث عــــــــدوال   ــــــــوا ِمــــــــن أهــــــــل الكفايــــــــة فيمــــــــا وكــــــــل إلــــــــيهم ِم ث وأن يكون

ون ِمن أهل التقوى والقوة.  ويُتخ َّ
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هو الذي كان يَتوّ  تقليد الُوالة أو أمراء البلدانث وكان  فالرسول 
يُقّلدهم الوالية كلهاث كما حصل من عمرو بن حزمث فقد َوالّه اليمن ُكّلهاث 

يُقّلد كل واحد ِقسما  ِمن الواليةث كما حصل من وكذلك كان يف بعض األحيان 
معاذ بن جبل وأيب موسىث فقد أرسل كل واحد منهما على خِمالف مستقل عن 

رواه « نّفراـُـ يّسرا وال تعّسرا وبّشرا وال ت»اآلخر من اليمن. وقال هلما: 
ن وأما كون الوايل جيوز أ« وتطاوعا»البخاريث ويف رواية أخرى له زيادة كلمة: 

يُعنيِّ عماال  يف واليته فإن ذلك ماخوذ ِمن أن للخليفة أن جيعل يف تقليد الوايل 
 أّن له تقليد العمال.

وأما أنه يشرتط يف الُوالة ما ُيشرَتط يف املعاونني فإنه ماخوذ ِمن أن 
ُحكمث فهو حاكم فيشرتط فيه ما ُيشرتط ـالوايل كاملعاون نائب عن اخلليفة يف ال

ذ يشرتط يف املعاون ما يشرتط يف اخلليفة. فيشرتط فيه أن يكون يف اخلليفةث إ
رواه البخاري من « لن يفلح قوم وّلوا أمرهم امرأة»رجال ث لقوله عليه السالم: 

 ث«أمر هم»ُحكمث بدليل قوله: ـطريق أيب بكرةث والوالية يف احلدي  مقصود هبا ال
 معع كلمة َويِل ووالية با ا احُلكم وكلمة أمرِهم إذا قُرن  ِبَويل ووالية فإ ا تُعنيِّ 

والُسلطان. ويشرتط فيه أن يكون حرا  ألن العبد الرقيق ال ميلك نفسه فال يكون 
 حاكما  على   هث وأن يكون مسلما  لقوله تعا :           

         رُفع القلم عن »دي : وأن يكون بال ا  عاقال  حل ث
رواه أبو  ث«وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المبتلى حتى يبرأ»ومنها: « ..ثالثة

داودث ومن رُفن عنه القلم فهو    مكلف. ورفن القلم رفن احلكمث فال يصف أن 
يُوّ  تنفيذ األحكام أي السلطة. وكذلك يشرتط أن يكون عدال ث ألن اهلل 

 يف احلاكم من باب أو ث ولقوله تعا :  اشرتط العدالة يف الشاهد فهي    
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                  فامر بالَتبنيُّ عند قول الفاسقث  ث
ث فال جيوز أن يكون  يكون بن يؤخذواحلاكم جيب أن  ُحكُمه ِمن    تَبنيُّ

الَتبنيُّ عند حكمه. ويشرتط أن يكون ِمن أهل ب إالاحلاكم بن ال يُقَبل قولهث 
قال  الكفاية واملقدرة على القيام  ا وُِكل إليه من أعمال احُلكمث ألن الرسول 

ويف  ث«إني أراك ضعيفاا...»أليب ذر حني طلب منه أن يوليه والية قال له: 
سلم من الروايتان روامها م .«يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة»رواية أخرى: 

طريق أيب ذرث وهو دليل على أن َمن كان ضعيفا  أي عاجزا  عن القيام باعباء 
 احُلكم ال يصلف ألن يكون واليا .

يتخ  ُوالته ِمن أهل الصالح للحكمث وأويل العلم  وقد كان 
املعروفني بالتقوىث وكتارهم بن حُيسنون العمل فيما يُوّلونث وُيشرِبون قلوب 

كان رسول »ن ومهابة الدولة. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: الرعية باإلميا
إذا أ مَّر أميراا على جيش أو س رية أوصاه في خاصته بتقوى اهلل. وم ن   اهلل

رواه مسلمث والوايل أم  على واليته فيدخل حت  هذا « معه ِمن المسلمين خيراا 
 احلدي .

عزلهث أو إذا أظهر مجهرة أهل  أما عزل الوايل فإنه يُعزل إذا رأى اخلليفة
واليتهث أو َمن ينوبون عنهم عدم الرضا منهث والسخط عليه؛ واخلليفة هو الذي 

عزل معاذ بن جبل عن اليمن من    سببث  يتو  عزلهث وذلك أن الرسول 
وعزل العالء بن احلضرمي عامله على البحرينث ألن وفد عبد قيس شكاه. وكان 

لُوالة بسبب وب   سبب. فعزل زياد بن أيب سفيان ومل عمر بن اخلطاب يعزل ا
إني لم »يُعنّي سببا ث وعزل سعد بن أيب وقا  ألن النات َشكوا منه. وقال: 

با يَّدل على أن للخليفة أن يعزل الوايل م   .«أعزله عن عجز وال عن خيانة



 139 

 يشاءث وعليه أن يعزله إذا شكا منه أهل واليته.

 واليـات الـصالحي

وايل صالحية احلكم واإلشراف على أعمال الدوائر يف واليته نيابة عن لل
. فله اإلمارة فله مجين الصالحيات يف واليته عدا املالية والقضاء واجليشاخلليفةث 

على أهل واليتهث والنظر يف مجين ما يتعلق هباث إال أن الشرطة توضن حت  إمارته 
 من حي  التنفيذ ال من حي  اإلدارة. 

ك أن الوايل نائب عن اخلليفة يف املكان الذي عينه فيه. فله ما وذل
للخليفة من صالحياتث وهو كاملعاون يف عموم النظر إذا كان  واليته عامةث 
أي ُجعل له عموم النظر يف ذلك املكانث وله خصو  النظر يف األُمور اليت ُويلِّ 

يف   ها. وقد كان  فيها فقط إن كان  واليته خاصةث وال صالحية له يف النظر
يُويّل الُوالة والية مطلقة يف احلكمث ويُويّل بعضهم يف كل شيء والية  الرسول 

عامةث ويُويّل بعضهم يف ناحية معينة والية خاصةث وقد أرسل معاذا  إ  اليمن 
أن رسول »وعلَّمه كيف يس . فقد روى البيهقي وأمحد وأبو داود عن معاذ: 

إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك  لما بعث معاذاا   اهلل
قضاء، قال: أقضي بكتاب اهلل، قال: فإن لم تجده في كتاب اهلل. قال: 

  ، قال: فإن لم تجده في سنة رسول اهلل أقضي بسنة رسول اهلل
ال آلو، قال: فضرب بيده في صدري وقال: الحمد هلل  يقال: أجتهد برأي

وأرسل علّيا  بن أيب  .«رضي رسول اهللالذي وفق رسول رسول اهلل لما ي
طالب إ  اليمن ومل يُعّلمه شيىا  لعلمه به ومعرفته لقدرته. وقد َوّ  معاذا  على 

على ُمراد وُمذِحج  ُمَسي كاليمن وجعل له الصالة والصدقةث واستعمل فروة بن 
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له وَزبيد وبع  معه خالد بن سعيد على الصدقة. فهذا كله يدل على أّن الوايل 
كما هو ظاهر يف تعليم معاذ وعدم تعليم عليث ويدل   ،مجين صالحيات احُلكم

على أّن الرسول عليه السالم قد َوّ  ُوالة  والية  عامة على الصالة والصدقةث 
 وَوّ  ُوالة  والية  خاصة على الصالة وحَدهاث وعلى الصدقة وحَدها.

ية عامةث وأن يُعنّي واليا  وإنه وإن كان جيوز للخليفة أن يُعنّي واليا  وال
والية خاصةث إال أنه ثب  ِمن والية معاوية والية  عامة  أنه استقل عن اخلليفة يف 
أيام عثمانث ومل يكن َيظَهر سلطان عثمان عليهث وبعد وفاة عثمان أحد  تلك 
الفتنة  ا ميلك من صالحيات احلكم يف كل شيء يف بالد الشام. وثب  أيام 

العباسيني من استقالل الوالياتث ح  مل يبَق للخليفة عليها من ضعف اخللفاء 
ُسلطة سوى الدعاء بامسهث وسّك النقود بامسهث ومن هنا كان إعطاء الوالية 
ّصا والية الوايل فيما ال يؤّدي  ُّ العامة يسبب ضررا  للدولة اإلسالميةث ولذلك 

ن االستقالل هو اجليش به إ  االستقالل عن اخلليفة. و ا أن الذي مُيكِّن م
واملال والقضاءث ألن اجليش هو القوةث واملال هو عصب احلياةث والقضاء هو 
الذي َيظَهر به حفه احلقو  وإقامة احلدودث هلذا ُ َعل الوالية للُوالة والية 
خاصة  يف    القضاء واجليش واملالث ملا يسبب جعُلها بيد الوايل من خطر 

ذلك على الدولة من خطر.    أنه ملا كان الوايل  االستقاللث وما يعود من
حاكما  وال بد له من قوة للتنفيذث هلذا تكون الشرطة حت  إمرتهث وتكون إمارته 
شاملة هلا كما هي شاملة لكل شيء يف الواليةث ما عدا الثال  اآلنفة الذكر. 

شث ولكنها إال أن الشرطة باعتبارها جزءا  من اجليش فإن إدار ا تكون بيد اجلي
 تكون حت  تصرف الوايل للتنفيذ.
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ب على الوايل مطالعة اخلليفة  ا أمضاه يف عمله على مقتضى ـوال جي
إمارته إال على وجه االختيارث فإذا حد  إنشاء جديد    معهود وقفه على 
مطالعة اخلليفةث ا عمل  ا أمر به. فإن خاف فساد األمر باالنتظار قام باألمر 

 يفة وجوبا  على األمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام بعمله.وأطلن اخلل
والفر  بني معاون التفويض والوايل من ناحية وجوب مطالعة املعاون 
اخلليفة بكل عمل يقوم به وعدم وجوب ذلك على الوايل هو أن معاون 
التفويض نائب عن شخا اخلليفة ووكيل عنه يقوم بعمل اخلليفة. فإذا مات 

انعزل املعاونث ألن الوكيل ينعزل  وت األصيلث وهذا    موجود يف  اخلليفة
وال يقوم بعملهث  ثهشخص وال نائبا  عن ثالوايلث ألن الوايل ليس وكيال  عن اخلليفة

 ولذلك ال ينعزل  وت اخلليفة.

قـَّلد ُوالته ومل يطلب إليهم ُمطالعَتهث فيما يقومون به من  والرسول 
 يُطالعونه بشيءث بل كانوا يقومون باعماهلم مستقلني كل أعمالث وكانوا هم ال

االستقاللث حيكم كل منهم يف إمارته كما يرىث هكذا كان معاذث وهكذا كان 
با  ثَعّتاب بن أسيدث وهكذا كان العالء بن احَلضرميث وهكذا مجين ُوالته 

كتلف عن  يدل على أن الوايل ال يُطاِلن اخلليفة بشيء من أعماله. وهو يف هذا
املعاونث فاملعاون جيب أن يطالن اخلليفة يف كل عمل يقوم به. أما الوايل فال 
جيب عليه أن يطالن اخلليفة باي عمل من أعمالهث واملعاون جيب على اخلليفة 
أن يتصفف كل عمل يقوم بهث أي املعاونث أما الوايل فال جيب على اخلليفة أن 

كان يكشف عن حال الوالةث ويتصفف   يقوم بتصفف كل عمل من أعمالهث وإن
حني  واليتهث ولذلك قال معاذ للرسول يف أخبارهم. فالوايل مطلق التصرف 

فهو دليل على أن الوايل ال يُطاِلن اخلليفةث بل « أجتهد رأيي» :بعثه إ  اليمن
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ن املسائلث ولكن ال املهم مجيتهد رأيه.    أنه ال مينن من أخذ رأي اخلليفة يف 
ح  ال تتعطل مصاحل النات. وإذا حد  شيء     املهمرأيه يف    ياخذ 

معهود وقفه على رأي اخلليفةث ألن التقليد يف الوالية هو أن يُفوِّض اخلليفة إ  
الوايل إمارة بلد أو إقليم والية على مجين أهلهث ونظرا  يف املعهود من سائر 

اجعة اخلليفة. إال إن خيف أعماله. فإذا َجّد شيء  ُ  معهود وقفه على ُمر 
 الفساد فإنه يقوم به ويُراجن اخلليفةث ألنه أمر    معهود.

وينب ي أن ال تطول مدة والية الشخا الواحد على الواليةث بل يعفى 
 من واليته عليها كلما ُرؤي له َترّكز يف البلد أو افتنت النات به.

هث ومل يـَب َق واٍل على كان يُويّل الوايل ُمّدة ا يعزل  وذلك أن الرسول 
واليته ِطوال عهد الرسول عليه السالم. با يدل على أن الوايل ال يُوّ  والية 
دائميةث بل يُوّ  مدة ا يُعزل.    أن كون ُمّدة واليته تطول أو تقصر مل يثب  
شيء يدل على ذلك من عمل الرسولث وكل ما يف األمر أن الرسول مل يُبِق واليا  

على بلد ِطوال مدة عهدهث بل الثاب  أنه كان يُو َّ الوالة ا يعزهلم. واحدا  
ولكنه ظهر من طول مدة والية معاوية على الشام أيام عمر وأيام عثمانث أنه قد 
ترتَّب عليه ما ترتب من فتنة هزت كيان املسلمنيث ففهم من هذ أن طول والية 

 وعلى الدولةث ومن هنا جاء القول الوايل يف الوالية يَنُتج عنه ضرر على املسلمني
 بعدم تطويل مدة والية الوايل.

وال يُنقل الوايل من والية إ  واليةث ألن توليته عامة النظرث حمددة 
 املكانث ولكن يُعفى ويُوّ  ثانية.

زل الوالةث ومل يُرَو عنه أنه نقل واليا  تفإنه كان يع ول ـكما عمل الرس
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ٌد من العقود تتمُّ بلفه صريفث ويف ـقـفإن الوالية عَ  ا  ـمن مكان إ  مكان. وأيض
عقد الوالية على اإلقليم أو البلد حُيّدد املكان الذي حَيُكم فيه الوايلث وتظل له 

م فيه ما مل يعزله اخلليفةث فإذا مل يعزله عنه ظل واليا  عليهث فإذا ـصالحية ال ُحك 
هبذا النقلث ومل يُوّل على املكان  نُقل إ    ه نقال  مل يُعَزل عن مكانه األول

ريف بالعزل عن ـالذي نُِقل إليه. ألن فصله عن املكان األول حيتاج إ  لفه ص
الوالية عنهث وتوليُته للمكان الذي نُِقل إليه حتتاج إ  عقد تولية جديد خا  
بذلك املكانث ومن هنا ُأخذ أن الوايل ال ينقل من مكان إ  مكان نقال ث وإمنا 

 عَزل عن املكانث ويـَُوّ  والية جديدة للمكان اجلديد.يُ 

 والةـال الـرى أعمـليفة أن يتحـعلى الخ

ديد املراقبة هلمث ـون شـال الوالةث وأن يكـرى أعمـليفة أن يتحـوعلى اخل
ن من ينوب عنه للكشف عن أحواهلمث والتفتيش عليهمث وأن جيمعهم ـيِّـ وأن يُع

 آلخرث وأن ُيص ي إ  شكاوى الرعية منهم.أو قسما  منهم بني احلني وا
كما كان َكَترب الُوالة حني يُولّيهم كما فعل من   فقد ثب  أن النيب 

معاذ ومن أيب موسىث ويُبنيِّ هلم كيف يس ون كما فعل من عمرو بن حزمث 
كما فعل من أبان بن سعيد حني واله البحرين   املهمةويُنبِّههم إ  بعض األمور 

فإنه كذلك ثب  عنه « استوص بعبد قيس خيراا وأكرم سراتهم: »إذ قال له
عليه السالم أنه كان حُياِسب الوالةث ويكشف عن حاهلمث ويسمن ما ينقل إليه 
من أخبارهم. وكان حُياِسب الوالة على املستخرَج واملصَرفث فقد روى البخاري 

ّية على ـِـ باستعمل ابن اللُّتْ   أن النبي»ومسلم عن أيب محيد الساعدي: 
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وحاسبه قال: هذا الذي   صدقات بني سليم فلما جاء إلى رسول اهلل
: فهاّل جلست في بيت  لكم وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول اهلل

  أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاا، ثم قام رسول اهلل
رجاالا  فخطب الناس وحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني استعمل

منكم على أمور مما والّني اهلل فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية 
أهديت لي. فهاّل جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان 

ه  يحمله يوم كم منها شيئاا بغير حقه إال جاء اللّ د صادقاا، فواهلل ال يأخذ أح
ير له رُغاء أو ببقرة لها خوار أو ه  رجٌل ببعالقيامة، أال فألعرفّن ما جاء اللّ 

وكان عمر  .«شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رأيت بياض إبطيه أال هل بّلغت
شديد املراقبة للوالة وقد عنّي حممد بن مسلمة للكشف عن أحواهلم والتفتيش 
عليهمث وكان جيمن الوالة يف موسم احلج لينظر فيما عملوهث وليص ي إ  

تذاكر معهم يف شؤون الواليةث وليعرف أحواهلم. ويُروى الرعية منهمث ولي ىشكاو 
أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم »عن عمر أنه قال يوما  ملن حوله: 

ثم أمرتُه بالعدل، أكنت قضيت الذي علّي، قالوا: نعم، قال: ال، حتى أنظر 
لهث وكان شديد احلساب لوالته وعما .«ل بما أمرتُه به أم المِ ع  في عمله، أ  

وبلغ من شدته يف حماسبتهم أنه كان يعزل أحدهم أحيانا  لشبهة ال يَقطن هبا 
هان »ِىل يف ذلك يوما  فقال: ـدليلث وقد يعزل لريبة ال تبلغ حد الشبهة. ولقد سُ 

   أنه من شدته عليهم   .«شيء أصلح به قوماا أن أُبِدل هم أميراا مكان أمير
هم يف احلكمث وكان يسمن منهمث وُيص ي كان يُطلق أيديهمث وحيافه على هيبت

إ  ح  همث فإذا أقنعته احل ة مل ُك ِف اقتناعه هباث وثناء  على عامله بعدها. 
وقد بل ه يوما  أن عامله على محا ُعم  بن سعد قال وهو على منرب محا: 

لطان. وليست شدَّة الُسلطان قتالا ـالم منيعاا ما اشتدَّ السُ ـال يزال اإلس»
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فقال عمر « يف أو ضرباا بالس ْوط، ولكن قضاءا بالحق وأخذاا بالعدلبالس
ستعين به على أعمال أوددت لو أن لي رجالا مثل ُعمير بن سعد »فيه: 

 .«المسلمين
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 اءـالقض

القضاء هو اإلخبار باحلكم على سبيل اإللزامث وهو يفصل اخلصومات 
النزاع الواقن بني النات وأي بني الناتث أو مينُن ما يضّر حّق اجلماعةث أو يرفن 

 حكاما  أو موظفنيث خليفة أو من دونه. ،شخا بن هو يف جهاز احلكم

واألصل يف القضاء ومشروعيته الكتاب والسنةث أما الكتاب فقوله 
  تعا :               وقوله:  ث          

         وأما السنة فإن الرسول .  توّ  القضاء بنفسه
  عن عائشة زوج النبي»وقضى بني النات؛ ومن ذلك ما رواه البخاري: 

أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص ع ِهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أّن 
د، فقال: ابن وليدة زمعة ِمني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سع

ابُن أخي قد كان ع ِهد إليَّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن 
فقال سعد: يا   وليدة أبي، ُوِلد على فراشه، فتسابقا إلى رسول اهلل

رسول اهلل ابن أخي كان ع ِهد إليَّ فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة 
لك يا عبد بن زمعة، ثم قال  هو:  أبي ُولد على فراشه. فقال رسول اهلل

وقد قـَلَّد رسول اهلل الُقضاة  .«الولد للفراش وللعاهر الحجر:  رسول اهلل
إذا »ال له: ـاء فقـقضاء اليمنث ووصاه تنبيها  على وجه القض فقلَّد علّيا  

ض لألول حتى تسمع كالم اآلخر فسوف تدري  ـالن فال تقـاضى إليك رجـتق
إذا جلس إليك »ي وأمحد. ويف رواية ألمحد بلفه: رواه الرتمذ« كيف تقضي

 .«الخصمان فال تكلَّم حتى تسمع من اآلخر كما سمعت من األول
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َ َند. فهذا دليل ـوعنّي عليه السالم معاذ بن جبل قاضيا  على ال
مشروعية القضاءث ويتبنّي من حدي  عائشة عن الكيفية اليت حصل عليها قضاء 

زمعة اختلفا يف ابن وليدة زمعةث فادعى كل منهما أنه  الرسول أن سعدا  وعبَد بن
لهث وأن الرسول أخربمها عن احلكم الشرعي بان ابن وليدة زمعة أخ لعبد بن 

إخبارا  باحلكم الشرعيث وقد  زمعةث وأن الولد للفراشث فيكون قضاؤه 
ذا لزمهما هبذا احلكمث فاخذ عبُد بن زمعة الولد. وهذا دليل تعريف القضاءث وهأ

التعريف وصف واقنث ولكن  ا أنه واقن شرعيث والتعريف الشرعي حكم 
 شرعيث فال بد له من دليل ُيسَتنَبط منهث وهذا احلدي  دليل تعريف القضاء.

وقد قال بعضهم يف تعريف القضاء بانه الفصل للخصومات بني 
يف  الناتث وهذا التعريف قاصر من جهةث وهو ليس وصفا  لواقن القضاء كما ورد

فعل الرسول وقوله من جهة أخرىث وإمنا هو بيان ملا ميكن أن ينتج عن القضاءث 
وقد ال ينتج عنهث فقد يفصل القاضي يف القضيةث وال يفصل اخلصومة بني 
املتقاضنيث ولذلك كان التعريف اجلامن املانن هو ما ورد يف أول ل  القضاء 

 وهو املستنبط من األحادي .

