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الخاتمة:نحو خالفة ديموقراطية ،ال سنية وال شيعية
المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

بين الخالفة والديموقراطية
بعيدا عن ضجيج الصراع الطائفي وغبار المعارك المذهبية الملتهبة أو المؤججة بين الشيعة
والسنة في هذه األيام ،يطرح هذا السؤال نفسه :هل يوجد أي معنى حقيقي وواقعي للعناوين
الطائفية القديمة؟ وماذا يميز الشيعة عن السنة؟ وهل ما يفرقهم اليوم أكثر مما يجمعهم؟ وما هو
جوهر الخالف بينهم؟ ومن يقف وراء تأجيج الصراع بين الطوائف؟ هل هي المصالح الشعبية
المتناقضة؟ أم األنظمة السياسية المتصارعة والمعادية لشعوبها؟
وباختصار :هل المعركة الطائفية حقيقية؟ أم وهمية؟ وهل ثمة شيعة وسنة في الواقع؟أم مجرد
أسماء جوفاء؟
يعتقد الكاتب أن الصراع الطائفي مفتعل بدوافع جديدة خارجية ال عالقة لها بالخالف القديم
الذي مزق المسلمين إلي شيعة وسنة ،وأن الطوائف اإلسالمية كلها مرت بتطورات فكرية سياسية
جذرية لم يعد لعناوينها القديمة أي معنى أو عالقة باسمها ،وبالتالي فان الطوائف اإلسالمية باتت
اليوم أقرب إلي بعضها البعض أكثر من أي وقت مضى .ويكفي أن يتعرف كل فريق على
التطورات الجذرية التي حدثت في نفسه وفي الفريق اآلخر ،حتى يدرك عبثية األسماء التاريخية
المفرقة ،ويتعرف على حجم النقاط المشتركة الجامعة.
5

لقد قلت يف دراسة سابقة عن (تطور الفكر السياسي الشيعي) :إن الشيعة اإلمامية مل يعد هلم
وجود ،بعد حصول تطور جذري كبري لدى الشيعة وختليهم عن أهم أعمدة الفكر اإلمامي وهو اشرتاط
العصمة والنص والساللة العلوية احلسينية يف اإلمام ،وقبوهلم بالنظام الدميوقراطي .وأود القول هنا يف هذه
الدراسة :أن السنة أيضا مل يعد هلم وجود ،بعد قبوهلم بالنظام الدميوقراطي ،وختليهم عن نظام اخلالفة
ومعظم فقرات الفكر السياسي السين ،الذي تشكل يف أيام اخلالفة العباسية وامتد إيل أيام اخلالفة
العثمانية .وال سيما بعد حصول الثورة العلمية النقدية ضد أصول املذهب السين القدمي كاألحاديث
الضعيفة الدخيلة يف "السنة" وأصل "اإلمجاع" .وهذا ما يؤكد اتفاق املسلمني مجيعا حول فكر سياسي
واحد هو الفكر الدميوقراطي ،وابتعادهم عن العوامل والنظريات السياسية اليت كانت تفرق بينهم ،حيث
كان يذهب الشيعة اإلمامية إيل كون اإلمامة (أو اخلالفة) تنحصر يف "أهل البيت" وكان أهل السنة
يذهبون إيل كون اإلمامة يف ولد بين العباس ،أو العثمانيني فيما بعد.
وملا كان اخلالف السياسي هو أهم وأكرب خالف بني الشيعة والسنة ،فإن االتفاق فيما بينهم اليوم
على نظام سياسي واحد يؤكد زوال ذلك اخلالف وعدم وجود أي خالف جوهري ما عدا بعض القشور
والشعارات والعناوين الومهية ،أو االختالفات الفقهية اجلزئية .ومن املعلوم أن االختالفات الفقهية
موجودة يف داخل مذهب ،بل بني كل فقيه وفقيه ،ولكنها ال تشكل أي مربر جدي لالختالف،
خصوصا مع االلتزام بآلية دميوقراطية كمجلس النواب ،لسن القوانني ،وتشكيل جلان نيابية أو جمالس
فقهية مشرتكة لبحث وإقرار أي قانون جديد.