يشمل القضاء بني النات وهو ما ورد يف حدي  ا إن هذا التعريف 
َبة وهي: ) اإلخبار بالحكم الشرعي على سبيل اإللزام عائشة. ويشمل احِلس 

ة الطعام. ففي صحيف  ث(فيما يضر حق الجماعة وهو ما ورد يف حدي  ُصرب 
ر ة طعام   أن رسول اهلل»مسلم عن أيب هريرة:  يده  فأدخلم ّر على ُصبـْ

فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته  ُعه بلالا،فيها فنالت أصاب
السماء يا رسول اهلل، فقال: أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من 

ويشمل النظر يف قضايا املظامل أل ا من القضاءث وليس   .«غ شَّ فليس مني
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اإلخبار بالحكم من احلكمث إذ هي شكوى على احلاكمث وهي أي املظامل: )
شرعي على سبيل اإللزام فيما يقع بين الناس وبين الخليفة أو أحد معاونيه ال

أو ُوالته أو موظفيه، وفيما يقع بين المسلمين من اختالف في معنى ن ّص 
(. واملظامل من نصوص الشرع الذي يُراد القضاء بحسبها والحكم بموجبها

أن ألقى اهلل، وإني ألرجو  ...»وردت يف حدي  الرسول يف التسع  إذ قال: 
رواه أمحد من طريق « ظلمتها إياه في دم وال مال م ْظِلم ةوال يطلبني أحد ب

ُر احلاكم أو الوايل أو املوظف إ  قاضي املظامل  أنس. با يدل على أنه يُرفن أم 
ث وقاضي املظامل ُكرب باحلكم الشرعي على سبيل اإللزام. َمظ ِلَمةفيما يدعيه أحد 
ريف شامال  لألنواِع الثالثة من القضاء الوادرة يف أحادي  وعليه يكون التع

الرسول وفعلهث وهي َفصُل اخلصومات بني الناتث ومنُن ما َيضرُّ حقَّ اجلماعةث 
 ني الرعية واملوظفني يف أعماهلم.زاع الواقن بني الرعية واحُلكامث أو بـوَرفُن الن

 اةـواع القضـأن

الذي يتو  الفصل يف اخلصومات ث وهو القاضيالقضاة ثالثة: أحدهم 
ث وهو الذي يتو  ُمحت ِسبـالبني النات يف املعامالت والعقوبات. والثاين 

ث وهو قاضي المظالمالفصل يف املخالفات اليت َتُضّر حق اجلماعةث والثال  
 زاع الواقن بني النات والدولة.ـالذي يتو  رفن الن

الذي هو فصل بني النات  هذا بيان ألنواع القضاء. أما دليل القضاء
يف اخلصومات ففعل الرسولث وتعيينه معاذ بن جبل لناحية من اليمن. وأما دليل 
القضاء الذي هو الفصل يف املخالفات اليت َتضرُّ حق اجلماعة والذي يقال له 
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ُمحَتِسب فهو ثاب  بفعل الرسول وقولهث فقد قال عليه الصالة والسالم: ـال
ف من حدي  رواه أمحد من طريق أيب هريرة. وكان طر « ليس ِمّنا م ن غش»

كنا »يتعرض لل اشِّ فيزجرهث روى أمحد عن قيس بن أيب  رزة الكناين قال: 
فسمانا  األوسا  باملدينة وكنا نسّمى السماسرةث قال: فاتانا رسول اهلل  نبتاع

يا معشر التجار إن هذا »باسم هو أحسن با كنا نسّمي به أنفسنا فقال: 
 .«يع يحضره اللغو والحلف فشُوبوه بالصدقةالب

أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا »وروى أمحد عن أيب املنهال: 
فأمرهما أّن ما كان   شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي

َبةث فإن ـفهذا كله هو قضاء احِلس   .«بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه
َبة هو ـيفصل يف اخلصومات اليت َتضرُّ حق اجلماعة باحِلس   تسمية القضاء الذي

اصطالح لعمل ُمعنّي يف الدولة اإلسالميةث وهي مراقبة الت ارث وأرباب احِلَرفث 
ملنعهم من ال ش يف  ار مث وعملهمث ومصنوعا مث وأخذهم باستعمال 

هو ما بـَّينه  املكاييل واملوازين و   ذلك با َيضّر اجلماعة. وهذا العمل نفسه
وأَمَر بهث وتَوّ  الفصل فيهث كما هو ظاهر يف حدي  الرباء بن عازبث  ث

سعيد بن  وكذلك فقد استعمل رسول اهلل  حي  منن الَطَرفـَني  من الَنسيىة.
العا  على سو  مكة بعد الفتف كما جاء يف طبقات ابن سعدث ويف 

وقد استعمل عمر َبة هو السنة. وهلذا فإن دليل احِلس   االستيعاب البن عبد الربث
بن اخلطاب الشفاء امرأة من قومه وهي أم سليمان بن أيب حثمة قاضيا  على 
السو  أي قاضي حسبةث كما عنيَّ عبد اهلل بن عتبة على سو  املدينةث كما 

ث وكان كذلك يقوم بنفسه يف نقل ذلك مالك يف موطىه والشافعي يف مسنده
َبةث وظل اخلليفة  ث كما كان يفعل الرسول  باألسوا  وكان يطوف قضاء احِلس 
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يقوم باحلسبة إ  أن جاء املهدي ف عل للحسبة جهازا  خاصا  فصارت من 
أجهزة القضاءث ويف عهد الرشيد كان احملتسب يطوف باألسوا  ويفحا 

 .األوزان واملكاييل من ال ش وينظر يف معامالت الت ار

 ا : ـامل فهو قوله تعـاملظ اءـقضال له ـاء الذي يقـل القضـا دليـوأم  

                  تعا :   قوله  بعد  وقد جاء هذا
                           
وأويل األمر جيب رده إ  اهلل ورسوله أي إ  حكم اهلل. وهذا  زاع بني الرعيةـفالن

زاع وهو قاضي املظامل. ألن با يشمله ـيقتضي وجود قاٍض حيكم يف هذا الن
تعريف قضاء املظامل النظر فيما يقن بني النات وبني اخلليفة. فدليل قضاء املظامل 

جيعل قاضيا  خاصا  هو فعل الرسول وقولهث إال أنه عليه الصالة والسالم مل 
للمظامل وحدها يف مجين أداء الدولةث وكذلك سار اخللفاء من بعده من كو م  

ث ولكنه كرم كانوا ُهم يتَوّلون املظامل كما حصل من عليِّ بن أيب طالب 
اهلل وجهه مل يكن جيعل هلا وقتا  خمصوصا ث وأسلوبا  معينا ث بل كان  تُرى 

ان  من مجلة األعمال. وَظلَّ احلال كذلك إ  أيام حني حدوثهاث فك الـَمظ ِلَمة
عبد امللك بن مروانث فإنه أول خليفة أفرد للُظالمات وقتا  خمصوصا ث وأسلوبا  
معينا . فكان كصا هلا يوما  معينا ث وكان يتصفف الُظالماتث فإن أشكل عليه 

با  ينظرون شيء منها دفعه إ  قاضيه ليحكم بهث ا صار اخلليفة يرتب عنه نُوا
 .(دار العدليف ُظالمات الناتث وصار للمظامل جهاز خا ث وكان ُيسمى )

وهذا جائز من ناحية تعيني قاٍض ُمعنّي هلاث ألن كل ما للخليفة من صالحيات 
جيوز له أن يعني عنه من ينوب منابه بالقيام بهث وجائز من حي  ّصيا وق  

 ُمعنّيث وأسلوب معنيث ألنه من املباحات.
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 اةـروط القضـش

ويشرتط فيمن يتو  القضاء أن يكون: مسلما ث ُحرا ث بال ا ث عاقال ث 
 قضاء يتو  فيمن ويشرتط الوقائن. على األحكام زيلـلتن عدال ث فقيها ث مدركا  

املظامل زيادة على هذه الشروط أن يكون رجال  وأن يكون جمتهدا ث كقاضي 
على احلاكمث وينفذ الشرع عليهث القضاةث ألن عمله قضاء وحكمث فهو حيكم 

ولذلك يشرتط أن يكون رجال ث عالوة على باقي شروط القاضيث اليت منها أن 
يكون فقيها . إال أنه يشرتط فيه فو  ذلك أن يكون جمتهدا ث ألن من املظامل اليت 
ينظر فيها هو أن يكون احلاكم قد حكم ب   ما أنزل اهللث بان حكم لكم 

يث أو ال يَنطَبُق الدليُل الذي استدل به على احلادثةث وهذه ليس له دليل شرع
 َتِهدث فإذا كان    جُمَتِهد كان قاضيا   الال يستطين أن يَفِصل فيها إ الـَمظ ِلَمة

ُ
امل

عن جهل وهو حرام وال جيوز. ولذلك يشرتط فيه زيادة على شروط احلاكمث 
 وشروط القاضي أن يكون جُمَتِهدا .

 اةـد القضـقليـت

جيوز أن يُقلَّد القاضي واحملتسب وقاضي املظامل تقليدا  عاما  يف القضاءث 
جبمين القضايا يف مجين البالدث وجيوز أن يقّلدوا تقليدا  خاصا  باملكان وبانواع 

إذ قّلد علي بن أيب طالب قضاء اليمنث  ثالقضايا أخذا  من فعل الرسول 
ليمنث وقّلد عمرو بن العا  القضاء وقّلد معاذ بن جبل القضاء يف ناحية من ا

 يف قضية واحدة معينة.
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 اكمـكيل المحـتش

ال جيوز أن تتالف احملكمة إال من قاض واحدث له صالحية الفصل يف 
 صالحيةالقضاءث وجيوز أن يكون معه قاض  خرث أو أكثرث ولكن ليس  هلم 

 .له زممل    الرأيث ورأيهم وإعطاء املشاروة صالحية هلم احلكمث وإمنا

ن ـيَّـ ن للقضية الواحدة قاضينيث وإمنا عَ ـيـّ مل يُع وذلك أن الرسول 
اء هو اإلخبار باحلكم الشرعي ـا  فإن القضـقاضيا  واحدا  للقضية الواحدةث وأيض

على سبيل اإللزامث واحلكم الشرعي يف حق املسلم ال يتعددث فهو حكم اهللث 
كنه يف حق املسلم من حي  وحكم اهلل واحد. صحيف قد يتعدد فهمهث ول

العمل به واحدث وال يتعدد مطلقا . فما فهمه هو حكم اهلل يف حقهث وما عداه 
فليس حكم اهلل يف حقهث وإن كان يعترب يف نظره حكما  شرعيا . وما قلده وعمل 
بتقليده هذا هو حكم اهلل يف حقهث وما عداه ليس حكم اهلل يف حقه. والقاضي 

ية على سبيل اإللزام جيب أن يكون هذا اإلخبار ـ يف القضرب لكم اهللـحني كُ 
واحدا ث ألنه إخبار لكم اهلل على سبيل اإللزامث فهو يف حقيقته عمل لكم اهللث 
وحكم اهلل يف حالة العمل به ال يتعددث وإن تعدد َفهُمه. وهلذا ال يصف أن 

ية ـبة للقضـهذا بالنسم اهلل. ـدد حكـيل أن يتعـتحـيكون القاضي متعددا ث ألنه يس
دةث أي يف احملكمة الواحدةث أما بالنسبة للبلد الواحد يف مجين القضايا ـالواح

ولكن يف حمكمتني منفصلتني ملكان واحد فإنه جيوزث ألن القضاء استنابة من 
اخلليفةث فهو كالوكالة جيوز فيها التعددث وكذلك جاز تعدد القضاة يف املكان 

خلصوم بني قاضيني يف مكان واحد يرجف جانب املدعيث الواحد. وعند  اذب ا
ويكون النظر للقاضي الذي يطلبهث ألنه طالب احلقث وهو أرجف من املطلوب 
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 منه.

رب البّينة توال جيوز أن يقضي القاضي إال يف جملس القضاءث وال تع
 واليمني إال يف جملس القضاء.

أن   رسول اهلل قضى»وذلك ملا ُروَي عن عبد اهلل بن الزب  قال: 
رواه أبو داود وأمحدث فإن هذا احلدي  « الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم

يُبنّي اهليىة اليت حيصل فيها القضاءث وهي هيىة مشروعة لذا اث أي ال بد من 
وجود هيىة معينة حيصل فيها القضاءث وهي أن جيلس اخلصمان بني يدي 

 صحة القضاءث أي ال بد من احلاكمث وهذا هو جملس القضاء. فهو شرط يف
فيه القضاء ح  يكون قضاءث وذلك أن جيلس اخلصمان بني  جيري جملس معني

إذا »لعلّي:   يدي احلاكم. ويؤيد ذلك حدي  علّي حني قال رسول اهلل
جلس إليك الخصمان فال تكلَّم حتى تسمع من اآلخر كما سمعت من 

 .«إذا جلس إليك الخصمان»فهو كذلك يبني هيىة خمصوصة بقوله:  ث«األول
فم لس القضاء شرط لصحة القضاءث وكذلك شرط العتبار اليمنيث لقول 

رواه البخاري من طريق ابن عبات. « اليمين على المدعى عليه» : الرسول
وال تكون له هذه الصفةث صفة املدعى عليهث إال يف جملس القضاء. وكذلك 

... » :القضاءث لقول الرسول  البينة ال يكون هلا أي اعتبار إال يف جملس
رواه البيهقي. وال تكون « ولكن البّينة على المدعي، واليمين على من أنكر

 له هذه الصفة إال يف جملس القضاء.
عدد درجات احملاكم بالنسبة ألنواع القضاياث في وز أن توجيوز أن ت

ه ُكّصا بعض القضاة باقضية معينة إ  حد معنيث وأن يوكل أمر    هذ
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 القضايا إ  حماكم أخرى.

وذلك أن القضاء هو استنابة من اخلليفة وهي كالوكالة سواء بسواء من 
   أي فر  بينهما. إذ هي من الوكالةث و وز الوكالة عامةث و وز خاصةث وهلذا 
جيوز أن يُعنّي القاضي قاضيا  يف قضايا معينةث ومُيَنن من   هاث وجيوز أن يُعنّي 

اث وفيما ُعنّي له هوث ولو يف مكان واحد. أو يف    ما ُعنّي له   ه يف   ه
هو. ومن هنا جاز تعدد درجات احملاكمث وقد كان ذلك موجودا  عند املسلمني 

قال أبو عبد »يف األعصر األو ث يقول املاوردي يف كتابه األحكام السلطانية: 
لدهر يستقضون قاضياا اهلل الزبيري: لم تزل األمراء عندنا بالبصرة برهة من ا

على المسجد الجامع، يسمونه قاضي المسجد، يحكم في مائتي درهم 
وعشرين ديناراا فما دونها. ويفرض النفقات، وال يتعدى موضعه وما قدر 

أناب عنه يف القضاء يف قضية واحدة كما حصل يف إنابته  والرسول  .«له
ضايا يف والية من لعمرو بن العا ث وأناب عنه يف القضاء يف مجين الق

على  الوالياتث كما حصل يف إنابته عليه السالم لعلّي بن أيب طالب 
 قضاء اليمنث با يدل على جواز ّصيا القضاء وجواز تعميمه.

وال توجد حماكم استىنافث وال حماكم متييزث فالقضاء من حي  الب  
وال ينقضه ة واحدةث فإذا نطق القاضي باحلكم فحكمه نافذث جيف القضية در 

حكم قاض  خر مطلقا ث إال إذا خالف نصا  قطعيا  من كتاب اهللث أو سنة 
 رسولهث أو إمجاع الصحابة.

فحكم القاضي ال يُنَقض ال ِمن ِقَبله هوث وال ِمن ِقَبل قاٍض  خر   هث 
ُأخذ من دليل ظين من كتاب أو سنةث والدليل على أن حكم القاضي الذي  اإذ
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 ينقضث أن الصحابة أمجعوا على ذلك. فإن أبا بكر حكم أُخذ من دليل ظين ال
يف مسائل باجتهاده وخالفه عمرث ومل يَنُقض أحكامهث وعلّي خالف عمر يف 
اجتهادهث فلم يَنُقض أحكامهث وأبو بكر وعمر خالفهما علّي فلم تُنَقض 

يا أمير المؤمنين كتابك بيدك »أحكامهما. وجاء أهل جنران إ  علّي فقالوا: 
شفاعتك بلسانك، فقال: ويحكم إن عمر كان رشيد األمر ولن أردَّ قضاءا و 

َُشرََّكة ب .«قضى به عمر
إسقاط األخوة من األبوينث ـوُروي أن عمر حكم يف امل

ا َشَر  بينهم وقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. وأنفذ احُلكمني 
رّد األو . وأما ما ُروي أن من تناقضهما. وقضى يف اجلد بقضايا خمتلفة ومل يَ 

 شرحيا  حكم يف ابين عم أحدمها أخ ألم أن املال لألخ فرفن ذلك إ  علّي 
دت ذلك؟ فقال: ـال: في أي كتاب اهلل وجـيء به فقـع ل يَّ بالعبد فج»فقال: 

   قال اهلل تعالى:                 فقال
 قد قال اهلل تعا :  له علي:                

               فقد أجاب ابن  .«ونقض حكمه
من اجلزء التاسن بقوله: )مل  05قدامة على ذلك يف امل ين يف كتاب القضاء   

اعتقد    عندنا أن عليا  نقض حكمه ولو ثب  فيحتمل أن يكون علي يثب
أن ولقد ثب   .أنه خالف نا الكتاب يف اآلية اليت ذكرهاث فنقض حكمه(

الصحابة قد حكموا يف مسائل باجتهادهمث وكان كالفهم يف ذلك اخلليفة يف 
ر. عهد أيب بكرث ويف عهد عمرث ويف عهد علّيث ومل ينقض أحدهم حكم اآلخ

والثاب  أن عمر قد حكم أحكاما  متباينة وخمتلفة يف مسالة واحدةث وأنفذ كل 
األحكامث ومل يَرّد احلكم األول باحلكم الثاين من تناقضهماث وثب  أنه قال يف 

وهذا كان للداللة على  ث«يناـتلك على ما قضينا وهذه على ما قض»ذلك: 
وأما إذا تغ ّير اجتهاده » ين: اة. وقال ابن قدامة يف املـعدم نقض أحكام القض
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ل ه  من غير أن يخالف نصاا، وال إجماعاا، أو خالف اجتهاده اجتهاد من قـ بـْ
إال إذا ت ّ   ث«أجمعوا على ذلك لم ي نُقْضه لمخالفته، ألن الصحابة 

 اجتهاده قبل إصداره احلكمث فإنه حيكم باالجتهاد اجلديد.

ي هو دليل كذلك على عدم وأيضا  فإن دليل عدم جواز تعدد القاض
جواز نقض حكم القاضي. وذلك ألن حكم اهلل واحد ال يتعددث وحكم اهلل يف 
املسالة الواحدة إذا ُعمل به فقد نفذ فال يصف نـَق ُضه. والقاضي حني حيكم يف 
القضية يكون قد وضن حكم اهلل موضن العمل فصار تنفيذه فرضا . ولذلك ال 

نَقض حلكم اهللث وهو ال جيوز. فال جيوز لنفس يُنَقض مطلقا ث ألن نَقَضه 
القاضي الذي حكم أن ينقض حكم نفسهث وكذلك ال جيوز ل  ه أن ينقض 
حكمهث ألن حكم اهلل ال يتعددث ونقضه فو  كونه نقضا  حلكم اهلل فهو تعدد 

 حلكم اهللث وهو ال جيوز.

أليب موسى من قوله:  وأما ما يُروى يف رسالة عمر بن اخلطاب 
وال يمنعك قضاء قضيته باألمس، ثم راجعت فيه نفسك، وهديت فيه »

فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق خير من  ثك أن ترجع إلى الحقدلرش
فإن هذه الرسالة على فرض صحتها فإ ا قول لعمرث  ث«التمادي في الباطل

ألن وهو ليس دليال  شرعيا ث وال يقال إن الصحابة سكتوا عنها فيكون إمجاعا  
السكوت إمنا يعترب إمجاعا  إذا كان  احلادثة مشهورةث با يكون حكما  جلمين 
الناتث ويطلن عليها الصحابةث وأن تكون با يُنكر مثله شرعا ث ح  ال يسكتوا 
عن منكر. أما مثل هذا الكتاب فهو كتاب لقاض معنيث وليس عاما ث وهو وإن 

ن  مشهورة لدى الصحابةث وفو  اشتهر فيما بعدث ولكنه ليس حادثة عامة كا
ذلك فهي ليس با ينكر عادة ألن ما فيها ليس با ينكره الشرع. وفو  ذلك 
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فإن املراد با يف الرسالة هو أن احلكم الذي قضي  به أمسث ا تبنّي لك خطؤه 
أن ترجن عنه يف حادثة أخرىث وحتكم بالفهث وليس معناه نقض ما حكم  به 

ومل يقل أن ترجن عن حكمكث  ث«ترجع إلى الحقأن »أمسث ولذلك قال: 
والرجوع إ  احلق هو تر  الرأي اخلطاث والرجوع إ  الصواب. فليس فيه دليل 
على جواز نقض احلكمث وهلذا ال يوجد يف اإلسالم ما يسمى بالسوابق 
القضائيةث أي بان القضية سبق أن حكم فيها بكذاث بل إذا سبق أن ُحِكَم 

فإن هذا احلكم ال يلزم أحدا  أن يس  عليهث في وز أن حُيَكم بقضية حكم معني 
ب  ه يف مثل تلك القضية من القاضي الذي حكم فيها نفسهث ومن ِقَبل   ه. 
أما القضية نفسها فقد نفذ فيها حكم اهللث فال حَيلُّ للقاضي أن يرجن عن هذا 

تىنافث وال حماكم احلكمث وال يُ ّ ه. ومن هنا ال توجد يف اإلسالم حماكم اس
متييزث بل القضاء من حي  الب  درجة واحدة ليس   . والقاعدة الشرعية 

( فليس أي جمتهد ل ة على جمتهد  خرث فال يصف االجتهاد ال ينقض بمثله)
 وجود حماكم تنقض أحكام حماكم أخرى.

إال أن القاضي إن تر  احلكم باحكام الشريعة اإلسالميةث وحكم 
أو إن حكم لكم كالف نصا  قطعيا  من الكتاب أو السنة أو باحكام الكفرث 

إمجاع الصحابةث أو حكم حكما  خمالفا  حلقيقة الواقنث كان حكم على شخا 
بالقصا  على أنه قاتل عمدث ا ظهر القاتل احلقيقي فإنه يف هذه احلاالت 

 من أحدث»وأمثاهلا ينقض حكم القاضي. وذلك لقوله عليه الصالة والسالم: 
رواه البخاري ومسلم من طريق عائشة. وملا « في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

فُجلد. ثم   أن رجالا زنى بامرأة فأمر به النبي»روى جابر بن عبد اهلل: 
بلغني أن »وملا روى مالك بن أنس قال: « ُأخبر أنه محصن فأمر به فـ ُرجم
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. فقال له علي: ما أُتي بامرأة ولدت من ستة أشهر فأمر برجمها عثمان 
  عليها رجم، ألن اهلل تعالى يقول:             :ويقول

                           
عثمان بردها، فوجدها قد  فالحمل يكون ستة أشهر، فال رجم عليها. فأمر

 إذا قضى القاضي بالف»وأخرب عبد الرزا  عن اإلمام الثوري قال:  ث«رجمت
 .«كتاب اهللث أو سنة رسول اهللث أو شيء جممن عليه فإن القاضي بعده يرده

 والذي له صالحية نقض هذه األحكام هو قاضي املظامل.

 بـت سِ ـحْ ـمُ ـال

كافة القضايا اليت هي حقو    احملتسب هو القاضي الذي ينظر يف
 عامةث وال يوجد فيها ُمدٍَّعث على أن ال تكون داخلة يف احلدود واجلنايات.

رَة  هذا تعريف لقاضي احلسبةث وهو تعريف ماخوذ من حدي  ُصبـ 
رَة الطعام فامر جبعله فو  الطعام ح  يراه  الطعامث فإن الرسول وجد بلال  يف ُصبـ 

نظر فيه الرسول وقضى فيه جبعل الطعام املبلول  الناتث فهذا حق عام للنات
رَة إلزالة الِ ش. وهذا يشمل مجين احلقو  اليت من هذا النوعث وال  على وجه الُصبـ 
يشمل احلدود واجلناياتث ألنه ليس من هذا القبيلث وأل ا خصومات بني النات 

 يف األصل.

 بـات المحتسـصالحي

العلم هبا يف أي مكان دون ميلك احملتسب احلكم يف املخالفة فور 
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حاجة جمللس قضاءث وجيعل حت  يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره وينفذ 
 حكمه يف احلال.

وال حاجة جمللس قضاء ح  ينظر احملتسب يف الدعوىث بل حيكم يف 
املخالفة   رد التحقق من حدوثهاث وله أن حيكم يف أي مكان أو زمان: يف 

يف الليل أو النهار. ألن  ثهر الدابةث ويف السيارةالسو ث ويف البي ث وعلى ظ
الدليل الذي ثب  فيه شرط جملس القضاء للنظر يف القضية ال ينطبق على 

إن »احملتسبث ألن احلدي  الذي ثب  فيه اشرتاط اجمللس يف القضاء يقول: 
 إليك جلس إذا» ويقول: ث«الحاكم يدي بين يقعدان الخصمين
د يف قاضي احلسبةث ألنه ال يوجد مدع ومدعى وهذا    موجو  ث«الخصمان

 عليهث بل يوجد حق عام اعُتدَي عليهث أو خمالفة للشرع. وأيضا  فإن الرسول 
رَة الطعام نظر فيها وهو سائر يف السو ث وكان  معروضة  حني نظر يف أمر ُصبـ 

يف للبينث ومل يستدع صاحب الُصبـ رَة عندهث بل   رد أن رأى املخالفة نظر فيها 
 مكا اث با يدل على أنه ال ُيشرتط جملس القضاء يف قضايا احلسبة.

وللمحتسب احلق يف أن كتار نوابا  عنه تتوفر فيهم شروط احملتسبث 
يوزعهم يف اجلهات املختلفةث وتكون هلؤالء النواب صالحية القيام بوظيفة 

 فـُّوضوا فيها. ّين  هلم يف القضايا اليتـاحلسبة يف املنطقة أو احمللة اليت عُ 
وهذا مقيٌد  ا إذا كان تعيني احملتسب قد اشتمل على إعطائه حق 
تعيني نواب عنهث أي حق االستخالف عنهث إذا كان تعيينه من اخلليفةث أما إذا  

أن يكون تقليد  باإلضافة إ  الشرط السابق كان تعيينه من قاضي القضاة فإنه
ل ملن يُقّلده من القضاة حق تعيني قاضي القضاة قد اشتمل على أّن له أن جيع

َمن ينوب عنهث أي حق االستخالف عنه. أما إذا مل يشتمل تعيني قاضي 
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القضاة على ذلك فليس له أن جيعل ملن يُقّلده حق تعيني َمن ينوب عنهث أي 
حق االستخالفث وبالتايل ال يكون للمحتسب حق تعيني نواب عنه أي حق 

القاضيث  مالقاضي سواء أكان احملتسبث أاالستخالف. فحق االستخالف عن 
قاضي املظامل ال ميلكه القاضي إال إذا َجعل له اخلليفة ذلكث أو ُجِعل لوايل  مأ

القضاءث أي قاضي القضاة حق تعيني القضاةث وحق أن جيعل ِلَمن يُقلِّده ِمن 
القضاة أن يستخلفث أي أن يُعنّي َمن ينوب عنه. وذلك ألن القاضي قد قـُّلد 

قضاءث أي قضاء  معينا ث وهو قضاء احلسبةث فإذا مل جُيَعل له حقُّ االستخالفث ال
أي حقُّ تعيني نائب عنه فال ميلك صالحية التعيني؛ وكذلك القاضيث وقاضي 
املظامل كلهم سواءث فكٌل منهم قد ُعنّي للقضاء فيما جرى َناُّ التعيني عليهث 

اةث إال إذا ُنّا على ذلك يف َعق د فال ميلك   َهث أي ال ميلك حقَّ تعيني قض
التقليدث وهلذا ال ميلك أن يُعنّي َمن ينوب عنه للقيام باعمال احملتسب إال إذا 
ُنّا على ذلك يف أمر تعيينه. ومثله قاضي القضاة. أما جواز أن يعني القاضي 

عرض  عليه قضيةث فعني َمن ينوب عنهث  من ينوب عنه فذلك ألن الرسول 
األعرايب الذي جاء للرسول وأخربه أن ابنه كان خادما  على رجل ففي حادثة 

واغُد يا »عينه فزىن بامرأته وطلب احلكمث فإن الرسول قال يف هذه احلادثة: 
رواه البخاري ومسلم من « ...أُنْيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

يبع  نائبا   طريق أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين؛ با يدل على أن للقاضي أن
عنه يقضي يف أمر يعّينه لهث وكذلك للمحتسب فهو قاٍضث إال أنه يشرتط أن 
جيعل القاضي لنائبه القضاء كامال ث أي النظر يف الدعوى واحلكم ح  يصف 
تعيينهث ألن القضاء إخبار باحلكم على سبيل اإللزامث وهو هبذا املعع ال يت زأث 

احلكمث بل يعينه تعيينا  كامال  ح  يكون  فال يصف أن يعينه يف النظر ويرت 
قاضيا  ويصف قضاؤهث وح  لو مل حيكم بالفعل صف عملهث ألنه ال يشرتط 
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احلكم ِمن ِقَبلهث إذ جيوز أن ينظر قاض يف قضية وال يُتّمهاث وقبل أن حيكم 
يُعَزلث وينظر يف القضية قاٍض   ه حيكم هباث وكذلك نائب القاضي ال يشرتط 

حيكمث ولكن يشرتط يف تعيينه أن يُعطى صالحية النظر واحلكمث أي أن فيه أن 
يُعنّي قاضيا  جبمين صالحيات القاضي فيما ُعنّي فيه. وكذلك احملتسبث يُعنيِّ 
نوابا  عنه هلم صالحيات النظر واحلكم يف احلادثة اليت يُعيِّنهم هلاث أو يف املكان 

ِعل له فيه حقُّ االستخالف. ويشرتط الذي يُعيِّنهم لهث إذا كان تعيينه قد جُ 
فيمن يُعيِّنه نائبا  عنه أن يكون مسلما ث حرا ث عدال ث بال ا ث فقيها  فيما يراه من 
قضاياث أي يشرتط فيمن ينيبه احملتسب ما يشرتط يف احملتسب نفسه ألنه قاض 

 مثله.

 المـاضي المظـق

ل يف الدولة أو حتص ِلَمةـَمظ  قاضي املظامل هو قاٍض يـَُنصب لرفن كل 
حتصل من الدولة على أي شخا يعيش حت  سلطان الدولةث سواء أكان من 

من اخلليفة أو بن هو دونه  الـَمظ ِلَمةرعاياها أم من   همث وسواء حصل  هذه 
 من احلكام واملوظفني.

هذا تعريف قاضي املظاملث واألصل يف قضاء املظامل ما ُروي عن النيب 
  احلاكم ِمن أمرث على    وجه احلق يف حكمه للرعية أنه جعل ما يفعله

فقالوا: يا رسول اهلل  ث عن أنس قال:  ال السعر على عهد الرسول َمظ ِلَمة
إن اهلل هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني »لو سعَّرتث فقال: 

ْظِلم ةألرجو أن ألقى اهلل وال يطلبني أحد ب « مالظلمتها إياه في دم وال  م 
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ث ألنه لو فعله يكون فعل شيىا  ال حق له بهث َمظ ِلَمةرواه أمحدث ف عل التسع  
وكذلك جعل القضايا اليت حتصل يف احلقو  العامةث اليت تنظمها الدولة للناتث 
جعل النظر فيها من املظاملث كسقي الزرع من ماء عام كل يف دورهث فقد نظر 

ورجل من األنصارث  لزب  بن العوام يف الشرب الذي تنازعه ا رسول اهلل 
)متفق  «الماء إلى جارك اْسِق يا زبير ثم أرسل»فحضره بنفسه فقال للزب : 

حتصل على أي شخا سواء أكان  من احلاكمث أم من  َمظ ِلَمةفاية  عليه(
ث كما يفهم من هذين احلديثنيث ويُرَفن َمظ ِلَمةتنظيمات الدولة وأوامرهاث تُعترَب 

ث أو ملن ينيبه اخلليفة عنه يف ذلك من الـَمظ ِلَمةلخليفة ليقضي يف هذه أمرها ل
 قضاة املظامل.

 زلهمـالم وعـاة المظـين قضـعيـت

يُعنّي قاضي املظامل من ِقَبل اخلليفةث أو من ِقَبل قاضي القضاة. وأما 
 أو املاملظ حمكمة ِقَبل من اخلليفةث أو ِقَبل من فيكون عزله وحماسبته وتاديبه ونقله

وهي  والية املظامل كون من أخذا   ذلك صالحية اخلليفة أعطاها إذا القضاة قاضي
إمنا ميلكها اخلليفةث وال ميلكها   هث فيكون تعيني وايل املظامل ِمن ِقَبل اخلليفةث 
وعالوة على هذا فإن املظامل ِمن القضاءث أل ا إخبار عن احلكم الشرعي على 

هو الذي كان  منا يُعّينه اخلليفةث ملا ثَب  أّن الرسول سبيل اإللزامث والقاضي إ
يُعنّي القضاة. وهذه كلها أدلة على أن اخلليفة هو الذي يُعنّي قاضي املظاملث 
وكذلك فإن قاضي القضاة يعني قاضي املظامل إذا َجَعل له اخلليفة ذلك يف عقد 

 التقليد.
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خليفة حق عزلهث  وأما عزل قاضي املظامل فإن األصل فيه أن يكون لل
إال أنه ال حيق له أن يعزله إذا كان  هنا  قضية مرفوعة  كما له حق توليتهث

على اخلليفة أو معاوين التفويض أو قاضي القضاة. استدالال  بقاعدة الوسيلة إ  
هو الذي يتو  قضاء املظاملث ومل يُرَو عنه أنه َوّ   وكان الرسول  احلرام حرام.

ية عامةث ومل يُعنّي اخللفاء الراشدون األربعة أحدا  للمظاملث وكان قضاء املظامل تول
يتو  بنفسه قضاء املظاملث فنظر يف عدة مظاملث وملا جاء عبد امللك  علّي 

بن مروان خليفة أفرد للُظالمات يوما ث يتصفف فيه ِقَصَا املتظلمني؛ من    
ها إ  حكم منفذ َردَّه مباشرة للنظرث وكان إذا وقف على مشكلث أو احتاج في

إ  قاضيه أيب إدريس األزديث فكان أبو إدريس هو املباشر لقضاء املظاملث 
فكان قاضيا  وكان يتو  قضاء املظامل يف القضايا اليت حيوهلا له اخلليفة عبد 

اهلل َتوّ  بنفسه قضاء  هامللكث ا ملا جاء أم  املؤمنني عمر بن عبد العزير رمح
سط العهد العباسي كان اخللفاء ادَّ مظامل بين أمية على أهلهاث ويف أو املظاملث ورَ 

يُفوِّضون النظر يف املظامل إ  قاٍض خا  باملظاملث ومنذ ذلك التاريخ ُوِجد 
قضاء املظامل منفصال  عن اخلليفةث وكان قبل ذلك    منفصل عنهث يتواله 

احلقث وله أن يعني قاضيا  بنفسه. فاخلليفة له حق النظر يف املظاملث وهو صاحب 
للمظاملث وكذلك له أن يعزل هذا القاضي ويويل   هث فهو جائز للخليفة أي 

 مباح من املباحات.
كما أّن اخلليفة هو الذي يقوم  حاسبة قاضي املظامل وتاديبه وعزلهث 
ألنه هو املسؤول عن املظاملث وعن القاضي الذي يقوم مقامه يف النظر يف املظامل 

ة عنه. وللخليفة أن يقلد حق عزل قضاة املظامل وحماسبتهم وتاديبهم ونقلهم نياب
لقضاة املظامل أنفسهمث أو لقاضي القضاةث فإذا قّلدهم ذلك صار هلم صالحية 
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 عزل وحماسبة وتاديب قاضي املظامل.

وال حُيَصر قاضي املظامل بشخا واحد أو أكثرث بل للخليفة أن يُعنّي 
ظامل حسب ما حَيتاج َرفُن املظامل مهما بلغ عددهم. ولكن عددا  ِمن ُقضاة امل

عند مباشرة القضاء ال تكون صالحية احلكم إال لقاٍض واحد ليس   ث وجيوز 
أن جيلس معه عدد ِمن ُقضاة املظامل أثناء جلسة القضاءث ولكن تكون هلم 

 صالحية املشاورة ليس   ث وهو    ُملَزم باألخذ برأيهم.

خليفة أن يُعنّي َمن ينوب عنه واحدا  أو أكثر. إال أنه َوَلو وذلك ألن لل
امل ال تت زأث فإن لكل منهم أن ـرهم يف املظـالحية نظـامل فإن صـاة املظـّدد قضـتَع

ينظر يف املظاملث إال أنه جيوز للخليفة أن ُكصِّا قاضيا  للمظامل يف والية ِمن 
اء الوالية على ـياث ألن له إعطالوالياتث وجيوز أن ُكّصصه يف بعض القضا

املظامل والية عامةث ووالية خاصةث ووالية يف مجين البالدث ووالية يف بلد أو إقليم 
يفعل ما يراه. وأما كون قاضي املظامل عند مباشرته النظر يف القضية ال يتعدد 
فِلما سبق ِمن عدم جواز تعدد القاضي يف القضية الواحدةث وجواز تعدده يف 

ملكان. ولكن جيوز أن جيلس معه عدد من قضاة املظامل للشورى فقطث وال ا
يشاركونه يف الرأيث وهذا يرجن إ  رضاه هو واختيارهث فإن كان ال يرى ذلك 
وعارض يف جلوسهم معه ال جيلسون. ألنه ال جيلس من القاضي أحد يش له 

رهم يف عن النظر فيما ُخّصا لهث ولكن إذا ارتفن عن جملس القضاء شاو 
 األمر.
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 المـات قاضي المظـصالحي

لقاضي املظامل حق عزل أي حاكم أو موظف يف الدولة كما له حق 
 عزل اخلليفة.

فيملك قاضي املظامل صالحية عزل احلكامث فاحلاكم قد ُعنّي بعقد 
ويقال له عقد التقليدث ذلك أن اخلليفة له حق الوالية وهو احلكمث وله  تعينيث

التعينيث والتقليد عقد ال يكون إال بالفاظ صرحيةث فعزل  حق التقليدث وهو
احلاكم الذي يُقلِّده اخلليفة هو فسخ لذلك العقدث واخلليفة ميلكه قطعا ث ألن 
الرسول قـَّلد الُوالة وعزهلمث وألن اخللفاء الراشدين قـَلَّدوا الُوالة وعزلوهمث وكذلك 

العزل.    أن حمكمة املظامل ال للخليفة أن يُنيب عنه َمن قـَّلدهم حق التقليد و 
متلك َحَق عزل احلكام نيابة عن اخلليفةث أل ا ليس  نائبة عنه يف التقليد 
والعزلث بل هي نائبة عنه يف النظر يف املظامل. فإذا كان وجوُد هذا احلاكم يف 

ث أي كان هلا حقُّ عزل ذلك َمةِـ الـَمظ لكان هلا حق إزالة هذه   َمةِـ َمظ لواليته 
اكمث فصالحيتها يف عزل احلكام ليس  نيابة عن اخلليفةث وإمنا هي إزالة احل

ث ولذلك يُعَزل من حتكم بعزلهث ولو مل يرض اخلليفةث ألن َعزَله يف هذه الـَمظ ِلَمة
ث وهو يسري على اجلمينث على اخلليفة و  هث فحكم َمةِـ َمظ لإزالة ـاحلال ُحكٌم ب

 حكم كذلك فإنه اخلليفة حيتها يف عزلالقاضي حكم على اجلمين. وأما صال
حصل  للخليفة حالة من احلاالت اليت يُعَزل فيهاث أو  إذا ث ألنهَمةِـ َمظ ل إزالةـب

ث وحمكمة املظامل َمةِـ َمظ لحالة من احلاالت اليت جَيُب َعزلُه فيهاث فإن بقاءه يكون 
ان حكم حمكمة إزالة املظاملث فهي اليت حتكم بعزله. ومن هنا كـهي اليت حتكم ب

 .َمةِـ َمظ لإزالة ـاملظامل بعزل اخلليفة إمنا هو حكم ب
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من املظامل سواء  َمةِـ َمظ لومتلك حمكمة املظامل صالحية النظر يف أيّة 
أكان  متعلقة باشخا  من جهاز الدولةث أم متعلقة  خالفة اخلليفة ألحكام 

رث والقانونث وسائر من نصو  التشرين يف الدستو  اٍّ الشرعث أم متعلقة  عع ن
األحكام الشرعية ضمن تبين اخلليفةث أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائبث أم 

 ذلك.   
قد رفض التسع  للسلن ملا طلب منه  وذلك أن رسول اهلل 

ث كما أنه رأى أن َمةِـ َمظ لالصحابة ذلك عندما  ال السعرث واعترب أن التسع  
ث با يدل على أن عمل َمةِـ َمظ لسقي ب   حق ترتيب احلاكم ألدوار النات يف ال

  . والرسول َمةِـ َمظ لاحلاكم إذا خالف احلقث أو خالف أحكام الشرع كان 
 كان حاكما  للمسلمني ورئيس دولة هلم.

وكذلك كل عمل من أعمال اجلهاز يقوم به أي شخا يف جهاز 
ث ألنه َمةِـ َمظ له يعترب الدولةث إذا كان خمالفا  للحقث أو خمالفا  ألحكام الشرع فإن
 نائب عن اخلليفة يف العمل الذي أنابه فيه اخلليفة يف اجلهاز.

. َمةِـ َمظ لوبذلك يكون حدي  التسع  دليال  على أن خمالفة اخلليفة 
 وحمكمة املظامل هي صاحبة الصالحية يف النظر يف املظامل.

تور هو أّما النظر يف نا من نصو  الدستور أو القانونث فإن الدس
القانون األساسيث والقانون هو أمر السلطانث فيكون النظر فيه نظرا  يف أمر 
السلطانث فهو داخل كذلك يف حدي  التسع ث ألنه نظر يف أعمال اخلليفةث 

 وفو  هذا فإن اهلل تعا  يقول:                 

   تم أنتم وأولو األمر يف شيءث والتنازع يف مادة من مواد أي إذا تنازع
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الدستورث أو مادة من مواد القانونث إمنا هو تنازع بني الرعية وأويل األمر يف 
يـَُرّد إ  اهلل وسولهث وَردُّه إ  اهلل ورسوله َردُّه إ  ـحكم ِمن أحكام الشرعث فَ 

 حمكمة املظاملث أي إ  قضاء اهلل ورسوله.

حية قاضي املظامل بالنظر يف فرض ضريبة من الضرائب فآتية وأما صال
وال يطلبني أحد  ث... وإني ألرجو أن ألقى اهلل»يقول:  من أّن الرسول 

رواه أمحد من طريق أنس. فيكون أخذ « ظلمتها إياه في دم وال مال م ْظِلم ةب
 يوجبه الشرع ث وأخذ املال الذي ملَمةِـ َمظ لاخلليفة املال من الرعية من    حق 

ث وهلذا كان حملكمة املظامل أن تنظر يف الضرائب أل ا مال َمةِـ َمظ لعلى الرعية 
تؤخذ من الرعيةث ونظرها يف الضرائب إمنا هو لرتى هل املال املاخوذ هو با 
أوجبه الشرع على املسلمنيث كاملال الذي يُؤَخذ إلطعام الفقراءث فال يكون 

يوجبه الشرع عليهمث كاملال الذي يؤخذ لبناء سد جلمن  با مل وث أم هَمةِـ َمظ ل
جيب أن تزيلهاث ومن هنا كان  َمةِـ َمظ ل حينىذٍ املياه ميكن االست ناء عنهث فيكون 

 حملكمة املظامل أن تنظر يف الضرائب.

متعلقة باشخا  من جهاز الدولةث أو  َمةِـ َمظ لوال يشرتط يف قضاء أية 
حكام الشرعيةث أو متعلقة  عع نا من نصو  متعلقة  خالفة اخلليفة لأل

التشرينث أو الدستورث أو القانون ضمن تبين اخلليفةث أو متعلقة بفرض ضريبة من 
الضرائبث أو متعلقة بتعدي الدولة على الرعية وأخذها بالعسف والظلمث أو 
جورها فيما َ بيه من أموالث أو إنقاصها لرواتب املوظفني واجلندث أو تاخ  
صرفها هلم ال يشرتط يف قضاء هذه املظامل وأمثاهلا جملس قضاءث وال دعوة 

هبا  ولو مل يدعِ  َمةِـ الـَمظ لاملدعى عليهث وال وجود مدعث بل هلا حق النظر يف 
 أحد.
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وذلك أن الدليل الذي ثب  فيه شرط جملس القضاء للنظر يف القضية 
حاجة لوجود مدٍع فيهاث  ال ينطبق على حمكمة املظامل لعدم وجود مدعث إذ ال

ث ولو مل يدِع هبا أحدث أو لعدم ضرورة حضور املدعى َمةِـ الـَمظ لفهي تنظر يف 
عليهث أل ا تنظر يف الَقضية من    حاجة حلضور املدعى عليه. أل ا تدقق يف 

ث وعليه ال ينطبق عليها دليل اشرتاط جملس القضاءث ملا روى أبو داود َمةِـ الـَمظ ل
أن الخصمين يقعدان   قضى رسول»عبد اهلل بن الزب  قال:  وأمحد عن

وعليه  .«إذا جلس إليك الخصمان»لعلّي:  وقوله:  ث«بين يدي الحاكم
  رد حدوثها من    الَتقيُّد بشيء مطلقا ث ال  َمةِـ الـَمظ لحملكمة املظامل النظر يف 

ال أنه نظرا  ملكانة يف مكانث وال يف زمانث وال يف جملس قضاءث وال    ذلك. إ
هذه احملكمة من ناحية صالحيا ا كان  حتاط  ا جيعل هلا اهليبة والعظمة. ويف 
زمن السالطني يف مصر والشام كان جملس السلطان الذي ينظر فيه يف املظامل 

( وكان يُقيم فيه نُوابا  عنهث وحيضر فيه القضاة والفقهاءث وقد دار العدليسمى )
تاب )السلو  إ  معرفة دول امللو ( أن السلطان امللك ذكر املقريزي يف ك

الصاحل أيوب َرّتب عنه نُوابا  بدار العدل جيلسون إلزالة املظاملث ومعهم الشهود 
والقضاة والفقهاء. وال بات أن جُيعل حملكمة املظامل دار فخمةث فإن هذا من 

 املباحاتث ال سيما إذا كان  َتظَهر هبا عظمة العدل.



 229 

 از اإلداريـهـالج

إدارة شؤون الدولةث ومصاحل النات تتوالها مصاحل ودوائر وإداراتث 
تقوم على النهوض بشؤون الدولةث وقضاء مصاحل النات. ويُعنيَّ لكل مصلحة 
مدير عامث ولكل دائرةث وكل إدارة مدير يتو  إدار اث ويكون مسؤوال  عنها 

ن يتوّ  اإلدارة الُعليا ملصاحلهم مباشرةث ويكون هؤالء املديرون مسؤولني أمام مَ 
أو دوائرهم أو إدارا مث ِمن حي  عملهمث ومسؤولني أمام الوايل والعامل من 

 حي  التقيد باألحكام واألنظمة العامة.

 كماا ـلوب إدارة وليس حـاز اإلداري أسـالجه

اجلهاز اإلداري أسلوب من أساليب القيام بالفعلث ووسيلة من وسائلةث 
إ  دليل خا  بهث ويكفي الدليل العام الذي يدل على أصلهث وال  فال حيتاج

يقال إن هذه األساليب أفعال للعبد فال يصف أن  ري إال حسب األحكام 
الشرعيةث ال يقال ذلك ألن هذه األفعال جاء الدليل الشرعي على أصلها عاما ث 

ل متفرع ـفع فيشمل كل ما يتفرع عنها من األفعال إال أن ياس دليل شرعي على
 يتبن حسب الدليلث فمثال  قال تعا :  حينىذٍ عن األصل ف      

وهو دليل عام. وجاءت األدلة على األفعال املتفرعة عنهاث ملقدار النصابث 
عن:   متفرعة أفعال   وكلها  الزكاةث  منها  تؤخذ  اليت وللعاملنيث ولألصناف 

       ومل تاِت أدلة لكيفية ِقيام العمال جبمعهاث هل يذهبون
راكبني أم ماشنيث هل يستاجرون معهم أجراء ملساعد م أم الث وهل حيصو ا 

هث وهل يتخذون خمازن لوضن ما فيبدفاترث وهل يتخذون هلم مكانا  جيتمعون 
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للحبوبث  جيمعونه فيهاث وهل تُوضن هذه املخازن حت  األرض أو تُبع كالبيوت
عن:  متفرعة   وهل زكاة النقد  من باكيات أو بصناديقث فهذه وأمثاهلا أفعال

       ويشملها الدليل العام ألنه مل تات أدلة خاصة هبا. وهكذا
أي ــ مجين األساليب. فاألسلوب هو الفعل الذي يكون فرعا  لفعل قد جاء له 

ذا ال حاجة ألن يؤتى له بدليلث فدليل أصله العام دليل دليٌل عام. وهل ــ لألصل
 عليه.

أما إقامة اإلدارةث أي إقامة َمن يدير مصاحل الرعيةث يف كل مصلحة 
حتتاج إ  إدارةث فهذا فعل أصٌل وليس بفرعث وحيتاج إ  دليلث ودليله فعُل 

 ان فقد كان عليه السالم يقوم باحلكمث ويقوم باإلدارةث فقد ك ثالرسول 
مبل ا ث ومنفذا ث وقائما   صاحل املسلمنيث أما التبليغ فمعروفث وأما التنفيذ فقد 

ار  وهو تنفيذث ـسـباخذ الصدقة وهو تنفيذث وبقطن يد ال جاء الوحي يامره 
يهدم األصنام  ورجم الزاينث وجلد القاذفث وقتل احملارب وهو تنفيذث وكان 

اث وهو تنفيذث ويقتل وياسرث وهو تنفيذث وكان بيده وهو تنفيذث ويُرِسل من يزيله
يُقيم احلدَّ على العصاة على اختالف أنواعهم  انيامر النات بالعدل ويقيمهث وك

 وحيمل النات على كل ما جاءهم بهث وهو تنفيذ.

وأما ِقيامه باملصاحل فقد كان إ  جانب ذلك يدير املصاحلث ويُعنيِّ كتابا  
عليه السالم يدير مصاحل النات يف املدينةث وَعنيَّ معه  إلدارة هذه املصاحلث فكان

َمن يُدير هذه املصاحل. فكان علّي بن أيب طالب كاتب العهود إذا عاهدث 
والصلف إذا صاحلث وهذا إدارةث وليس لكمث وكان ُمعي قيب بن أيب فاطمة على 

مد بن خامتهث وهو إدارةث وليس لكمث خرَّج البخاري يف التاريخ من طريق حم
من حديد ملّون   كان خاتم رسول اهلل»بشار عن جده معيقيب قال: 
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وكان  .« عليه فضة كان بيدي. وكان المعيقيب على خاتم رسول اهلل
ُمعيقيب بن أيب فاطمة أيضا  كاتبا  على ال نائمث وهو إدارةث وليس لكم وكان 

كان عبد اهلل حذيفة بن اليمان يكتب خر  احل ازث وهو إدارةث وليس لكمث و 
بن أرقم كاتبا  للنات يف قبائلهم ومياههمث وهكذا. فهذا كله دليل على أّن 

قام باإلدارة كما كان يقوم باحلكم. إال أنه عليه السالم قد حدَّد  الرسول 
هلؤالء املديرين العمل الذي عينهم ليقوموا بهث وهو كتابة ال نائمث أو خر  

عليه السالم مل حُيّدد هلؤالء املديرين األعمال الثمارث أو ما شاكل ذلكث ولكنه 
الفرعية اليت يقومون هبا إلجناز هذا العملث فكان عدم تعيينه يعين أن تلك 
األعمال متفرعة عن هذا األصلث فيمكن ملن أُمر بالقيام بالعمل أن كتار أي 

ن أسلوب يوصل إ  القيام باعباء العمل الذي ُكلِّف بهث  ا يقضي املصاحل م
 أيسر سبيل.

 ؤونـة الشـايـالح من رعـاء المصـقض

ا إنه ملا كان قضاء هذه املصاحل ِمن رعاية الشؤونث ورعاية الشؤون إمنا 
هي للخليفةث لذلك كان للخليفة أن يتبع أي أسلوب إدراي يراهث ويامر بالعمل 

هباث  العمل تالنا ويلزماإلداريةث  واألنظمة القوانني مجين َيسنّ  أن للخليفة به. فإن
وأن يُلزِم النات به دون  منهاث بواحد يامر أن للخليفة فرعيةث جيوز أعمال أل ا

وجب  طاعتهث ألنه إلزام بتوابن حكم تبناه اخلليفةث واإللزام به  حينىذٍ   هث و 
 فيه كرج بسواءث وال األحكام سواء تر  ما سواهث أي منعهث وهو كتبيّن يقضي 

األساليب مباحة فلكل شخا أن يقوم  هذه إن يقال الو  الشرعية. األحكام عن
باألسلوب الذي يراهث فإذا ألزَم اخلليفة  باح ِمن املباحاتث ومنن مباحا   خر 
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يكون قد َحّرم املباحث ال يُقال ذلك ألنه يف تبنيه ألسلوب معني ال يكون قد 
األحكامث أوجب مباحا ث وحرم مباحا   خرث بل فعل ما جعله له الشرع من تبين 

وما يوصل إ  القيام هباث فصالحيته يف تبين احلكم هي صالحيتة كذلك يف تبين 
ما يوصل إ  القيام بهث ولذلك كان له أن يتبناهث وعلى الرعية أن تَلَتزِم ما تبناهث 
وال يصف أن تقوم ب  ه إذا منعها منه. على أن هذا املباح هو املباح الذي 

و مباح للخليفة للرعاية لسبه. ألن الرعاية لهث يستعمل لرعاية الشؤونث فه
وليس مباحا  لكل الناتث أل م ال ميلكون صالحيات الرعايةث وهلذا يكون 
وجوب التزام ما تبناه اخلليفة فيه من باب وجوب الطاعةث ال من باب جعل 

 املباح فرضا .

 التفصيالت اإلدارية

يالت اإلدارة ـبة لتفصـ  هيث أما بالنسـبة لغدارة من حيـهذا بالنس
فإ ا ماخوذة من واقن هذه اإلدارةث إذ بالتدقيق يف واقعها يتبني أن هنا  أعماال  
يقوم هبا اخلليفة نفسهث أو معاونوهث سواء كان  من احلكمث أي تنفيذ الشرعث أو 

ائلث ـاليب ووسـمن اإلدارةث أي قضاء املصاحل الفرعية للناتث وهذه حتتاج إ  أس
ها ـتاجـؤون اليت حيـليفةث إلدارة الشـاز خا  باخلـكان ال بد من جهومن هنا  

الفةث ويتبني أيضا  أن هنا  مصاحل للنات يريدون قضاءهاث ـات اخلـؤوليـيام  سـللق
ائل للقيام هباث ومن هنا كان ـاليب ووسـذه حتتاج إ  أسـوهي متعلقة بالرعيةث وه

 ال بد من جهاز خا  لقضاء مصاحل النات.
 اإلدارة هي واملصلحة وإدارات. ودوائر مصاحل ِمن يتكّون اجلهاز هذاو 
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والصناعة  والزراعةث والصحةث كالتعليمث الدولةث مصاحل ِمن مصلحة ألية العليا
 وإدارات.ها ِمن دوائر بعو  ها. وهذه املصلحة تتَوّ  إدارة املصلحة ذا اث وما يت

واإلدارة هي  إدارات. من يتبعها وما فسهاثن الدائرة شؤون تتَوّ   اليت هي والدائرة
 اليت تتَوّ  شؤون اإلدارة ذا اث وما يتبعها من فروع وأقسام.

وهذه املصاحل والدوائر واإلدارات إمنا تُنَشا وتُقام ألجل النهوض بشؤون 
 الدولةث وألجل قضاء مصاحل النات.

تعيني مسؤولني ولضمان س  هذه املصاحل والدوائر واإلدارات ال بُدَّ ِمن 
هلا. فُيعنيَّ لكل مصلحة مدير عام يتَوّ  إدارة شؤون املصلحة مباشرةث ويشرف 

 مدير إدارة ولكلعلى مجين الدوائر واإلدارات التابعة هلا. ويُعنّي لكل دائرةث 
 .وأقسام فروع ِمن يتبعها مباشرةث وعّما عنها مسؤوال   يكون

الدولةث با ا  إداراتـسمى بوهذا شرح لواقن إدارة املصاحلث أو ما ي
جهاز عام جلمين الرعيةث وَمن يعيشون يف ظل سلطان الدولةث وقد أُطِلق عليها 

 وإدارة املصاحل أو الديوان مل تكن موجودة يف عهد الرسول  .(الديواناسم )
برتتيب خا ث بل كان يُعنّي لكل مصلحة كاتبا ث فهو املديرث وهو الكاتبث 

 وهو كل شيء.

. وسبب ن وضن الديوان يف اإلسالم عمر بن اخلطاب وأول مَ 
وضعه للديوان أنه بع  بعثا  وكان عنده اهلرمزان فقال لعمر: هذا بع  قد 
لَّف منهم رجل و جل  كانه فمن أين يعلم  َّ أعطيَ  أهله األموالث فإن 

بن     هلم ديوانا ث فساله عن الديوان ففسَّره له. وروى عابدِـ بــ  صاحبك به؟ فاث
استشار املسلمني يف تدوين الدواوينث  حيىي عن احلار  بن نـُف يل أن عمر 
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: تَقِسم كل سنة ما اجتمن إليك ِمن املال وال فقال علّي بن أيب طالب 
ن النات فإن مل سأرى ماال  كث ا  ي مُتِسك منه شيىا . وقال عثمان بن عفان 

أن ينتشر األمرث فقال الوليد  حُيَصوا ح  يُعَرف َمن أخذ بن مل ياخذ خشي 
بن هشام بن امل  ة قد كن  بالشام فرأي  ملوكها قد َدوَّنوا ديوانا ث وَجنَّدوا 
جنودا ث َفدوِّن ديوانا ث وَجّند جنودا ث فاخذ بقولهث ودعا َعقيل بن أيب طالبث 

اكتبوا الناس »قريش وقال:  ُنّسابوخمرمة بن نوفلث وجب  بن مطعم وكانوا من 
 .«ى منازلهمعل

ا بعد ظهور اإلسالم يف العرا  جرى ديوان االستيفاءث وجباية األموال 
على ما كان عليه من قبل. فكان ديوان الشام بالروميةث ألنه كان من بالك 
الروم. وكان ديوان العرا  بالفارسيةث ألنه كان من بالك الفرت. ويف زمن عبد 

لعربية سنة إحدى ومثانني ه رية. ا تتابن امللك بن مروان نقل ديوان الشام إ  ا
إنشاء الدواوين حسب احلاجةث وما تقتضيه مصاحل الرعية. فكان  الدواوين اليت 
ّتا باجليش من إثبات وعطاءث وكان  الدواوين اليت ّتا باألعمال من 
رسوم وحقو ث وكان الديوان الذي كتا بالعمال والوالة من تقليد وعزلث 

ن اليت ّتا ببي  املال من َدخل وَخرجث وهكذا. فكان إنشاء وكان  الدواوي
الديوان متعلقا  باحلاجة إليهث وكان أسلوبه كتلف من عصر إ  عصرث الختالف 

 األساليب والوسائل.

 الرئيس هلذا ُتسَند وكان  موظفونث له ويُعنيَّ  رئيسث للديوان يُعنيَّ  وكان
 عيَّنون له تعيينا  يف أحيان أخرى.صالحية تعيني موظفيه يف بعض األحيان ويُ 

مى بالديوان ـاحل أو ما يسـصـاء إدارة املـُن يف إنشـبـَ تَّـ وعلى ذلك فإنه يُ 
احلاجُةث وما ينهض باعباء هذه احلاجة من أساليب العملث ووسائل القيام بهث 
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وجيوز أن ّتلف يف كل عصرث وأن ّتلف يف كل واليةث وأن ّتلف يف كل 
 بلد.

حي  إنشاء إدارة املصاحلث أو إنشاء الديوانث أما من حي   هذا من
رعاياث فهم من حي    الوق  نفسهمسؤولية هؤالء املوظفنيث فإ م أجراءث ويف 

كو م أجراءث أي من حي  قيامهم بعملهمث مسؤولون أمام رئيسهم يف الدائرةث 
 ةمن وال أي أمام مدير الدائرة. ومن حي  كو م رعايا مسؤولون أمام احلكام

 ومعاوننيث ومسؤولون أمام اخلليفةث ومقيدون باحكام الشرعث وباألنظمة اإلدارية.

 الحـة إدارة المصـياسـس

سياسة إدارة املصاحل تقوم على البساطة يف النظامث واإلسراع يف إجناز 
األعمالث والكفاية فيمن يتولون اإلدارة. وهذا ماخوذ من واقن إجناز املصلحةث 

لحة إمنا يب ي سرعة إجنازهاث وإجنازها على الوجه األكملث فصاحب املص
إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم »يقول:  والرسول 

رواه مسلم من طريق شداد « ...فأحسنوا الِقْتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح
بن أوت. فاإلحسان يف قضاء األعمال مامور به من الشرعث وللوصول إ  هذا 

حسان يف قضاء املصاحل ال بد من أن تتوفر يف اإلدارة ثال  صفات: اإل
ها: البساطة يف النظامث أل ا تؤدي إ  السهولة واليسرث والتعقيد يوجد إحدا

ها: اإلسراع يف إجناز املعامالتث ألنه يؤدي إ  التسهيل على تالصعوبة. وثاني
د إليه العملث وهذا يوجبه ها: القدرة والكفاية فيمن ُيسنَ تصاحب املصلحة. وثالث

 إحسان العملث كما يقتضيه القيام بالعمل نفسه.
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 ةـدولـزة الـهـف في أجـالتوظ قّ ـن له حـم  

لكل من حيمل التابعيةث وتتوفر فيه الكفايةث رجال  كان أو امرأةث مسلما   
كان أو    مسلمث أن يُعنيَّ مديرا  إلدارة أيَّة مصلحة من املصاحلث وأن يكون 

 ظفا  فيها.مو 

وذلك ماخوذ من أحكام اإلجارةث في وز استى ار األج  مطلقا ث 
 سواء أكان مسلما  أم    مسلمث وذلك لعموم أدلة اإلجارةث فاهلل تعا  يقول:

           البخاري عن أيب  عامث وروى وهو
.. .ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة تعالى: قال اهلل»قال:  هريرة عن النيب 

وهو عامث على أن الرسول « ورجل استأجر أجيراا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
  استاجر رجال  من بين الدِّيلث وهو على دين قومه. وهذا يدل على جواز

إجارة    املسلم كإجارة املسلم. وكذلك جيوز استى ار املرأة كما جيوز استى ار 
لعموم األدلة أيضا ث في وز للمرأة أن تكون مديرة دائرة يف دوائر الدولةث  الرجلث

وأن تكون من املوظفني فيهاث وجيوز ل   املسلم أن يكون مديرا  لدائرة من دوائر 
الدولةث وأن يكون موظفا  من املوظفنيث أل م ُأجراءث وأدلة اإلجارة عامة. وأما 

ث فألنه هو الذي يشمله تطبيق األحكامث ّصيا من حيمل التابعية بالنا عليه
وال تطبق األحكام على من ال حيمل التابعيةث أي من ال يستوطن دار اإلسالمث 

ثم ادعهم إلى »فيما أوصى به أم  اجليش:  ولو كان مسلما . لقول الرسول 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم 

رواه مسلم من طريق بريدة. « وعليهم ما على المهاجرينما للمهاجرين 
ومفهومه أ م إن مل يتحولوا فليس هلم ما لناث وليس عليهم ما علينا ولو كانوا 
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مسلمني. فما ذُِكَر إمنا هو بالنسبة ملن تطبق عليهم األحكام. وإال فاحلكم 
 ة.الشرعي أنه جيوز استى ار من ال حيمل التابعية لعموم أدلة اإلجار 

 راءـج  ة أُ ـدولـد الـون عنـوظفـالم

املديرون واملوظفون يف الدولة أجراء وفق أحكام اإلجارة. ويكون 
تعيينهم وعزهلمث ونقلهم وتاديبهمث من قبل من يتوّ  اإلدارة العليا ملصاحلهم أو 

 دوائرهم أو إدارا م وفق األنظمة اإلدارية.

أن يُلَتزم معه ما يقتضيه وهذا ماخوذ من أحكام األج ث فاألج  جيب 
العقدث كما أنه جيب عليه أن يلتزم  ا مّت التعاقد عليهث ألن العقد ُملزِم 
للمتعاقدين  ا مّت االتفا  عليهث فإذا استؤجر األج  ملدة ال يصّف عزله با 

 استؤجر له يف املدة احملّددة.

وهي ما يلزم وأما التزام األنظمة اإلدارية فإ ا  ثابة شروط اإلجارةث 
رواه أبو داود « المسلمون عند شروطهم»الوفاء به. قال عليه الصالة والسالم: 

من طريق أيب هريرة. وأما نقل املوظفني من عمل إ  عمل  خر فإنه تابن لعقد 
 اإلجارة فيسار معهم حسب عقد التعيني.

لعليا واملسؤول عن تعيينهم ونقلهم وتاديبهم وعزهلم هو من يتوّ  اإلدارة ا
ملصاحلهم أو دوائرهم أو إدارا مث ألنه هو املسؤول عن املصلحة اليت يعملون فيهاث 

 وهو صاحب الصالحية  قتضى املسؤولية اليت أنيط  به.
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 ةــس األُمّ ـلـمج

هو جملس يتكّون من أشخا  ميثلون املسلمني يف الرأيث ل جن إليهم 
ن األُمة يف حماسبة احلكامث وذلك اخلليفة الستشار م يف األمورث وهم ينوبون ع

عن األنصارث ث ألربعة عشر رجال  من النقباء أخذا  من ّصيا الرسول 
وعن املهاجرين للرجوع إليهم الستشار م يف األمورث وأخذا  من ّصيا أيب 

رجاال  من املهاجرين واألنصار يرجن إليهم ألخذ رأيهم إذا نزل به  بكر 
هم العلماء وأصحاب الفتوى.   عهد أيب بكر أمر. وكان أهل الشورى يف

أخرج ابن سعد عن القاسم: )أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد 
مشاورة أهل الرأيث وأهل الفقهث ودعا رجاال  من املهاجرين واألنصارث دعا عمر 
وعثمان وعليا  وعبد الرمحن بن عوف ومعاذ بن جبلث وأيب بن كعبث وزيد بن 

وكل هؤالء كان يفيت يف خالفة أيب بكرث وإمنا تص  فتوى النات إ   ثثاب (
هؤالءث فمضى أبو بكر على ذلكث ا ويَل عمر فكان يدعو هؤالء النفرث 
وكان  الفتوى تص  وهو خليفة إ  عثمان وُأيّب وزيد. با يدّل على إباحة أن 

رى الثابتة بنا يتخذ جملس خا  ينوب عن األُمة يف حماسبة احلكامث ويف الشو 
وأطلق عليه: جملس األُمة ألنه نائب عن األُمة يف احملاسبة  .القر ن والسنة

 والشورى.
وجيوز أن يكون يف هذا اجمللس أعضاء من    املسلمني من الرعاياث 

 من أجل الشكوى من ظلم احلكام هلمث أو من إساءة تطبيق اإلسالم عليهم.
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 ورىـالشُّ  قّ ـح

املسلمني على اخلليفةث فلهم عليه أن يرجن إليهم الشُّورى حق جلمين 
 يف أمور الستشار م فيهاث قال تعا :                

       .  وكان الرسول  يرجن إ  النات ليستش همث فقد
يف القتال خارج استشارهم يوم بدر يف أمر مكان املعركةث واستشارهم يوم ُأحد 

املدينة أو داخلهاث ونزل عند رأي احلباب بن املنذر يف احلالة األو  وكان رأيا  
فنيا  صدر عن خب  فاخذ بهث ونزل عند رأي األكثرية يوم ُأحد من أن رأيه كان 

 بالفه.

وقد رجن عمر إ  املسلمني يف أمر أرض العرا : أيوزعها على 
قيها يف يد أهلهاث على أن يدفعوا خراجهاث وتبقى املسلمني أل ا  نائم؟ أم يب

رقبتها ملكا  لبي  مال املسلمني. وقد عمل  ا أداه إليه اجتهادهث ووافقه عليه 
الصحابةث فرت  األرض بايدي أصحاهبا على أن يؤدوا خراجها. وقد عزل  أكثر

خيانة سعد بن أيب وقا  عن الوالية جملرد الشكوى منه. وقال: إين مل أعزله عن 
 أو ضعف.

وكما أن للمسلمني حق الشورى على اخلليفةث فإنه جيب عليهم حماسبة 
احلكام على أعماهلم وتصرفا م. واهلل سبحانه وتعا  فرض على املسلمني 
حماسبة احلكام وأمرهم أمرا  جازما   حاسبتهم والت ي  عليهم إذا هضموا حقو  

مهلوا شانا من شؤو اث أو خالفوا أحكام الرعيةث أو قّصروا بواجبا م دوهاث أو أ
اإلسالمث أو حكموا ب   ما أنزل اهلل. روى مسلم عن أم سلمة أن رسول اهلل 

  :ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر »قال
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 .«اوْ سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا أفال نقاتلهم؟ قال: ال، ما صلّ 
فقد اعرتض عمر وعارضوهث  ول اهلل الصحابة على رس اعرتضوقد 

إنه من أتى محمداا من »ما ورد يف عقد صلف احلديبية من نا:  بشدة على
يردوه  لم محمد مع ممن قريشاا  جاء عليه، ومن ر دَّهُ  ّيهـول إذن قريش بغير

ذكره ابن هشام يف الس ة عن طريق الزهري. كما أنكر املسلمون أول « عليه
مرث على أيب بكر عزمه على حماربة املرتدين كما أنكر األمرث وعلى رأسهم ع

 طلحة والزب  عليهث عندما علما أنه يريد أن يعهد لعمر من بعده.

كما أنكر بالل بن رباحث والزب  و  هم على عمر عدم تقسيمه أرض 
العرا  على احملاربنيث وكما أنكرت عليه امرأة  يه عن أن يزيد النات يف املهور 

مائة درهمث فقال  له: ليس هذا لك يا عمر: أما مسع  قول اهلل على أربع
 سبحانه:                     فقال: أصاب

 امرأة وأخطا عمر.

 وهلذا كله فم لس األُمة له حق الشورىث وعليه واجب احملاسبة.

 ورىـم الشكْ ـحُ 

َر. وهي طلب الرأي من املستشارث ويقال استشاره الشورى مصدر َشاوَ 
 طلب منه املشورة.

َورَة بتسكني ـوالشورى واملُشورة بضم الشني  عع واحدث وكذلك ال َمش 
ورة ل تان. قال ـالشني. جاء يف لسان العرب: يقال فالن جيد املُشورة وال َمش 
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ورَةث ا نقل  إ  َمُشورة خل ورَة ـفتها. وقال اللي : الالفراء: املُشورة أصلها َمش  َمش 
َعَلة اشتق من اإلشارةث ويقال: َمُشورة وهي الشورى وال َمُشورَة بضم الشني ـَمف 

ورَةث وتقول منه شاورته يف األمر واستشرته  ععث وجاء يف خمتار ـوكذلك ال َمش 
ورَة الشورىث وكذا الـالصحاح: ال َمُشورَة بضم الشنيث نقول منه شاوره يف ـَمش 

 ألمر واستشاره  عع.ا

واألصل يف مشروعية الشورى هو أمر اهلل سبحانه وتعا  نبيه الكرمي 
  :أن يستش  املؤمنني حي  قال له          ،  وهذا األمر

باملشاوره هو ملطلق الطلبث أما كونه للوجوب أو الندب أو اإلباحة فإن القرائن 
 هي اليت تعنّي ذلك.

طلب املشاورة هذا مل يقرتن بقرينة تفيد اجلزم والوجوبث بل اقرتن إن 
 بقرائن تصرف عنه اجلزم والوجوب وذلك كالتايل:

 إن قوله تعا  يف نفس اآلية:   ــ 3      يفيد االستشارة يف
كل أمر مهما كان نوعهث ولكن  ا أن الواجبات واحملرمات واألحكام الشرعية 

الشرع ونّا عليها بشكل حمّدد ال جمال لرأي البشر فيهاث وبالتايل ال اليت بينها 
جمال للتشاور فيهاث ألن اهلل سبحانه وتعا  هو وحده املشرّعث وهو وحده 

  احلاكم وله احلكم. قال تعا :      وقال:  ث    

          :وقال               

    و   ذلك من اآليات اليت  عل استشارة البشر فيها ال قيمة  ث
  هلا وال مكانث با يدل على أن هذه األحكام خمصصة لعموم كلمة:   

األمور املباحةث وهذه قرينة يف اآليةث وعلى أن االستشارة تكون فيما عداها من 
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 صارفة اجلزم والوجوب عن الشورى.

  اآلية: نفس يف تعا  قوله إن  ــ 8              
 ثمضاء واّاذ القرار إ  الرسول سناد العزم الذي هو قصد اإلإنّا يف 

 ليس للوجوب.وليس للمستشارين وهذه قرينة ثانية على أن أمر االستشارة 
بكث  من األعمال وامضاء الكث  من  إن قيام رسول اهلل   ــ 1

وعقد  ثمثل تعيني الوالة والقضاة والكتاب وأمراء السرايا واجليوش ثاألمور
هو قرينة ثالثة  ثدون أن يستش  الصحابة ثوإرسال الرسل واملبعوثني ثندَ ـهُ ـال

زم ـوبث ولو كان الطلب يفيد اجلعلى أن طلب االستشارة ال يفيد اجلزم والوج
 حابته يف هذه األعمال اليت كان يقوم هبا.ـص الرسول  ارـتشـوب السـوالوج

  واجبةث فلم يبق إال أن ـارة ليسـتشـورة واالسـشُ ـورى واملـشـوما دام  ال
تكون مندوبة أو مباحةث وباستعراض األدلة والقرائن جند أن حكمها الندب 

لة منها تدل على أن الشورى واملُشورة واالستشارة واالستحبابث وهذه مج
 مندوبة:

َمد ُح اهلل سبحانه للشورى  دحه للمؤمنني بان أمرهم شورى   ــ 3
 بينهم بقوله سبحانه:          . 

لصحابته يف األمور كثرة تدل على  كثرة استشارة رسول اهلل   ــ 8
هتمام هبا وبفضلها وليـَُعلِّم املسلمني من بعده احلر  مدى حرصه عليها واال

ما رأيت أحداا أكثر »على القيام هباث فقد روى الرتمذي عن أيب هريرة قوله: 
 .« مشورة ألصحابه من رسول اهلل
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 شاورة املؤمنني يف معرض أمره  جميء أمر اهلل سبحانه لرسوله   ــ 1
 ار هلم بقوله تعا : إياه باللني هلم والعفو عنهم واالست ف       

                              

             دل على أن االستشارة ـن تـرائـذه قـفه ث
 مندوبة.

فإن  ثى املندوبة تكون يف األعمال واألمور املباحةومن أن الشور 
األحكام الشرعية اليت مل يرد فيها نّا واضف يف كتاب اهلل أو سنة رسولهث 

واألمور الفنية  ثوحتتاج إ  ل  وتقاٍّ للوصول إليهاث وكذلك التعاريف
وما كان من قبيل الرأي واحلرب  ثوالفكرية اليت حتتاج إ  ل  وإنعام نظر

ن فيها إ  العلماء وإ  أرباب اخلربة وأصحاب رجَ كيدةث فإ ا مجيعها يُ وامل
االختصا ث وال عربة فيها لكثرة أو قلةث ورأي املستشارين فيها    ملزمث وذلك 

ث يف أي خيار ياخذ للصحابة يستش هم يف أسرى بدر أخذا  من رجوعه 
وع أيب بكر وعمر . وأخذا  من رجمن خيارات حكم األسرى الذي كان نازال  

رضي اهلل عنهما أيام خالفتهما لرؤساء الصحابة وعلمائهم إذا نزل  هبما 
أو جاءمها قضاءث فلم جيدا فيه حكما  يف كتاب اهلل أو سنة رسوله.  ثحادثة

على رأي احلُباب بن املنذر يف اختيار موقن معركة  وأخذا  من نزول الرسول 
 بدر.

لخليفة لألمور املباحة مندوبة فإنه جيوز ومن كون الشورى يف األعمال وا
أو يف  ثه هبا يف كل األمور أو يف بعضهاث فإن ألزم نفسه هبا يف أمرٍ ـأن يلزم نفس

اورة ـه باملشـزم نفسـور وجب عليه أن يلتزمث وأن يقوم هبا وجوبا  فيما ألـعدة أم
إلزام ـبعليه  اخلـالفةعند عرض  ذا  من قبول عثمان بن عفان ـفيهث وذلك أخ
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نفسه  ا ُعرض عليه من الس  على سنة الشيخني قبله أيب بكر وعمر رضي اهلل 
 دون إنكاٍر منهم. عنهماث على مرأى ومسمن من الصحابة 

وعند قيام اخلليفة باستشارة جملس األُمة فإن عليه أن يلتزم برأي 
عام نظرث وذلك  األكثرية يف األمور العملية ويف األعمال با ال حيتاج إ  ل  وإن

كاحلكم والتعليم والصحة والت ارة والصناعة   ثكاألمور الداخلية يف الدولة
والزراعة ودوهاث وكذلك احلال عند حماسبته على أعمال قام هبا بالفعل من هذه 

على رأي األكثرية يف  األمور واألعمالث وذلك أخذا  من نزول رسول اهلل 
شركني يف معركة أحدث من أن رأيه عليه الصالة اخلروج من املدينة ملالقاة جيش امل

والسالم ورأي كبار الصحابة البقاء يف املدينة وعدم اخلروج منهاث وأخذا  من قوله 
لو اجتمعتما في » :عليه الصالة والسالم أليب بكر وعمر رضي اهلل عنهما

 رواه أمحد من طريق ابن  نم األشعري.« مشورة ما خالفتكما

يفة باستشارة اجمللس فيما عدا هذا كان استشاره يف أما إن قام اخلل
األمور الفنية واألمور الفكرية اليت حتتاج إ  ل  وإنعام نظرث أو يف أمور احلرب 
والرأي واملكيدةث فإن رأي األكثرية فيه    ملزم لهث ويبقى هو صاحب القرار 

حتديد موقن لرأي احلباب بن املنذر يف  فيهث وذلك أخذا  من قبول الرسول 
معركة بدر وعدم االلتفات إ   راء الصحابةث بل عدم استشار م يف ذلكث 

لرأي مجهرة الصحابة بعدم حماربة املرتدين  وأخذا  من رفض أيب بكر 
الفةث وكذلك احلال يف قيام اجمللس  حاسبة ـومانعي الزكاة يف بداية تسلمه اخل

 األمورث فإن رأي األكثرية فيه    ملزم.اخلليفة على ما مّت إجنازه بالفعل من هذه 

أما بالنسبة ملا يريد أن يتبناه اخلليفة من أحكام شرعية وقوانني فإنه جيوز 
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له أن يعرضه على اجمللس ألخذ رأيه فيهث إال أن رأي اجمللس يف هذا التبين    
ام وال عربة فيه بكثرة أو قلةث ويبقى هو صاحب القرارث ألن التبين لألحك ثملزم

أخذا  من امجاع الصحابة  ثالشرعية والقوانني هو من صالحيات اخلليفة خاصة
عندما رجن إ   على أن التبين هو للخليفةث وأخذا  من سكو م على عمر 

 املسلمني ليستش هم يف أرض السواد بعد فتحها.

 ةـّـ س األُمـاء مجلـاب أعضـانتخ

ون تعيينا . وذلك أل م ينتخب أعضاء جملس األُمة انتخابا ث وال يعين
وكالء يف الرأي عن الناتث والوكيل إمنا كتاره موكلهث وال يُفَرض الوكيل على 
املوِكل مطلقا ث وألن أعضاء جملس األُمة بثلون للنات أفرادا  ومجاعات يف الرأيث 
ومعرفة املمثل يف البقعة الواسعةث والقوم    املعروفنيث ال تتاتى إال ملن كتاره 

ثال  لهث وألن الرسول عليه السالم مل كرت من يرجن إليهم يف الرأي على أسات ب
مقدر م وكفايتهم وشخصيتهمث بل اختارهم على أساسني: أوهلما أ م نقباء 
على مجاعتهمث ب ض النظر عن كفايتهم ومقدر مث وثانيهما أ م بثلون عن 

هل الشورى هو التمثيل املهاجرين واألنصار. فال رض الذي ُوِجد من أجله أ
للناتث فيعترب األسات الذي كتار عليه أعضاء جملس األُمة هو التمثيل بالنسبة 
للناتث كما هو احلال يف تعمُّد االختيار من النقباءث والتمثيل بالنسبة 
لل ماعاتث كما هو احلال يف َتعمُّد االختيار عن املهاجرين واألنصار. وهذا 

عات للنات    املعروفني ال يتحقق إال باالنتخابث التمثيل لألفراد واجلما
فيتحتم انتخاب أعضاء جملس األُمة. أما كون الرسول هو الذي تو  اختيار َمن 

كان  ضيقة وهي اليت كان املهاجرون واألنصار فيها  يستش همث فألن البقعة 



 222 

الثانية مل  املدينةث وألن املسلمني كانوا معروفني لديهث بدليل أنه يف بيعة العقبة
يكن املسلمون الذين بايعوه معروفني لديهث فرت  أمر انتخاب النقباء هلمث وقال 

« أخرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيباا ليكونوا على قومهم بما فيهم»هلم: 
 ذكره ابن هشام يف الس ة من طريق كعب بن مالك.

رأيث وعلى ذلك فإنه يستنبط من كون أعضاء جملس األُمة وكالء يف ال
ومن كون الِعّلة اليت ُوجد من أجلها جملس األُمة هي التمثيل لألفراد واجلماعات 
يف الرأي واحملاسبةث ومن عدم حتقق هذه الِعّلة يف النات    املعروفني إال يف 
االنتخاب العامث يستنبط من ذلك كلهث أن أعضاء جملس األُمة ينتخبون 

 انتخابا ث وال يعينون تعيينا .

 ةــس األُمّ ـة مجلـويـضدة عـم

حتدد مدة العضوية جمللس األُمةث ألن الذين كان يرجن إليهم الرسول 
يف الشورى مل يتقيد بالرجوع إليهم أبو بكرث وإن عمر بن اخلطاب مل يتقيد 
بالرجوع لألشخا  الذين كان يرجن إليهم أبو بكر. وقد رجن عمر إ  رأي 

إليهم يف أوائل حكمه. وهذا يدل أشخا  يف أواخر حكمهث    الذين رجن 
 على توقي  عضوية جملس األُمة  دة معينة.

 ةــس األُمّ ـة مجلـويـعض

لكل من حيمل التابعية إذا كان بال ا  عاقال  احلق يف عضوية جملس 
األُمةث وله احلق يف انتخاب أعضاء جملس األُمةث سواء أكان رجال  أم امرأةث 
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ألن جملس األُمة وكيل عن النات يف الرأي  مسلما  كان أم    مسلم. وذلك
فقطث وليس  له صالحية احلكم والتشرين. وما دام وكيال  يف الرأي فمن حق 
النات يف الدولة اإلسالمية أن يوكلوا َمن يشاؤون بن هم أهل للوكالة يف احلقو  

يف شرعا . وكما أن للمسلم حق الشورىث فإن ل   املسلم احلق يف أن يُبِدي رأيه 
تطبيق أحكام اإلسالم عليهث وفيما يلحقه من ظلم من احلاكم. ولذلك  إساءة 

كان له أن يوكل عنه من يشاءث وأن يكون هو وكيال  عمن يشاءث وال يشرتط 
يف الوكيلث وال يف املوكل أن يكون مسلما ث بل جيوز أن يكون املوكل والوكيل 

كما جاز للمسلمني   ثني   مسلمني. ومن هنا جاز ل   املسلم وأمسلمنيث 
ما داموا حيملون  ثأن ينتخبوا من ميثلهم يف جملس األُمةث مسلما  أو    مسلمٍ 

 تابعية الدولة.

وأيضا  فاإلسالم ينظر للرعايا الذين حيكمهم نظرة إنسانية حمضةث بقطن 
النظر عن الطائفيةث واجلنسث والذكورةث واألنوثة. وتكون سياسة احلكم املرسومة 

صفهم اإلنساين فقطث ح  يكون احلكم ملصلحة اإلنسانيةث ليخرجها من هلم بو 
الظلمات إ  النور. وهلذا كان الرعايا متساوين يف احلقو  والواجبات املتعلقة 
باإلنسان باعتباره إنسانا ث من حي  تطبيق األحكام الشرعية على اجلمينث 

  بني الناتث بل والقاضي حني يفصل اخلصوماتث واحلاكم حني حيكمث ال يفر 
يعاملهم على السواء بوصفهم حيملون التابعية ال باي وصف  خر. وهلذا كان 
لكل واحد بوصفه من رعايا الدولةث احلق يف أن يُعربِّ عن رأيه هوث وله احلق يف 

ُيعرّب عن رأيه ورأي منتخبيه. وذلك ألن اهلل خاطب باإلسالم مجين ـاختيار بثله ل
 فقطث قال تعا :  النات بوصف اإلنسانية                

             وقال:  ث            
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     .  وقد اتفق علماء املسلمني ال سيما علماء األصول على أن
    مباألحكام هو كل عاقلث يفهم اخلطابث سواء أكان مسلما  أاملخاطب 

 أنثى. ممسلمث ذكرا  كان أ

هذا من ناحية    املسلمني. أما من ناحية املرأة فألن جملس األُمة 
ليس من قبيل احلكمث وال يدخل يف احلدي  الشريف الذي يتعلق بوالية املرأةث 

عرض له نازلة يريد أخذ رأي وألن الثاب  عن سيدنا عمر أنه كان حني ت
واء أكان  النازلة تتعلق باألحكام الشرعية )التشرين( أم تتعلق ـلمني فيهاث سـاملس

اي عمل من األعمال اليت للدولةث كان إذا عرض  له نازلة دعا ب مباحلكم أ
وياخذ رأيهم مجيعا ث وقد  ثاملسلمني إ  املس دث وكان يدعو النساء والرجال

قد قدم  ني ردته امرأة يف أمر حتديد املهور. على أن النيب رجن عن رأيه ح
عليه يف السنة الثالثة عشرة للبعثة )أي السنة اليت هاجر فيها( مخسة وسبعون 
مسلما  منهم ثالثة وسبعون رجال  وامرأتانث وبايعوه مجيعا  بيعة العقبة الثانيةث 

بيعته قال هلم مجيعا :  وهي بيعة حرب وقتالث وبيعة سياسية. وبعد أن فر وا من
وهذا  ث«ليكونوا على قومهم بما فيهم ثأخرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيباا »

أمر منه لل مينث بان ينتخبوا من اجلمينث ومل ُكّصا الرجالث ومل يستثن 
النساءث ال فيمن ينتِخب )بكسر اخلاء(ث وال فيمن يُنتَخب )بفتحها(ث واملطلق 

رد دليل التقييدث كما أن العام جيري على عمومه ما مل جيري على إطالقه ما مل ي
يرد دليل التخصياث وهنا جاء الكالم عاما  ومطلقا ث ومل يرد أي دليل 
للتخصيا والتقييدث فدل على أن الرسول أمر املرأتني أن تنتخبا النقباءث وجعل 

 للمرأتني حق انتخاهبما من املسلمني نقيبتني.
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يبايعه الناتث وجلس معه أبو بكر وعمرث يوما  ل وقد جلس الرسول 
فبايعه الرجال والنساء. ومل تكن هذه البيعة إال بيعة على احلكمث ال على 

ة بايعه النساء ـيـبـديـوان يف احلـة الرضـد بيعـلمات. وبعـالم؛ أل ّن كنَّ مسـاإلس
 أيضا  قال تعا :                        

                       

                      

             وهذه بيعة على احلكم أيضا  ألن  ث
 القر ن يقرر أ ن مؤمناتث وكان  البيعة على أن ال يعصينه يف معروف.

وعالوة على ذلك فإن للمرأة احلق يف أن توكل عنها يف الرأيث ويوكلها 
وألن الوكالة ال تشرتط   ها فيهث ألن هلا حق إبداء الرأيث فلها أن توكل فيهث 

 فيها الذكورةث فلها أن تتوكَّل عن   ها.

   أنه من ذلك ليس ل   املسلمني احلق يف إبداء الرأي يف التشرينث 
ألن التشرين اإلسالمي ينبثق عن العقيدة اإلسالميةث فهو أحكام شرعية عملية 

وجهة نظر  مستنبطة من أدلتها التفصيليةث وألنه يعا  مشاكل اإلنسان حسب
معينة تعينها العقيدة اإلسالميةث و   املسلم يعتنق عقيدة تناقض العقيدة 
اإلسالميةث ووجهة نظره يف احلياة تتناقض من وجهة نظر اإلسالمث فال يؤخذ 

 رأيه يف التشرين.
ــــــــــيس ل ــــــــــ  املســــــــــلم احلــــــــــق يف انتخــــــــــاب اخلليفــــــــــةث وال يف  وكــــــــــذلك ل

ـــــه لـــــيس لـــــه احلـــــق يف حصـــــر املرشـــــحني للخالفـــــةث لينتخـــــب مـــــنهم اخل ليفـــــةث ألن
ــــةث فهــــو كاملس ــــيت مــــن صــــالحيات جملــــس األُم ــــاقي األشــــياء ال ـــــاحلكــــم. أمــــا ب م ـل

 ا.ـا ـرأي بشـداء الـا ويف إبـفيه
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 ةــس األُمّ ـات مجلـصالحي

 جمللس األُمة الصالحيات التالية:
)أ( استشارة اخلليفة له وإشارته على اخلليفة يف األعمال واألمور   ــ 3

 ثوالتعليم ثمثل شؤون احلكم ثلية با ال حتتاج إ  ل  وإنعام نظرالعم
وأمثاهلاث ويكون رأيه فيها  ثوالزراعة ثوالصناعة ثوالت ارة ثواالقتصاد ثوالصحة
 ملزما .

واألمور  ث)ب( أما األمور الفكرية اليت حتتاج إ  ل  وإنعام نظر
للخليفة أن يرجن للم لس  فإن ثوالسياسة اخلارجية ثواجليش ثواملالية ثالفنية

 والوقوف على رأيهث ورأي اجمللس فيها    ملزم. ثالستشارته فيها

للخليفة أن حييل إ  اجمللس األحكام والقوانني اليت يريد أن   ــ 8
 ثيتبناهاث وللمسلمني من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب واخلطا فيها

 ورأيهم يف ذلك    ملزم.
احلق يف حماسبة اخلليفة على مجين األعمال اليت حتصل  للم لس  ــ 1

أم  ثأم املالية ثأم اخلارجية ثسواء أكان  من األمور الداخلية ثبالفعل يف الدولة
أم   هاث ورأي اجمللس ملزم فيما كان رأي األكثرية فيه ملزما ث و   ملزم  ثاجليش

 فيما كان رأي األكثرية فيه    ملزم.
ـــــــف اجمل ـــــــس مـــــــن اخلليفـــــــة علـــــــى عمـــــــل قـــــــد مّت بالفعـــــــل مـــــــن وإن اختل ل

ف جــــــــن فيــــــــه إ  حمكمــــــــة املظــــــــامل للبــــــــّ  فيــــــــه مــــــــن حيــــــــ   ثالناحيـــــــة الشــــــــرعية
 زم.ـة فيه ملـكمـاث ورأي احملـرعية وعدمهـالش
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 ثللم لس احلق يف إظهار عدم الرضا عن املعاونني والوالة والعمال  ــ 0
 يف احلال. ويكون رأيه يف ذلك ملزما ث وعلى اخلليفة عزهلم

ورأيهم يف  ثللخالفة املرشحني حصر حق أعضائه من للمسلمني ــ  0
 ذلك ملزمث فال يقبل ترشيف    من حصر اجمللس الرتشيف فيهم.

 هذه هي صالحيات جملس األُمة.

والبند األول منها يتضمن قسمني: أما دليل القسم األول )أ( فهو قوله 
 تعا :        وقوله سبحانه:  ث          ث 

 ف عل الشورى عامة يف كل أمٍر أخذا  من قوله:     واألمر اسم  ث
 جنس حملى باأللف والالمث ومن قوله:       وهو اسم جنس مضافث

ا يف ـد ُخصّ وكالمها من ألفاظ العمومث فيشمالن كل أمٍرث    أن هذا العام ق
ال ـبحانهث وال جمـمن اهلل س رعية وحيٌ ـشـألن األحكام ال ثرعيةـشـ   األحكام ال

 زل به الوحيث ألن اهلل وحده هو احلاكم واملشرّع.ـا نـرأي النات فيمـل

با ال  ثأما دليل كون رأي جملس األمة يف األعمال واألمور العملية
على  أخذا  من نزول رسول اهلل  حيتاج إ  ل  وإنعام نظر ملزما ث فذلك

رأي األكثرية يف اخلروج من املدينة ملالقاة جيش املشركني يف معركة أحدث من أن 
وعدم  ثالبقاء يف املدينة كان  رأيه عليه الصالة والسالمث ورأي كبار الصحابة

لو »أليب بكر وعمر رضي اهلل عنهما:  اخلروج منهاث وأخذا  من قوله 
 .«ورة ما خالفتكمااجتمعتما في مش

موقن معركة  وأما دليل القسم الثاين )ب( فهو اختيار رسول اهلل 
بدر بناء على اقرتاح من احلباب بن املنذر دون أن يستش  صحابته يف ذلك 
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 ثواملالية ثواألمور الفنية ثفضال  عن أن يلتزم بهث فاألمور الفكرية ثألخذ رأيهم
وأصحاب  ثيها آلراء أرباب اخلربةوالسياسة اخلارجية يرجن ف ثواجليش

 االختصا ث وال قيمة فيها لكثرة  راء النات وقلتها.

وكون الشورى يف املباحات فذلك قرينة على أ ا مندوبةث فقد كان 
يرجن إ  الصحابة الكرام يف كث  من األمور واألحيان  رسول اهلل 

شاور   اهلل أن رسول»الستشار م وأخذ رأيهمث فقد أخرج أمحد عن أنس: 
 استشار النبي»وأخرج أمحد عن أنس قوله:  ث«حين بلغه إقبال أبي سفيان

 ثم استشار عمر فأشار عليه  ،مخرجه إلى بدر فأشار عليه أبو بكر
يا معشر   فقال بعض األنصار: إياكم يريد نبي اهلل ،ثم استشارهم ،عمر

نا ال نقول كما قالت األنصار، فقال قائل األنصار: تستشيرنا يا نبي اهلل؟ إ
بنو إسرائيل لموسى عليه السالم: اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا 

ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد  ،قاعدون
فاستشار »وأخرج أمحد من حدي  عمر يف أسرى بدر وفيه:  ث«التبعناك

ن الزهري قال: وأخرج ابن إسحق ع ث«أبا بكر وعلياا وعمر...  رسول اهلل
ن ة بن حصن   فلما اشتد على الناس البالء بعث رسول اهلل» إلى ُعيـ يـْ

والحارث بن عوف المّري وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 
 ،على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح

صلح إال المراوضة في وال عزيمة ال ،ولم تقع الشهادة ،حتى كتبوا الكتاب
بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن  ،أن يفعل  ذلك، فلما أراد رسول اهلل

 وكذلك استشار رسول اهلل  .«عبادة، فذكر ذلك لهما واستشارهما...
أصحابه يف معركة ُأحد هل كرج من املدينة أم يبقى فيهاث و   ذلك من 
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املهاجرين واألنصار  االستشاراتث كما أن أبا بكر كان يرجن إ  رؤوت
ويف  ثوعلمائهم الستشار مث فقد استشارهم يف حماربة املرتدين ومانعي الزكاة

 إ  ويف    ذلكث وكذلك كان عمر واخللفاء من بعده يرجعون ث زو الروم
 الستشار م وأخذ رأيهم. النات

وكان النات أحيانا  يقومون ابتداء من أنفسهم باإلشارة على اخلليفة يف 
الفةث وأراد إنفاذ بع  ـكما حصل بعد أن تو  أبو بكر اخل  ثر من األمورأم

فدخل عليه عمر وعثمان وأبو عبيدة  ــوكان  معظم العرب قد ارتدت  ــ أسامة
فلم  ثأُسامة  َ ع  وسعد بن أيب وقا  وسعيد بن زيد ليش وا عليه بان ال يبع  بَـ 

فاء الراشدين من بعده ومن اخلل ثيست ب هلم. وهذه الوقائن من الرسول 
ورى والرجوع إ  النات ـشـعلى مرأى ومسمن من الصحابة تدل على أن ال

ار م وأخذ رأيهم مندوبةث وبالتايل فإنه يندب للخليفة أن يرجن إ  ـتشـالس
 وأخذ رأيه يف األمور واألعمال املختلفة. ثجملس األُمة الستشارته

رأيه يف األمور العملية  وعند رجوع اخلليفة إ  جملس األُمة ألخذ
 أخذا  من نزول الرسول  ثواألعمال جيب عليه أن يلتزم برأي األكثرية فيها

من أن رأيه ورأي كبار الصحابة كان خمالفا   ثعند رأي األكثرية يف معركة ُأحد
ونزل على رأي األكثريةث وهذا  ثلرأي األكثريةث فرت  رأيه ورأي كبار الصحابة

وال حتتاج إ  ل   ثل هذه احلادثة اليت هي من نوع األعماليدل على أنه يف مث
 ول ـذا  من قول الرسـوإنعام نظر يؤخذ فيها برأي األكثرية من املسلمنيث وأخ

لو اجتمعتما »ري: ـعـأليب بكر وعمر الذي رواه أمحد من طريق ابن  نم األش
مل  ـعينهاث وتشورى بـشـورة يف احلدي  هي الـشـوامل ث«ورة ما خالفتكماـفي مش
 ورة يف أي أمٍر من األمور العملية واألعمال.ـكل مش
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هذا بالنسبة للقسم األول )أ( من البند األولث أما القسم الثاين )ب( 
فيه  اجمللس منه فإن رجن اخلليفة إ  اجمللس ألخذ رأيه فيما اشتمل عليه فإن رأي

وأهل  ثاخلربة وأرباب ث   ملزمث واألصل أن ياخذ اخلليفة رأي العلماء
كما حصل حني أخذ   ثفيما اشتمل عليه هذا القسم من أمور ثاالختصا 
برأي احلباب بن املنذر يف اختيار موقن معركة بدرث جاء يف س ة  رسول اهلل 

حين نزل عند أدنى ماء من بدر لم يرض عليه السالم إنه »ابن هشام: 
رسول اهلل أرأيت  يا : الحباب بن المنذر بهذا المنزل، وقال للرسول

عنه. أم هو  نتأخر وال نتقدمه أن لنا ليس اهلل أنزلكه زالا ـأمن زلـهذه المن
الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال: يا 

فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من  ،زلـرسول اهلل فإن هذا ليس بمن
 ،ثم نبني عليه حوضاا فنملؤه ماء ،بلُ لقُ ثم نغّور ما وراءه من ا ،زلهـالقوم فنن

لقد أشرت  : ثم نقاتل القوم فنشرب وال يشربون، فقال رسول اهلل
ومن معه من الناس، فسار حتى إذا أتى أدنى   بالرأي، فنهض رسول اهلل

ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالُقُلب فُغّورت، وبنى حوضاا على القليب 
استمن إ   فالرسول  ث«ء ثم قذفوا فيه اآلنيةفملئ ما ،الذي نزل عليه

 قول احلباب وتبن رأيه.

ففي هذه احلادثة اليت هي من قبيل الرأي واحلرب واملكيدة مل تكن 
آلراء النات أية قيمة يف تقريرهاث وإمنا كان  لرأي اخلب ث ومثلها األمور الفنية 

ث فإنه يرجن فيها والفكر الذي حيتاج إ  ل  وإنعام نظرث وكذلك التعريف
ألرباب اخلربة وأصحاب االختصا ث وليس آلراء الناتث إذ ال قيمة فيها 

 للكثرةث وإمنا القيمة للعلم واخلربة واالختصا .
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رع عنّي أنواع األموال اليت  ىبث ـشـا  األمور املاليةث ألن الـومثل ذلك أيض
ال عربة برأي  وعني وجوه إنفاقهاث كما عنّي م  تفرض الضرائبث وعلى هذا

رع جعل تدب  ـشـيشث فإن الـرفهاث وكذلك اجلـوال وال يف صـاية األمـبـالنات يف ج
رعث ـشـرره الـا قـليفةث وعنّي أحكام اجلهادث فال عربة لرأي النات فيمـأموره للخ

 ها من الدولث ألن ذلك من الفكر ـالقة الدولة ب ـبة لعـوكذلك األمر بالنس
ادث ا هو من نوع الرأي ـهـوله عالقة باجل ث  وإنعام نظرالذي حيتاج إ  ل

وز ـواحلرب واملكيدةث ولذلك ال عربة لرأي النات فيه كثرة وقلةث ومن ذلك فإنه جي
ليفة أن يعرض هذه األمور على جملس األُمة الستشارته فيهاث وأخذ رأيهث ـللخ

ا ـزما  كمـليس مل ورـلس يف هذه األمـاتث ورأي اجملـألن ذات العرض من املباح
   ذلك يف حادثة بدر.ـثب

أما البند الثاين فإنه وإن كان ما يريد اخلليفة أن يتبناه من أحكام 
وقوانني هو من صالحياتهث ورأي اجمللس فيه    ملزمث إال أن للخليفة من ذلك 
أن يرجن فيما يريد أن يتبناه من أحكام شرعية وقوانني إ  جملس األُمة ملعرفة 

من الرجوع إ  املسلمني يف األحكام  فيهث كما فعل عمر بن اخلطاب  رأيه
الشرعيةث وعدم إنكار الصحابة عليه ذلكث وذلك يف حادثة األراضي املفتوحة 
يف العرا ث وكان املسلمون قد طلبوا منه أن يقسمها على احملاربني الذين 

هبا على أن يدفعوا فتحوهاث فسال النات ا استقر رأيه على إبقائها بايدي أصحا
إضافة إ  دفن اجلزية عن رؤوسهم. وإّن رجوع عمر ومن  ثعنها خراجا  معلوما  

دم إنكار ـوع ثرعيةـشـبكر للصحابة لسؤاهلم وأخذ رأيهم يف األحكام ال وقبله أب
ليفة أن يرجن ـعلى أن للخ ثحابةـابة ذلك عليهما هو دليل إمجاع من الصـحـصـال

يف األحكام الشرعية اليت مل جيد هلا نصوصا  يف كتاب اهلل للمسلمني ألخذ رأيهم 
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أو عندما يريد أن يتبناهاث ورأيهم يف كل  ثأو أشكل عليه فهمها ثأو سنة رسوله
 ذلك    ملزم للخليفة.

وال حق ل   املسلمني من أعضاء اجمللس يف النظر فيما يريد اخلليفة أن 
وألّن حقهم يف إبداء  ث م باإلسالموذلك لعدم إميا ثيتبناه من أحكام وقوانني

وليس يف إعطاء الرأي يف األحكام  ثفيما يقن عليهم من ظلم احلكام هو الرأي
 والقوانني الشرعية.

أما البند الثال  فإن دليله عموم النصو  اليت جاءت يف حماسبة 
سيكون عليكم » :احلكامث روى أمحد عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل 

وأعانهم على  ،فمن صدقهم بكذبهم ،نكم بما ال يفعلونأمراء يأمرو 
وروى أمحد عن  ث«ولن يرد علّي الحوض ،فليس مني ولست منه ،ظلمهم

... أفضل الجهاد كلمة حق » :أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل 
سيد »قال:  وروى احلاكم عن جابر عن النيب  ث«عند سلطان جائر

ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه  ،الشهداء حمزة بن عبد المطلب
 وروى مسلم من طريق عوف بن مالك األش عي أن رسول اهلل  ث«فقتله
فليكره ما  ،... أال من ولي عليه واٍل فرآه يأتي شيئاا من معصية اهلل»قال: 

وروى مسلم عن أم سلمة أن  ث«زعّن يداا من طاعةـيأتي من معصية اهلل وال ين
ومن  ،فمن عرف برئ ،ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون» قال: رسول اهلل 

فهذه النصو  عامة تدل على أن  .«...ولكن من رضي وتابع ،م  لِ أنكر س  
الصحابة يف عقد  هحني عارض احملاسبة تكون على عمل أيا  كانث والرسول 

 ثوإمنا رفض رأيهم ثمل يزجرهم على معارضتهم معارضة شديدةصلف احلديبية 
الصلفث ألن ما فعله كان وحيا  من اهلل سبحانهث وال قيمة لرأي وأمضى عقد 
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 ثأل م مل يطيعوا أمره عندما طلب منهم ذبف اهلدي ثالنات فيهث وكان زجره هلم
مل يزجر احلباب  والتحلل من اإلحرام. وأيضا  فإن الرسول  ثوحلق رؤوسهم

اتبن رأيهث وعلى هذا زل الذي نزلهث وإمنا ـبن املنذر يف بدر حني اعرتض على املن
فاحملاسبة من اجمللس للخليفة ول  ه من املعاونني والوالة والعمال تكون على كل 

أم كان  ثأم كان خطا   ثسواء أكان خمالفا  للحكم الشرعي ثعمل حصل بالفعل
أو تقص  يف القيام برعاية شؤو اث  ثأم كان فيه ظلم للرعية ثضارا  باملسلمني

ن يرّد على احملاسبة واالعرتاضات ببيان وجهة نظره وح ته وجيب على اخلليفة أ
فيما قام به من أعمال وأقوال وتصرفاتث ح  يطمىن اجمللس إ  حسن س  

 ثواستقامة اخلليفةث أما إن مل يقبل اجمللس وجهة نظر اخلليفة ثاألمور واألعمال
فرأي  ورفض حّ ته فينظرث فإن كان حصل ذلك فيما فيه رأي األكثرية ملزمٌ 

 اجمللس فيه ملزمث وإال فرأيه    ملزم.

وال يقال ما هي فائد حماسبة اخلليفة إذا مل يكن ُمل َزما  بالعمل هبذه 
احملاسبة؟ ال يقال ذلك ألن احملاسبة حكم شرعي ال بد من القيام بهث وهي 

وتوّعي  ثفرض كفايةث وأيضا  فإن واقن احملاسبة أ ا تكشف عن الرأي وتوضحه
وكشاه احلكام يف كل  ثالعام وتوقظهث وهو أقوى سلطانا  من اجليوشالرأي 

 مكانث وهلذا كان  للمحاسبة فائدة عظمى.

هذاث وإن اختلف احملاسبون من احلكام يف أمٍر من األمور من الناحية 
 ف جن إ  قضاء املظامل بطلب من اجمللس لقوله تعا :  ثالشرعية      

                            

            ومعناه إن تنازعتم أيها املسلمون من أويل األمر يف
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رع هو شيء فردوه إ  اهلل والرسولث أي احتكموا إ  الشرعث واالحتكام إ  الش
 ورأيها فيه ملزم. ثالرجوع إ  القضاءث وهلذا يرجن إ  حمكمة املظامل

عزل العالء بن احلضرمي عامله  وأما البند الرابن فدليله أن الرسول 
روى ابن سعد من  ثألن وفد عبد القيس قد شكاه للرسول  ثعلى البحرين

الحضرمي قد كتب إلى العالء بن   أن رسول اهلل»طريق حممد بن عمر: 
أن يقدم عليه بعشرين رجالا من عبد القيس، فقدم عليه بعشرين رجالا 

واستخلف العالء على البحرين المنذر بن  ،رأسهم عبد اهلل بن عوف األشجّ 
ووّلى أبان   فعزله رسول اهلل ،فشكا الوفد العالء بن الحضرمي ،ساوى

 ث«رم سراتهموقال له استوِص بعبد القيس خيراا وأك ،بن سعيد بن العاص
وأيضا  فإن عمر بن اخلطاب عزل سعد بن أيب وقا  عن الوالية جملرد شكوى 

با يدل على  .«وال عن خيانة ،إني لم أعزله عن عجز»وقال:  ثالنات عليه
أن أهل الواليات هلم حق إظهار السخط وعدم الرضا من وال م وأمرائهمث وأن 

وهو وكيل عن  ــلس األُمة على اخلليفة عزهلم ألجل ذلكث فكذلك جيوز جمل
أن يظهر عدم الرضا من الوالة والعمالث وعلى  ــمجين املسلمني يف الواليات 

 اخلليفة عزهلم يف احلال.
ن ـعِ ـلمني طلبوا من عمر حني طُ ـسـوأما البند اخلامس فإن الثاب  أن امل

خرىث لف فاىبث فكرروا عليه ذلك مرة أـتخـوفقد األمل من بقائه حيا ث أن يس
لمني من ـسـتة. فكان هذا إمجاعا  سكوتيا ث وهو دليل على أن للمـلف سـتخـفاس
الفةث ورأيهم يف ذلك ملزم. ملا ـني للخـحـر املرشـة احلق يف حصـاء جملس األُمـأعض

ثب  أن عمر قد وكل مخسني رجال  هبؤالء الستةث وأمرهم أن يقتلوا املخالف 
ذا يفهم منه اإللزام. وأما    املسلمني فال منهم. وحّدد للستة ثالثة أيام. وه
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 حق هلم يف حصر املرشحنيث ألن البيعة خاصة باملسلمني.

 جر  ـرأي دون ح  ـداء الـم وإبالتكلُّ  قّ ـح

لكل عضو من أعضاء جملس األُمة احلق يف التكّلمث وإبداء الرأي كما 
عن يشاء دون أي حرجث يف حدود ما أَحّله الشرعث فالعضو وكيل ينوب 

ملا يقوم به اخلليفةث  املسلمني يف إعطاء الرأيث ويف احملاسبةث فعمله عمل تقاٍّ 
أو أي حاكم يف الدولةث أو أي موظف يف أي جهاز من أجهز ا. وعمله 
احملاسبة لكل هؤالء من إبداء النصف هلمث وإعطاء الرأيث وتقدمي االقرتاحاتث 

ليت حتصل من الدولة. وقيامه ومناقشتهاث واالعرتاض على األعمال املخالفة ا
بكل ذلك إمنا هو نيابة عن املسلمنيث يف قيامهم بواجب األمر باملعروفث 
والنهي عن املنكرث وحماسبة احلكامث وإبداء النصف واملشورة هلمث ألن ذلك 

 واجب على املسلمني. قال تعا :              

             وقال:  ث        

                    

     وقال: ث                         

          كما وردت أحادي  كث ة تدل على األمر باملعروفث
والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف، : »مثل قوله  .والنهي عن املنكر

ولتنهوّن عن المنكر، أو ليوشكنَّ اهلل أن يبعث عليكم عقاباا من عنده، ثّم 
من رأى »يفةث وقوله: ذرواه أمحد من طريق ح« يستجيب لكم لتدعّنه فال

منكم منكراا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه 
 رواه مسلم من طريق أيب سعيد.« وذلك أضعف اإليمان
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فهذه اآليات واألحادي  تامر املسلمني باألمر باملعروفث والنهي عن 
منا هي من األمر باملعروفث والنهي عن املنكرث بل احلكام إ املنكر. وحماسبةُ 

وردت أحادي  تناُّ على حماسبة احلاكم خاصةث ملا حملاسبة احلاكم وأمره 
باملعروف و يه عن املنكر من أمهية. فعن أم عطيةث عن أيب سعيدث قال: قال 

فهذا نّا يف  ث«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» :رسول اهلل 
اكمث ووجوب قول كلمة احلّق عندهث وجعله كاجلهادث بل أفضل حماسبة احل

اجلهادث وقد شّدد يف احل  عليهث والرت يب فيهث ح  لو أدى إ  القتل. كما 
هداء ـشـيد الـس»حي  قال:  ورد يف احلدي  الصحيف عن رسول اهلل 

 .«حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

وحاسبوا اخللفاء  ثبة رضوان اهلل عليهم قد عارضوا الرسول والصحا
على حماسبتهث كما مل يزجرهم  الراشدين من بعدهث فلم يزجرهم الرسول 

نزل على رأي احلباب بن املنذر ملا اعرتض عليه  اخللفاء الراشدون. فالرسول 
ينة ملالقاة يف معركة بدرث ويف ُأحد نزل على رأي األكثرية يف اخلروج خارج املد

لمون عليه ـسـمن أن رأيه كان على خالف ذلكث ويوم احلديبية اعرتض امل ثقريش
ب ـنيث ويف حنني  ضـرتضـد املعـوكان عمر بن اخلطاب أش ثديدا  ـا  شـاعرتاض
 ار إلعطائه املؤلفة قلوهبم دون أن يعطيهم شيىا .ـاألنص

ألبراد وحاسبوا عمر بن اخلطابث وهو على املنرب على تقسيمه ا
اليمانيةث كما اعرتض  عليه امرأة ألنه  ى عن زيادة املهورث كما اعرتضوا عليه 

تد عليه ـوحاسبوه ألنه مل يقسم أرض الشام والعرا  ومصر بعد فتحهاث وقد اش
 ابة ح  أقنعهم برأيه.ـحـصـ  الـتشـاورهم ويسـوكان حي ثيف ذلك بالل والزب 



 273 

لمني أن ـسـل املـثـاره ميـتبـة باعـألُمس اـلـو يف جمـضـلذلك فإن ألي ع
مننث ودون  ياءث دون أـرأي كما يشـدي الـن يبأاءث و ـلس كما يشـيتكلم يف اجمل

ف يف جهاز ـأي حرجث وله أن حياسب اخلليفةث واملعاونث والوايلث وأي موظ
 يه.رع يف حماسبته وإبداء رأـوه ما دام ملتزما  باحكام الشـبـيـالدولةث وعليهم أن جي
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 دةـة واحـعـالا دفـالم كامـب تطبيق اإلسـيج
 هـكامـج في تطبيق أحرم التدرُّ ـويح

ُمَن َّما  حسب الوقائن  نزل القر ن الكرمي على رسول اهلل 
وكان كّلما نزل   ية يبادر بتبلي هاث فإن اشتمل  على أمر بادر هو  ثواألحدا 

واملسلمون باجتنابه  واملسلمون بتنفيذهث وإن اشتمل  على  ي بادر هو
عاد عنهث فكان تنفيذ األحكام يتمُّ   رد نزوهلاث دون أدىن مهلةث ودون أي بتواال

زل يصبف واجب التطبيق والتنفيذ   رد نزوله أيا  كان ـتاخ . فاحلكم الذي ين
 هذا احلكمث إ  أن أمتَّ اهلل هذا الدينث وأنزل قوله تعا :         

                   فاصبف  ث
املسلمون بعد نزول هذه اآلية الكرمية مطالبني مطالبة كلية بتنفيذ وتطبيق مجين 

األخال ث  مالعباداتث أ مأحكام اإلسالم كاملةث سواء أكان  تتعلق بالعقائدث أ
واء أكان  هذه املعامالت بني املسلمني بعضهم من بعضث أم املعامالتث وس مأ

بينهم وبني احلاكم الذي حيكمهمث أم بينهم وبني الشعوب واألمم والدول 
األخرىث وسواء كان  هذه األحكام تتعلق بناحية احلكمث أو االقتصادث أو 

 : االجتماعث أو السياسة اخلارجية يف حالة السلم أو يف حالة احلرب. قال تعا
                           

     أي خذوا واعملوا جبمين ما  تاكم الرسولث وانتهوا وابتعدوا  ث
 عن كل ما  اكم عنهث ألن )ما( يف اآلية من ِصَيغ العمومث فتشمل وجوب
العمل جبمين الواجباتث ووجوب االنتهاء واالبتعاد عن مجين املنهيات. والطلب 
باألخذ واالنتهاء الوارد يف اآلية هو طلب جازمث وهو للوجوبث بقرينة ما ورد يف 
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 اية اآلية من األمر بالتقوىث والوعيد بالعذاب الشديد ملن مل ياخذ مجين ما 
   ى عنه. وقال تعا :  ومل ينته عن مجين ما جاء به الرسول   

                           

       . 

فهذا أمر جازم من اهلل لرسولهث وللحكام املسلمني من بعده بوجوب 
من األحكامث أمرا  كان  أم  يا ث ألن لفه )ما( الوارد  احلكم جبمين ما أنزل اهلل

 زلة.ـيف اآلية هو من ِصَيغ العمومث فتشمل مجين األحكام املن

وقد  ى اهلل رسولهث واحلكام املسلمني من بعده عن اتباع أهواء الناتث 
   واالنصياع لر با مث حي  قال:      . 

ني من بعده أن يفتنه الناتث وأن ـلمـوله واحلكام املسـرس ذر اهللـا حـكم
يصرفوه عن تطبيق بعض ما أنزل اهلل إليه من األحكامث بل جيب عليه أن يطبق 
مجين األحكام اليت أنزهلا اهلل عليهث أوامر كان  أم نواهيث دون أن يلتف  إ  ما 

 يريده النات. حي  قال:                  

    : ث وقال تعا                     

    ويف  ية ثانية قال تعا :  ث          ويف  ية  ث
 ثالثة قال تعا :            عل اهلل يف هذه اآليات ـف  ث

را ث ـالثال  َمن مل حيكم جبمين ما أنزل اهلل من أحكامث أوامر كان  أو نواهي كاف
يغ العمومث فتشمل ـا . ألن )ما( الواردة يف اآليات الثال  من صـقـاملا ث وفاسـوظ

 مجين األحكام الشرعية اليت أنزهلا اهللث أوامر كان  أو نواهي.



 222 

دم يوضف بشكل قطعيث ال لبس فيهث أنه جيب على وكل ما تق
املسلمني مجيعا ث أفرادا ث ومجاعاتث ودولة أن يطبقوا أحكام اإلسالم كاملةث كما 
طلب اهلل سبحانه وتعا  تطبيقهاث دون تاخ ث أو تسويفث أو تدريجث وأنه ال 

 عذر لفردث أو مجاعةث أو دولة يف عدم التطبيق.

امال  وشامال ث ودفعة واحدةث وليس بالتدريج. والتطبيق جيب أن يكون ك
بِّق ـعل املطـوالتطبيق بالتدريج يتناقض من أحكام اإلسالم كل املناقضةث وجي

 ها  مثا  عند اهللث فردا  كانث أو مجاعةث أو دولة.ـضـلبعض األحكامث والتار  لبع

مث رام حراـام به؛ واحلـقـب أن يُ ـبا ث وجيـبث ويبقى واجـب واجـفالواج
مل يقبل من وفد ثقيف عندما  ويبقى حراما ث وجيب االبتعاد عنه. والرسول 

ننيث وأن يعفيهم من الصالة على ـنمهم الاّلت ثال  سـوفد عليه أن يدع هلم ص
رَّ على ـاءث وأصـأن يدخلوا اإلسالم. فلم يقبل منهم ذلكث وأىب عليهم كل اإلب

 صالة دون تاخ . ث وعلى االلتزام بالـنم دون تاخـهدم الص

وقد جعل اهلل احلاكم الذي ال يطبق مجين أحكام اإلسالمث أو يطبق 
بعضهاث ويرت  بعضها اآلخر كافرا  إن كان ال يعتقد بصالحية اإلسالمث أو ال 
يعتقد بصالحية بعض األحكام اليت تر  تطبيقهاث وجعله ظاملا  وفاسقا  إن كان 

بق بعضهاث لكنه يعتقد بصالحية ال يطبق مجين أحكام اإلسالمث أو ال يط
 اإلسالم للتطبيق.

أوجب قتال احلاكمث وإشهار السيف يف وجهه إذا أظهر  والرسول 
الكفر الَبواحث الذي عندنا فيه من اهلل برهان. أي إذا حكم باحكام الكفرث اليت 
ال شبهة أ ا أحكام كفرث كث ة كان  هذه األحكام أم قليلة. كما ورد يف 
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 ازع األمر أهله،ـنـُـ ... وأن ال ن»ة بن الصام ث حي  جاء فيه: حدي  عباد
 رواه مسلم.« إال أن ت روا كفراا ب واحاا، عندكم من اهلل فيه برهان قال:

فال تساهل يف تطبيق أحكام الشرعث وال تدريج يف تطبيق أحكام 
اإلسالم. إذ ال فر  بني واجب وواجبث وال بني حرام وحرامث وال بني حكم 

م  خرث فاحكام اهلل مجيعا  سواءث جيب أن تطبق وأن تنفذ دون تاخ ث أو وحك
 تسويفث أو تدريجث وإال انطبق علينا قول اهلل تعا :        

                         

                       . 
لذلك ال عذر ألية دولة قائمة يف العامل اإلسالمي يف عدم تطبيق 
اإلسالمث ل ة عدم القدرة على تطبيقهث أو بعدم مالءمة الظروف لتطبيقهث أو 

ل الكربى يف العامل ال ترت  ألن الرأي العام العاملي ال يقبل بتطبيقهث أو أن الدو 
لنا جماال  لتطبيقهث أو    ذلك من الذرائن واحل ج الواهية اليت ال قيمة هلا. ومن 

 حيتج هبا فلن يقبل اهلل منه صرفا  وال عدال .
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 م بوليسياا كْ ـحُ ـون الـم أن يكرِّ ـالم يحـاإلس

احلكم والسلطان يف اإلسالم هو رعاية شؤون النات باحكام الشرع. 
وهو    القوةث فالقوة يف الدولة ليس  رعاية لشؤون الناتث وال تصريفا  
ألمورهم. أي هي ليس  السلطانث وإن كان وجودهاث وتكوينهاث وتسي ها 
وإعدادها ال يتاتى بدون السلطانث وهي عبارة عن كيان ماديث يتمثل يف 

رمني والفسقةث اجليش ومنه الشرطةث يُنّفذ به السلطان األحكامث ويَقَهر به اجمل
ويَقَمن به اخلارجنيث ويصد به املعتدينث ويتخذه أداة حلماية السلطانث ومحاية ما 

 يقوم عليه من مفاهيم وأفكارث ومحلها إ  اخلارج.
ومن هذا يتبنيَّ أن السلطان    القوةث وإن كان ال ميكن أن يعيش إال 

 ى بدونه.هباث وأن القوة    السلطانث وإن كان وجودها ال يتاتّ 
لذلك ال جيوز أن يصبف السلطان قوةث ألنه إن حتوَّل السلطان إ  قوة 
فسدت رعايته لشؤون الناتث ألن مفاهيمه ومقاييسه تصبف مفاهيم ومقاييس 
القهر والقمن والتسلطث وليس  مفاهيم ومقاييس الرعاية لشؤون الناتث ويتحّول 

والكب ث والقهرث وسفك  إ  حكم بوليسيث ليس له إال اإلرهاب والتسلطث
 الدماء.

وكما ال جيوز أن يصبف السلطان قوةث كذلك ال يصف أن تكون القوة 
سلطانا ث أل ا ستص  حتكم النات  نطق القوةث وترعى شؤون النات  فاهيم 
األحكام العسكريةث ومقاييس القمن والقهر. وكال األمرين يسبب اخلراب 

الفزعث ويوصل األُمة إ  حافة اهلاويةث با والّدمارث ويوّلد الرعب واخلوف و 
 سيوقن أفدح الضرر باألُمة.

 .ذلك على شاهد خ  إال اإلسالميةو  العربية البالد يف العسكر حكم وما
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 س عليهمـين والتجسـلمـذاء المسـم إيرِّ ـالم يحــاإلس

قد حّرم اإلسالم على احلاكم تعذيب النات وإيذاءهم. روى مسلم ل
إن اهلل »يقول:  حكيم قال: أشهد لسمع  رسول اهلل عن هشام بن 

 .«يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا

قوم معهم  ثصنفان من أهل النار لم أرهما» :وقال رسول اهلل 
احلدي  رواه مسلم عن طريق  ث«...سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس

ت املسلمنيث وكراما مث أيب هريرة. كما أن اإلسالم حّرم االعتداء على ُحرُما
كل »وأمواهلمث وأعراضهمث وهتك ُحرمات بيو م. قال عليه الصالة والسالم: 

طرف من حدي  رواه  ث«المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه
ث أطيبك ما»مسلم من طريق أيب هريرة. وقال وهو يطوف حول الكعبة: 

محمد بيده ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس  ثوأطيب ريحك
لحرمُة المؤمن أعظم عند اهلل حرمةا منك، مالِه ودمِه، وأن ال ن ُظنَّ به إال 

سباب المسلم »رواه ابن ماجة من طريق عبيد اهلل بن عمرو. وقال: « خيراا 
رواه البخاري ومسلم من طريق عبد اهلل بن مسعود. وقال « فسوق، وقتاله كفر
عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، أنَّ رجالا اطلع  لو»يف حرمة البيوت: 

رواه مسلم من طريق أيب هريرة. وعن « ففقأت عينه ما كان عليك من جناح
  النبيِر اطلع رجٌل من ُجْحٍر في ُحج  »سهل بن سعد الساعدي قال: 

لو أعل م أنك تنظر لطعنت بها »فقال:  مدرى يحك به رأسه  ومع النبي
رواه البخاري ومسلم. وقال « البصرفي عينك، إنما جعل االستئذان من أجل 

: « م ن اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا
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 رواه أمحد من طريق أيب هريرة.« عينه
وكذلك حّرم اإلسالم الت سس على املسلمنيث ومراقبتهمث 
ومالحقتهمث وتفحُّا أخبارهم السرية واخلاصة. كما حّرم أن يكون املسلم 

 لى املسلمنيث قال تعا : جاسوسا  ع               

         والرسول  ث  :إيّاكم »قال
والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وال تحسسوا، وال تجسسوا، وال 

رواه البخاري « غضوا، وكونوا عباد اهلل إخواناا تحاسدوا، وال تدابروا، وال تبا
يا معشر م ن آمن بلسانه، ولم يدخل »ومسلم من طريق أيب هريرةث وقال: 

اإليمان قلبه، ال تغتابوا المسلمين، وال تتبعوا عوراتهم، فإنه من يّتبع 
رواه أمحد من « عوراتهم يتبع اهلل عورته، ومن يتبع اهلل عورته يفضحه في بيته

 أيب برزة األسلمي. طريق
فاآلية واألحادي  حترِّم على املسلمني أن يت سسوا على املسلمنيث  
كما حُترِّم عليهم أن يتتبعوا عورا مث وُ دِّدهم بان من يتتبن عورات املسلمني 
فإن اهلل سيتتبن عوراتهث ويفضحه. كما وردت أحادي  حُترِّم على املسلمني 

َور عن النيب العمل يف أجهزة املخابرات للت  سس على املسلمني. فقد روى املِس 
  :فإن اهلل يطعمه مثلها من جهنم،  ثمن أكل برجل مسلم أكلة»أنه قال

رواه أبو داود « ...ومن كسا ثوباا برجل مسلم فإن اهلل يكسوه مثله في جهنم
 وأمحد.

حيرم الت سس على الرعايا من  هوكما حيرم الت سس على املسلمنيث فإن
مةث ألن هلم ما للمسلمني من اإلنصافث وعليهم ما على املسلمني من أهل الذ

أوصى هبم خ ا  و ى عن إيذائهمث حي  قال:  االنتصاف. والرسول الكرمي 
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رواه « من ظلم معاهداا، أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه إلى يوم القيامة»
ي بذمة أوصي الخليفة من بعد» :حيىي بن  دم يف كتاب اخلراج. وقال عمر

خيراا أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن ال   رسول اهلل
رواه حيىي بن  دم. واآلية واألحادي  وإن كان  عامة يف « يكلفوا فوق طاقتهم

حرمة الت سسث إال أن الت سس على الكفار احلربينيث سواء كانوا حربيني 
حادي ث لورود أحادي  حقيقةث أو حكما ث فإنه مستثع من عموم اآلية واأل

ون فإن ـربيني. أما الكفار احلربيُّ ـ  الكفار احلـ  حترمي الت سس ب ـأخرى خصَّ 
الت سس عليهم ليس حراما ث بل هو واجبث وعلى الدولة اإلسالمية أن تقوم 

بع  عبد اهلل بن جحشث وبع  معه مثانية رهط من  بهث وذلك ألن النيب 
مكة والطائف ليرتّصد له أخبار قريشث ويعلم  بني« ن ْخل ة»املهاجرين إ  

أخبارهم. والت سس على العدو الكافر من األمور اليت ال يست ين عنها جيش 
 املسلمنيث وال الدولة اإلسالمية.

المية ـوكما أن الت سس على األعداء الكفار واجب على الدولة اإلس
فحة أعمال ب عليها أن يكون لديها جهاز ملكاـوم بهث كذلك واجـأن تق

الت سس من ِقَبل األعداء الكفار عليها. وذلك ملا روى البخاري عن سلمة بن 
ْيٌن من المشركين وهو في سفر، فجلس عند ـع    أتى النبيّ »األكوع قال: 

اطلبوه واقتلوه. فقتله، فنفله   أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبيّ 
وكان « أم ر  بقتله» :أن النيب وملا رواه أمحد عن فرات بن حيانث  .«سل ب هُ 

عينا  أليب سفيان وحليفا  فمرَّ للقة األنصار فقال: إين مسلم. قالوا: يا رسول 
إن منكم رجاالا نكلهم إلى إيمانهم منهم »نه مسلمث فقال: أنه يزعم إاهلل 

 .«فرات بن حيان
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أنا والزبير   بعثني رسول اهلل»قال:  روى البخاري عن علّي 
د بن األسود قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة والمقدا

ومعها كتاب، فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى 
أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من   :فقلنا ثالروضة، فإذا نحن بالظعينة

 كتاب، فقلنا: لُتخرجنَّ الكتاب أو لنلقيّن الثياب، فأخرجته من عقاصها،
 .«... فأتينا به رسول اهلل

ن أن احلكم يف اإلسالم ليس حكما  بوليسيا ث وال ـومن ذلك كله يتبيَّ 
لمنيث ـسـجيوز أن يكون حكما  بوليسيا ث ألن احلكم البوليسي ضرر كب  بامل

 .«ال ضرر وال ضرار»ومناقض لألحكام الشرعيةث وخمالف للقاعدة الشرعية: 
ولة اإلسالمية جهازا  للت سس على أفراد كما يتبنيَّ حرمة إقامة الد

 مسلمني وذمينيث وحرمة إيذائهم. ثالرعية
ويتبني وجوب إقامتها جهازا  للت سس على األعداء الكفارث ومعرفة 

 أخبارهمث وملكافحة أعمال الت سس اليت يقومون هبا ضدها.
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 لمـاكم المسـة للحـاعـالط
 رضـالم فــكم باإلسـالذي يح

ى املسلمني للحاكم املسلمث الذي يطبق أحكام الطاعة فرض عل
اإلسالم يف حكمهث ولو ظلمث ولو أكل احلقو ث ما مل يامر  عصيةث وما مل 

 واح.ـبـَ يُظهر الكفر ال

أما الدليل على أن الطاعة فرض فهو اآليات واألحادي  الواردة يف 
 ذلك. قال تعا :                     

    .  :وروى البخاري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه مسن أبا هريرة
من أطاعني فقد أطاع اهلل، ومن عصاني فقد عصى »قال:  إن رسول اهلل 

ويف  ث«اهلل، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني
روى البخاري عن أنس بن  .«...... ومن يطع األمير فقد أطاعني»رواية له: 

إسمعوا وأطيعوا وإن اسُتعمل عليكم عبد » :مالك قال: قال رسول اهلل 
قال:  وروى مسلم عن عمرو بن العا : أن النيب  .«حبشي كأن رأسه زبيبة

ومن بايع إماماا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن »
 .«اء آخر ينازعه، فاضربوا عنق اآلخرج

فهذه األدلة صرحية يف وجوب الطاعةث ألن اهلل سبحانه أمر بالطاعة 
أُلويل األمرث ولألم ث ولغمامث واقرتن هذا األمر بقرينة تدل على اجلزمث وهي 
جعل الرسول معصية األم  كمعصية الرسولث وكمعصية اهللث والتشدد يف الطاعة 

م عبدا  حبشيا . فهذه كلها قرائن تدل على أن الطلب طلب ولو كان احلاك
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 جازمث فتكون طاعة احلاكم فرضا .
وقد جاءت الطاعة مطلقة    مقيدة ال لاكم معنيث وال بامور معينةث 
فيكون الواجب طاعة أي حاكم من املسلمنيث ولو كان ظاملا ث ولو كان فاسقا ث 

طاعته واجبةث ألن األدلة مطلقة     ولو كان ياكل أموال النات بالباطلث فإن
 مقيدةث فتبقى على إطالقها.

ظلمث ولو   ولو الطاعة وجوب على تدل على أنه قد وردت أحادي 
إنكم » :كان فاجرا . روى البخاري عن عبد اهلل قال: قال لنا رسول اهلل 

: أدوا اهلل؟ قال رسول يا تأمرنا نكرونها. قالوا: فماُـ ت سترون بعدي أثرة وأموراا 
وروى البخاري عن أيب رجاءث عن ابن  .«إليهم حقهم، وسلوا اهلل حقكم

شيئاا فكرهه فليصبر  همن رأى ِمن أمير » :عبات قال: قال رسول اهلل 
 .«عليه، فإنه م ن فارق الجماعة شبراا فمات إال مات ميتة جاهلية

فهذه األحادي  صرحية يف وجوب طاعة احلاكم مهما عمل. وقد شّدد 
رسول على الطاعة بشكل الف  للنظرث فقد روى مسلم عن نافن عن عبد اهلل ال

من خلع يداا من طاعة، لقي اهلل »يقول:  بن عمر قال: مسع  رسول اهلل 
«. يوم القيامة ال حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

الجماعة من خرج من »قال:  وحدي  ابن عمر عند احلاكم أّن رسول اهلل 
قيد شبر فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه حتى يراجعه، قال: ومن مات 

 .«وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية

فال حَتلُّ معصية احلاكم مهما فعلث وحيرم اخلروج عليهث ومقاتلته مهما 
من »قال:  حصل منه. روى البخاري عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل 
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وال حَيّل أن يُنازَع يف الوالية مهما كانث إال ما  .«السالح فليس ِمّناحمل علينا 
 .َبواحـجاء نا به وهو ظهور الكفر ال

وقد ورد النهي صرحيا  عن مقاتلتهمث ولو فعلوا املنكر. فقد روى مسلم 
ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن »قال:  عن أم سلمة أّن رسول اهلل 
م، ولكن م ن رضي وتابع. قالوا: أفال نقاتلهم؟ عرف برئ، وم ن أنكر سل

قيل يا »ويف حدي  عوف بن مالك الذي رواه مسلم:  .«ما صّلوا ثقال: ال
 .«...رسول اهلل: أفال ننابذهم بالسيف؟ فقال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة

... وأن ال ننازع »ويف حدي  عبادة بن الصام  يف البيعة الذي رواه مسلم: 
 .«ه، قال: إال أن تروا كفراا ب واحاا عندكم فيه من اهلل برهاناألمر أهل

فهذه كلها نّا يف النهي عن اخلروج على احلاكمث والنهي عن مقاتلتهث 
والنهي عن منازعته يف واليتهث إ  جانب تلك األحادي  اليت تدّل على وجوب 

حلاكم طاعته مهما كان جائرا ث ومرتكبا  للمنكراتث وكلها حت  على طاعة ا
طاعة مطلقةث وإذا وردت  يات وأحادي  عامة يف األمر باملعروف والنهي عن 
املنكرث وإزالته باليدث فإن هذه األحادي  ّصِّصهاث وتستثين منها احلاكمث 

 لذلك كان  طاعة املسلمني للحاكم مطلقة    مقيدة بقيد إال ما اسُتثين.

 ةـصيـالمعة في ـاعـال ط

وب طاعة احلاكم شيٌء واحدث وهو األمر باملعصيةث ث يَن من وجـوقد استُ 
 . فإذا أَمر احلاكم  عصية فال طاعة له فيهاث ألن ذلك قد جاء استثناؤه بالناِّ

على المرء المسلم السمع »قال:  فعن نافن عن ابن عمر عن النيب 
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والطاعة فيما أحبَّ وكره، إال أن يُؤم ر بمعصية، فإن ُأِمر  بمعصية فال سمع 
رواه مسلم. واملراد هنا أن يامر  أن تفعل املعصيةث ال أن يفعل هو «  طاعةوال

املعصيةث فلو كان يفعل املعصية أمامكث ومل يامر  هبا  ب طاعته. روى مسلم 
خيار »يقول:   عن عوف بن مالك األش عي قال: مسع  رسول اهلل

م، وشرار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصّلون عليهم ويصّلون عليك
قال: قلنا يا  ثأئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم

رسول اهلل: أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة، أ ال 
م ن و لي  عليه واٍل، فرآه يأتي شيئاا ِمن معصية اهلل، فليكره ما يأتي ِمن 

 .«معصية اهلل، وال ينزعن يداا ِمن طاعة
هذا دليل على أن املراد باألمر باملعصية ليس فعلهاث بل األمر هبا ف

فقطث أّما لو رأيته يفعلها فال حَيلُّ لك عدم طاعتهث أّما إن أمر  أن تعصي اهلل 
 فال تطعهث إذ ال طاعة ملخلو  يف معصية اخلالق.

هذه هي احلالة الوحيدة املستثناة ِمن الطاعةث أال وهي األمر باملعصيةث 
أن املراد املعصية اليت ال توجد شبهة أ ا معصيةث كان أمر  بالربا مثال ث أّما  على

لو أمر بشيء يراه حالال ث وأن  تراه حراما ث فت ب طاعتهث وال يعترب هذا أمرا  
 عصيةث بل هو أمر بفعل حالل. فمثال  لو كن  ترى حرمة التصوير 

سية للمعامالت الرمسيةث فإنه الفوتو رايفث وهو يرى حّلهث وأمر باخذ صورة مش
 ب طاعتهث وال حتل معصيته. فهو يرى أن املقصود بالتصوير املنهي عنه يف 
احلدي  الذي رواه ابن عباتث أنه التصوير اليدويث وأن التصوير الفوتو رايف ال 
ينطبق عليه احلدي . فهذا دليل أو شبهة دليل لهث لذلك ال يكون أمره بوضن 

ملعامالت الرمسية أمرا   عصيةث فت ب طاعتهث وحترم معصيته صورة مشسية على ا
 يف ذلك.
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 لمينـرض على المسـكام فـبة الحـمحاس

ولو ــ هم تبة احلكام فرض على املسلمنيث فليس معع وجوب طاعـحماس
السكوت عليهمث بل طاعتهم واجبةث وحماسبتهم على  ــ ظلموا ولو أكلوا احلقو 

 اجبة كذلك.أعماهلم وعلى تصرفا م و 

فاهلل سبحانه وتعا  فرض على املسلمني حماسبة حكامهمث وأمرهم أمرا  
جازما  بالت ي  عليهمث إذا هضموا حقو  الرعيةث أو قصَّروا بواجبا م دوهاث أو 
أمهلوا شانا  ِمن شؤو اث أو خالفوا أحكام اإلسالمث أو حكموا ب   ما أنزل اهلل. 

ستكون أمراء فتعرفون »قال:  ول اهلل روى مسلم عن أم سلمة أن رس
وتنكرون، فمن عرف برئ، وم ن أنكر سلم، ولكن م ن رضي وتابع، قالوا: 

فمن كره فقد »ويف رواية أخرى ملسلم:  ث«أفال نقاتلهم؟ قال: ال، ما صّلوا
وهذه الرواية تفسر الرواية  ث«برئ، وم ن أنكر فقد سلم، ولكن م ن رضي وتابع

الرسول باإلنكار على احلاكمث وأوجب هذا اإلنكار باية وسيلة األو ث فقد أمر 
إال إذا أظهر  مستطاعةث على شرط أن تكون دون قتالث أي دون السيفث

وباللسان مطلقا ث أي باي قول من األقوالث أو بالقلب إذا  اخلليفة كفرا  بواحا ث
إلاث إذ قال ع ز عن اليد واللسانث وقد اعترب َمن مل ينكر شريكا  للحاكم يف ا
 فمن رضي  ا عملوهث وتابن على ذلك فال يربأث وال يسلم من اإلا.

وب ـن املنكر أدّلٌة على وجـهي عـروف والنـعـر باملـعلى أن أدلَّة األم
حماسبة احلاكمث أل ا عامة تشمل احلاكم و  ه. وقد أمر اهلل باألمر باملعروفث 

  : والنهي عن املنكر أمرا  جازما . قال تعا            

                  ال: ــوق ث        



 292 

                         وقال:  ث
                     

                            وقال:  ث
                

                         

           وقال:  ث              

                       . 

فهذه اآليات كلها قد طلب اهلل فيها األمر باملعروفث والنهي عن 
املنكرث واقرتن هذا الطلب بقرينة تدل على اجلزمث أال وهي الثناء على ذلك 

  بقوله:           وقوله:  ث          وقوله:  ث
        إ     ذلكث فيكون ذلك قرينة على أن الطلب طلب  ث

جازمث وهذا يعين أنه فرض. وحماسبة احلاكم إمنا هي أمره باملعروفث و يه عن 
 املنكرث فكان  فرضا .

وكذلك وردت أحادي  كث ة تدلُّ على األمر باملعروف والنهي عن 
والذي نفسي بيده »قال:  اليمان أن رسول اهلل  املنكر. عن حذيفة بن

لتأُمرنَّ بالمعروف، ولتنه ُونَّ عن المنكر، أو ليوشكنَّ اهلل أن يبعث عليكم 
رواه أمحد والرتمذي. وعن أيب  «عقاباا من عنده، ثم لتدعنَّه فال يستجيب لكم

ه، من رأى منكم منكراا فليغيره بيد» : سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل
رواه  «فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

الكندي قال: مسع  رسول  بن عم ة مسلم. وروى أمحد عن عدي بن عدي
إن اهلل عّز وجّل ال يُعذب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا »يقول:   اهلل
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فإذا فعلوا  المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروا فال ينكرونه،
 .«ذلك عذب اهلل الخاصة والعامة

فهذه األحادي  كلها تدل على وجوب األمر باملعروفث والنهي عن 
املنكرث فهي تدلُّ على وجوب أمر احلاكم باملعروفث و يه عن املنكرث وال شك 
أن هذه هي حماسبة على أعمالهث على أن هنا  أحادي  تناُّ على احلاكم 

حملاسبةث ملا حملاسبة احلاكمث وأمره باملعروفث و يه عن خاصةث تاكيدا  على ا
أفضل » : املنكر من أمهيةث روى أمحد عن أيب سعيد قال: قال رسول اهلل

ول ـعرض لرس»وعن أيب أمامة قال:  ث«الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر
ول اهلل أيُّ الجهاد أفضل؟ ـل عند الجمرة األولى فقال: يا رسـرج  اهلل

عنه، فلما رمى الجمرة الثانية سأله، فسكت عنه، فلما رمي جمرة فسكت 
قال: أنا يا رسول  «أين السائل؟» ووضع رجله في الغ ْرز ليركب قال: ثالعقبة

 رواه ابن ماجة وأمحد. «كلمة حق عند ذي سلطان جائر»اهللث قال: 

فهذا نٌا يف احلاكمث ووجوب قول احلق عندهث أي حماسبتهث فكفاح 
الذين يهضمون حقو  الرعيةث أو يقصرون يف واجبا م دوهاث أو احلكام 

يهملون يف شان من شؤو اث فكفاح هؤالء وأمثاهلم فرض. ألن اهلل قد فرضهث 
واعتربه كاجلهادث بل جعله من أفضل اجلهادث فكانه قال: أفضل اجلهاد عند اهلل  

 اسبة احلكام.كفاح احلكام الظلمة. وهذا وحده كاٍف يف الداللة على وجوب حم
ةث مهما حصل يف ـمـلـة احلكام الظـول على ُمكافحـوقد ح  الرس

بيل ذلك من أذىث ح  لو أّدى ذلك إ  القتل. فقد روى احلاكم عن جابر ـس
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى »أنه قال:  عن النيب 
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على و التعب  عن احلق  وهذا من أبلغ الصيغ يف .«إمام جائر فأمره ونهاه فقتله
 حتّمل األذى ح  املوت يف سبيل حماسبة احلكامث وكفاح احلكام الظلمة.

 واحـب ـ ر الـر الكفـاكم إذا أظهـال الحـب قتـيج

باملعصيةث كذلك  األمر واحدةث هي حالة الطاعة من يَ ـنـِ ثـاستُ  وكما
جهه حالة واحدةث َي من حترمي اخلروج على احلاكمث وإشهار السيف يف و ـنـِ ثـاستُ 

َبواح وجب قتالهث لورود النصو  ـوهي ظهور الكفر الَبواحث فإذا ظهر الكفر ال
. فعن عوف بن مالك  يف هذه احلالة املعينةث فقد جاء استثناؤها بالناِّ

حبونهم ُـ خيار أئمتكم الذين ت»يقول:  األش عي قال: مسع  رسول اهلل 
يكم، وشرار أئمتكم الذين وُيحبونكم، وُتصّلون عليهم وُيصّلون عل

بغضونهم ويُبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا يا رسول اهلل: أفال ُـ ت
رواه مسلم واملراد  «ننابذهم عند ذلك؟ قال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة

إقامة الصالة احلكم باإلسالمث أي تطبيق أحكام الشرعث من باب تسمية الكل ـب
   :باسم اجلزءث كقوله تعا        واملراد حترير العبد كلهث ال حترير

واملراد إقامة أحكام الشرع كلهاث  ث«ما أقاموا فيكم الصالة»رقبته. وهنا قال: 
ال إقامة الصالة وحدها. وهذا من قبيل اجملازث من إطال  اجلزء وإرادة الكل. 

عرفون وتنكرون، فمن ستكون أمراء فت»قال:  وعن أم سلمة أن رسول اهلل 
هم؟ تلعرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفال نقا

رواه مسلم. أي ما قاموا باحكام الشرعث ومنها الصالةث  «قال: ال، ما صّلوا
دعانا »من باب إطال  اجلزء وإرادة الكل. وعن عبادة بن الصام  قال: 

نا على السمع والطاعة ا أن بايع  فبايعناه، فكان فيما أخذ علين  رسول اهلل
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في منشطنا، ومكرهنا، وُعسرنا، وُيسرنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر 
 رواه مسلم. «عندكم من اهلل فيه برهان قال: إال أن تروا ُكفراا ب واحاا، ،أهله

فهذه األحادي  الثالثة: حدي  عوف بن مالكث وحدي  أم سلمةث 
ضوعها اخلروج على اإلمامث فهي تنهى عن وحدي  عبادة بن الصام  مو 
أفال » ث«أفال ننابذهم بالسيف؟ قال: ال»اخلروج على اإلمام  يا  جازما : 

فهي كلها تنهى عن اخلروج  .«وأن ال ننازع األمر أهله» ث«نقاتلهم؟ قال: ال
على احلاكم  يا  جازما ث ألنه  يث وإذا اقرتن  ا ورد التشنين على اخلروجث من 

اعة، وفارق الجماعة ـمن خرج من الط»ل قوله عليه الصالة والسالم: مث
من طريق أيب هريرةث كان  يا  جازما ث  رواه النسائي« فمات، مات ميتة جاهلية

إذ َجع َل ميتة اخلارج عن اإلمام ميتة جاهلية قرينة على أن النهي  ي جازم. 
 لذلك كان  هذه األحادي  دليال  على حترمي اخلروج.

ولكنها استثن  حالة واحدةث عربَّ عنها احلديثان األوالن بعدم إقامة 
الصالةث وبعدم الصالةث وعربَّ عنها احلدي  الثال  بالكفر البواح. وعدم إقامة 
الصالةث وعدم الصالةث أي عدم احلكم  ا أنزل اهللث يعين احلكم باحكام 

الواردتان يف احلدي  « كفراا بواحاا »الكفرث وهذا ال شك ظهور الكفر. وكلمتا: 
نكرة موصوفةث تدل على كل ما ينطبق عليه أنه كفر بواحث فإذا ظهر كفر بواح 
عندنا من اهلل فيه برهان وجب اخلروج عليهث سواء أكان احلكم باحكام الكفرث  
كاحلكم ب   ما أنزل اهللث أم كان    احلكم باحكام الكفرث كالسكوت عن 

هار املرتدين كفرهم علنا ث أو ما شاكل ذلك. فإن هذا  االرتداد عن اإلسالمث وإظ
كله من الكفر الَبواحث فهو يشمل كل كفر بَواح. وهذه هي احلالة املستثناة: 

 ظهور الكفر الَبواحث فإذا ظهر الكفر الَبواح وجب اخلروج.
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ووجه الداللة يف هذه األحادي  على وجوب اخلروج على احلاكم يف 
سول  ى عن ُمنابذ مث وعن ُمقاتلتهمث وعن منازعتهم هذه احلالةث هو أن الر 

الواليةث واستثع من ذلك هذه احلالة. فاستثناء احلالة إخراج هلا من النهيث 
ومفهوم ذلك يعين األمر هبا. فاألحادي  يدّل مفهومها على األمر  نابذة 

فهوم  احلاكمث ومقاتلتهث ومنازعته الوالية إذا حصل  هذه احلالة. وداللة امل
ارع ـشـأن العلى كداللة املنطو ث سواء بسواء من حي  احل ةث فتكون دليال  

 واح.ـبـَ ظهر الكفر ال اطلب منابذة احلكامث ومقاتلتهمث ومنازعتهم الوالية إذ
أما القرينة على أن الطلب طلب جازم فهو أن موضوعه با جاء الشرع 

له مندوبا . وظهور الكفر الَبواح بتاكيدهث فاحلكم باإلسالم أوجبه الشارعث ومل جيع
الشرعث ومل جيعله مكروها ث فيكون موضوع الطلب قرينة على أن الطلب  هحرم

طلب جازمث فيكون اخلروج على احلاكم يف هذه احلالة املستثناة ليس جائزا  
 فحسبث بل هو فرض على املسلمني.

كفر الذي قام إال أنه ينب ي أن يُعَلم أن املراد بظهور الكفر الَبواحث ال
 ث«كفراا بواحاا »مل يكتف بقوله:  الدليل القاطن على أنه كفر. فإن الرسول 

وكلمة برهان ال تطلق إال على  ث«عندكم من اهلل فيه برهان»بل أحلقها بقوله: 
من  الدليل القطعيث وهلذا كان وجود الدليل القاطن على أنه كفر بَواح شرطا  

بهة بانه ليس بكفرث أو كان هنا  دليل ظين شروط اخلروجث فإذا كان  هنا  ش
بانه كفرث ولو كان صحيحا ث فإنه ال حَيّل اخلروجث ألن اخلروج ال حيّل إال إذا  

 كان هنا  دليل قطعي بانه كفر.
َبواح الكفر الذي ال شبهة يف أنه كفرث والذي ـوهلذا فإن املراد بالكفر ال
اكم بعمل أو تصرف توجد هنا  فلو أمر احل .قام الدليل القاطن على أنه كفر
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شبهة بانه ليس بكفر ال حَيّل اخلروج عليهث ل ة الكفر الَبواح لوجود الشبهة. 
فمثال  لو أمر احلاكم بتدريس النظرية الديالكتيكية يف اجلامعاتث أو بتدريس 
عقائد كفرث وكن  ترى أن تدريس عقائد الكفر يؤدي إ  الكفرث فإنه جيب 

درت عقائد الكفر اليت أمر بتدريسهاث وال حَيّل لك اخلروج عليك طاعتهث وأن ت
عليه ل ة ظهور الكفر الَبواح. ألن له دليال  على جواز معرفة عقائد الكفرث  ا 

 ورد يف القر ن من عقائد الكفرث اليت ساقها اهلل تعا ث وردَّ عليها.
وهكذا كل شيء له دليلث أو شبهة دليل على أنه ليس بكفرث وكان 

نا  دليلث أو شبهة دليل أنه من اإلسالمث فإن أمره بهث أو فعله له ال يُعَترب من ه
قبيل أحكام الكفرث وال من قبيل ظهور الكفر الَبواحث فال يدخل يف االستثناءث 

 وال حَيّل اخلروج على احلاكم من أجلهث بل  ب طاعته.
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 ةـايـرض كفـية فـياسـزاب السـة األحـامـإق

كام اليت أمر اهلل املسلمني هبا تكون من األفرادث بوصفهم إن حماسبة احل
 أفرادا ث وتكون من التكتالت واألحزاب بوصفها تكتالت وأحزابا .

واهلل سبحانه وتعا  كما أمر املسلمني بالدعوة إ  اخل ث واألمر 
إقامة تكتالت ـروف والنهي عن املنكرث وحماسبة احلكامث أمرهم كذلك بـباملع
فها تكتالت بالدعوة إ  اخل ث أي إ  اإلسالمث ـمن بينهمث تقوم بوص يةـياسـس

 واألمر باملعروفث والنهي عن املنكرث وحماسبة احلكام. قال تعا :   

                           أي  ث
أيها املسلمون مجاعة منكمث هلا وصف اجلماعةث تقوم بعملني: عمل  لتوجدوا

 الدعوة إ  اإلسالمث وعمل األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

امة اجلماعة هو طلب جازمث ألن العمل الذي بينته ـإقـلب بـوهذا الط
يف لمني القيام بهث كما هو ثاب  ـسـذه اجلماعة هو فرض على املـوم به هـاآلية لتق

إقامة اجلماعة ـرينة على أن الطلب بـفيكون ذلك ق .ث ةـادي  الكـاآليات واألح
طلب جازم. وبذلك يكون األمر الوارد يف اآلية للوجوبث وهو فرض على 

البعض سقط عن الباقنيث وليس هو فرض  هقامأالكفاية على املسلمنيث إذا 
ث ألن اهلل طلب من املسلمني أن يُقيموا من بينـعَ  وة ـوم بالدعـاعةث لتقـهم مجني 

روف والنهي عن املنكرث ومل يطلب من املسلمني يف اآلية ـإ  اخل ث واألمر باملع
وا مجاعة منهم لتقوم هبذا ـيمـأن يقوموا كلهم بذلكث وإمنا طلب منهم أن يُق

 لَّط على إقامة اجلماعة وليس ُمسلَّطا  على العملني.ـالفرضث فاألمر يف اآلية ُمس
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مالن مها بيان ألعمال اجلماعة املطلوب إجيادهاث فيكون وصفا  والع
 لنوع اجلماعة املطلوب إجيادها.

ةث ال ـاعـمـواجلماعة ح  تكون مجاعة تستطين مباشرة العمل بوصف اجل
 اعة وهي تقوم بالعمل.ـلَّ مجـاعةث وتظـينة ح  تكون مجـبد هلا من أمور ُمع

تربط أعضاءهاث ليكونوا جسما   والذي جيعلها مجاعة هو وجود رابطة
واحدا ث أي كتلة. ومن    وجود هذه الرابطة ال توجد اجلماعة املطلوب 
إجيادهاث وهي مجاعة تعمل بوصفها مجاعة. والذي يُبقيها مجاعة وهي تعمل هو 
وجود أم  هلاث  ب طاعته. ألن الشرع أمر كل مجاعة بل   ثالثة فصاعدا  

وال ي حّل لثالثة نفر يكونون بأرض فالة إال أمروا » :إقامة أم  هلمث قال ـب
 رواه أمحد من طريق عبد اهلل بن عمرو.« ...عليهم أحدهم

وهذان الوصفان اللذان مها وجود الرابطة بني اجلماعةث ووجود األم  
 الواجب الطاعة يداّلن على أّن قوله تعا :        يعين لتوجد  ث

اعةث هلا رابطة تربط أعضاءهاث وهلا أم  واجب الطاعةث وهذه هي منكم مج
لق على ـاجلماعة أو الكتلة أو احلزب أو اجلمعية أو أي اسم من األمساء اليت تط

 وبذلك تعمل. اعةث ويبقيها مجاعة وهيـعلها مجـتويف ما جيـاجلماعةث اليت تس
ت أو منظمات أو ما مجعيا أو تكتالت أو أحزاب إجيادـب أمر اآلية أن يظهر

 شاكل ذلك.
إقامة أحزاب سياسية ـإجياد مجاعة هو أمر بـأما كون األمر يف اآلية ب

فذلك  ٍت من كون اآلية عين  عمل هذه اجلماعةث وهو الدعوة إ  اإلسالمث 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. وعمل األمر باملعروفث والنهي عن املنكر 
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كام باملعروفث و يهم عن املنكرث وهذا يعين وجوب جاء عاما  فيشمل أمر احل
حماسبتهم. وحماسبة احلكام عمل سياسيث تقوم به األحزاب السياسيةث وهو من 

 أهم أعمال األحزاب السياسية.
لذلك كان  اآلية دالة على إقامة أحزاب سياسية لتدعو إ  اإلسالمث 

لى ما يقومون به من ولتامر باملعروفث وتنهى عن املنكرث وحتاسب احلكام ع
 أعمال وتصرفات.

واآلية تدل على أن هذه األحزاب جيب أن تكون أحزابا  إسالمية تقوم 
على العقيدة اإلسالميةث وتتبع األحكام الشرعيةث وال جيوز أن تكون أحزابا  

طنية أو تدعو إ  الدميقراطيةث و شيوعية أو اشرتاكيةث أو رأمساليةث أو قوميةث أو 
لمانيةث أو إ  املاسونيةث أو تقوم على    العقيدة اإلسالميةث أو تتبع أو إ  الع

   األحكام الشرعية. ذلك أن اآلية حددت صفة هذه األحزاب باألعمال اليت 
تقوم هبا. وهذه األعمال هي الدعوة إ  اإلسالم واألمر باملعروف والنهي عن 

ال  لغسالم وقائما  على املنكر ومن يقوم هبذه األعمال ال بد أن يكون حام
أسات اإلسالمث ومتبنيا  أحكام اإلسالم. ومن يتكتل على أسات شيوعي أو 
اشرتاكي أو رأمسايلث أو دميقراطي أو علماين أو ماسوين أو قومي أو وطين أو 
إقليمي ال ميكن أن يكون قائما  على أسات اإلسالمث وال حامال  لغسالمث وال 

وإمنا يكون قائما  على أسات كفرث ومتكتال  على أفكار   متبنيا  ألحكام اإلسالم.
 كفر.

رتاكيةث أو شلذلك حيرم أن يتكتل املسلمون على أسات الشيوعية أو اال
الرأمسالية أو الدميقراطيةث أو العلمانيةث أو املاسونيةث أو القومية أو الوطنيةث أو 
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 على أي أسات    أسات اإلسالم.
علنية    سريةث ألن الدعوة إ  اخل ث  وجيب أن تكون هذه األحزاب

واألمر باملعروف والنهي عن املنكرث وحماسبة احلكامث والعمل للوصول إ  احلكم 
عن طريق األُمة تكون علنية وصراحةث وال تكون يف السرِّ واخلفاءث ح  تؤدي 

 ال رض املطلوب منها.
هو وجيب أن تكون أعمال هذه األحزاب    ماديةث ألن عملها 

القولث فهي تدعو إ  اإلسالم بالقولث وتامر باملعروفث وتنهى عن املنكر 
بالقولث لذلك جيب أن تكون وسائلها سلميةث وال تستعمل السالحث وال تتخذ 
العنف وسيلة لعملها. ألن محل السالح يف وجه احلاكم    جائز لورود 

عروف والنهي عن األحادي  الناهية عن ذلكث ولذلك ميكن أن يكون األمر بامل
املنكر وحماسبة احلكام دون إشهار السالح عليهمث لذلك جيب أن تكون 

سلميةث ومينن أن تكون ماديةث وحيرم إشهار السالح يف وجه احلاكم إال  هاوسائل
يف حالة واحدةث وهي حالة ما لو أظهر الكفر الَبواح الذي عندنا من اهلل فيه 

 ،أهله األمر ننازعوأن ال »الصام : برهانث كما ورد يف حدي  عبادة بن 
 .«برهان فيه اهلل من عندكم ب واحاا  كفراا  تروا أن قال: إال
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 المــق اإلسـة تطبيـانـضم

الضمانة الطبيعية لتنفيذ اإلسالمث ومحل دعوتهث واستمرار تنفيذهث 
وإحسان هذا التنفيذث هي التقوى يف احلاكمث ومتركز هذه التقوى يف نفسهث ألن 

اهلل من قبل احلاكم  عله حريصا  على اإلسالم أكثر من حرصه على تقوى 
حياتهث فضال  عن حاجاتهث وتوجد فيه األحاسيس املرهفة اليت  عله يذكر اهلل 
يف نفسه يف كل حلظة وعند القيام باي عملث ويراقبه يف كل تصرف من 

إلسالمث تصرفاته. وإذا فقد احلاكم التقوى فقد الضمانة الطبيعية لتطبيق ا
وإحسان تطبيقهث واستمرار هذا التطبيقث وفقد الضمانة حلمل الدعوة اإلسالمية. 
وملا كان احلاكم عرضة ألن  افيه التقوىث كان ال بد من وسيلة مادية  ربه على 
التنفيذث أو تقصيه عن احلكمث وتقيم مكانه احلاكم الذي يطبق اإلسالم وحيمل 

ي األمة. ولذلك كان من واجب األمة اإلسالمية دعوته. وهذه الوسيلة العملية ه
إذا رأت حاكما  جائرا  مستحال  حلرم اهللث ناكثا  لعهد اهللث خمالفا  لسنة رسول 
اهللث عامال  يف عباد اهلل باإلا والعدوان أن ت   عليه بالقول أو الفعل أو ت  ه. 

 ألن تقوى األمة وح  تقوم األمة بواجبها هذاث كان عليها أن تتصف بتقوى اهلل
هلل توجد فيها احلر  على اإلسالم وعلى تنفيذهث وهذا جيربها على حماسبة هذا 
احلاكم على تصرفاتهث فتناقشه وحتاسبه كلما رأت منه تقص ا  يف التنفيذث أو 
حماولة للحيد عن أحكام اهللث أو إساءة لتطبيق أنظمة اإلسالم. وهبذه الوسيلة 

 ويستمر إحسان تطبيقه.يستمر تطبيق اإلسالمث 
وهي الوسيلة العملية يف الدنيا لتنفيذ اإلسالم  راقبتها ــ    أن األمة 
 حتتاج إ  أن يقوم فيها تكتل صحيف على أسات ــ للحاكم وحماسبتها له
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ث يت لى يف هذا التكتل الفهم العميقث واخلوف الشديد من اهلل؛ ألنه اإلسالم
ة اإلسالميةث ويعمل ألن يثقف النات بالثقافة يقوم على أسات واحد هو العقيد

اإلسالمية املركزةث ثقافة توسن العقل وتقوي اإلدرا  وتصفي النفس إذ تربط 
املشاعر بالفكرث وتوجد الت اوب الصحيف بني األفكار وامليول النفسيةث وهذا 

لى جيعل املسلم الشخصية اإلسالمية املبت اةث وإذا قام التكتل الذي ال بد منه ع
هذه الشخصيةث كان الوسيلة لصهر األمة؛ ألنه ينقي أفكارها ويصهرها يف فكر 
واحدث فيسّ ها دو هدف واحدث هو اإلسالمث تعيش ألجلهث وحتمل الدعوة لهث 

تتيقه تيقظا  دائميا  على املبدأ الذي حتملهث وتكون واعية وعيا  صحيحا   حينىذٍ و 
ي يعيش من أجل املبدأ ومن أجل عليه. والذي يوقظها هو هذا التكتل الذ

 الدعوة له ومن أجل تطبيق هذا املبدأ واستمرار تطبيقه.
وهذا التكتل هو احلزب املبدئيث الذي يقوم يف األمة. وبعبارة أخرى هو 
احلزب الذي يقوم على أسات اإلسالم من حي  كونه قيادة فكريةث حيملها يف 

يف كل مكان العتنا  النات له.  المث وحيمل الدعوة لهـاألمة للوعي على اإلس
واحي ـنـمل يف الـوة؛ ألن العـولذلك هو حزب دعوة ال يقوم باي عمل    الدع

 ة الدولة وليس من وظيفة احلزب.ـيفـو من وظـرى هـاألخ
ـــــام احلـــــومــــ  قــــ ــــب علــــى الدولـــــاد األمـــــزب وق ه ـة؛ ألنـــــة صــــار هــــو الرقي

ا تقــــــوم بواجبهــــــاث وهــــــو ـلهـــــــعـا وجيـودهـــــــة. وهــــــو الــــــذي يقـل األمـــــــثـــــــةث أو بـاألمــــــ
إذا  ي هــــــا تت يــــــ  عليهــــــا بــــــالقول أو الفعــــــلث أو مناقشــــــة الدولــــــة وحماســــــبتهاث وال

 خيف على اإلسالم منها.
ويتعسر على األمة أن تناقش أو حتاسب الدولة دون أن يكون هلا 

لها حزب يتو  مركز قيادة األمة  اه الدولةث لوجود صعوبات مجّة أمامهاث ال يذل
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إال وجود قيادة موحدة تتمثل يف تكتلث ال يف فردث أو أفراد. ومن هنا كان لزاما  
أن يقوم يف األمة حزب سياسي مبدئيث عمله الوحيد محل الدعوة اإلسالميةث 
وطريقه الوحيد حلمل الدعوة هو الطريق السياسي. وكان قيام هذا احلزب ال بد 

األمة ويضمن بقيادته هلا قيام الدولة  منه ألنه هو الوسيلة العملية اليت تقود
 همتها على أكمل وجه لمل الدعوة اإلسالميةث وتطبيق اإلسالم واستمرار هذا 

 التطبيقث وهو الوسيلة العملية ملنن إساءة تطبيقه.
للمسلمني حول اإلسالم يت لى يف دار  ل الرسول يولقد كان تكت

تلة اليت تقوم بني املسلمني تتو  محل الصحابة مجيعا . فكانوا الك مشلاألرقمث ا 
تبعة اإلسالم عمليا ث وإن كان مجين املسلمني حيملون تبعات اإلسالم بشكل 

تويف عن ستني ألف صحايب. إن هؤالء هم الكتلة  أن رسول اهلل  يعام. رو 
 ث وإال فالرسولعمليا   اإلسالمية أو احلزب اإلسالمي الذي حيمل تبعة اإلسالم

 وحينما انقضى عصر ذلك أضعافا  مضاعفة سلمون يزيدون عنتويف وامل .
الصحابة والتابعني وتابعي التابعني تالشى احلزب فاخذ يتسرب الضعف إ  
نفوت احلكامث لعدم وجود احلزب الذي يقود األمة ملراقبتهم ومناقشتهم 
وحماسبتهم. واستمر ذلك إ  أن حصل  إساءة تطبيق اإلسالم. وإذن 

قيقية لتطبيق اإلسالم ومحل دعوته وإحسان تطبيقه هي احلزب فالضمانة احل
 السياسي اإلسالمي.
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