وقد تعززت الوحدة اإلسالمية بني بقايا الطوائف اإلسالمية الشيعية والسنية ،مع ظهور تيار ثقايف
جتديدي يدعو إيل العودة إيل القرآن الكرمي والسنة النبوية الثابتة املتواترة ،وترك املنابع الثقافية واألصول
التشريعية املختلف حوهلا ،مثل أخبار اآلحاد املنسوبة إيل النيب أو إيل أهل البيت أو الصحابة .وذلك
ألن العودة إيل القرآن والسنة تعين العودة إيل اإلسالم بدون أطر طائفية ،وهو ما يتلخص بعقيدة التوحيد
واإلميان باآلخرة والنبوة ،ومبمارسة أركان اإلسالم من الصالة والصوم واحلج والزكاة ،وجتنب احملرمات
وااللتزام بأحكام الشريعة .وهذه كلها أمور متفق عليها بني كل الطوائف بصورة عامة ،ومل يكن اخلالف
يوما يدور حوهلا ،ولكن حول األنظمة واملذاهب السياسية ،اليت حتولت لدى البعض إيل مستوى
"العقيدة" وفرقت بينهم وبني اآلخرين ،واعتمدت بدرجة كبرية على األحاديث املزيفة واملوضوعة ،فإذا مت
التخلي عن هذه األحاديث والعودة إيل القرآن والسنة العملية الثابتة ،فلن تبقى أية مذاهب وال عقائد
خاصة.
ويف احلقيقة إن تلك املذاهب والعقائد الطائفية كانت وال تزال تشكل عائقا أمام التطور الدميوقراطي يف
العامل اإلسالمي ،وإن بصورة حمدودة ،وذلك ألهنا تقدم نفسها على أهنا متثل اإلسالم وترفض االنفتاح
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على أي فكر إنساين جديد حبجة التعارض مع اإلسالم .يف حني ال يوجد يف الواقع أي تعارض بني
الفكر اإلنساين كالدميوقراطية وبني اإلسالم ،وإمنا يوجد بينها وبني النظريات املبتدعة باسم اإلسالم.
لقد كان الشيعة يرفضون الدميوقراطية ردحا من الزمن بدعوى تناقض الدميوقراطية مع نظرية اإلمامة
القائمة على العصمة والنص والساللة العلوية .وال يزال البعض من الشيعة يرفض الدميوقراطية حىت بعد
تطور الفكر السياسي الشيعي وقبوله بنظرية والية الفقيه ،حبجة تناقض هذه النظرية مع الدميوقراطية،
ويطالب بالرتاجع عن االنتخابات الرئاسية والنيابية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،بل وحذف
"اجلمهورية" من عنوان إيران .وما ذلك إال اعتقادا من ذلك البعض بتمثيل اإلمامة أو نظرية والية الفقيه
لإلسالم .وكذلك كان البعض من أهل السنة يرفض الدميوقراطية وال يزال بدعوى تناقض الدميوقراطية مع
نظرية اخلالفة التارخيية ،اعتقادا منه بأن هذه النظرية متثل النظام السياسي يف اإلسالم.
ولكن هل متثل تلك النظريات السياسية اإلسالم حقا؟ وهل يوجد يف اإلسالم نظام سياسي معني؟
وهل يوجد تناقض بني اإلسالم والدميوقراطية؟ وهل اجلمع بينهما يؤدي إيل الشرك والكفر باهلل؟
لقد أدرك الشيعة خطأ النظرية اإلمامية بسبب عقمها وعجزها عن توفري إمام حي معصوم منصوص
عليه من اهلل يقوم بقيادهتم اليوم ويشكل هلم حكومة معاصرة ،فبادروا بأنفسهم إيل انتخاب إمام عادي
(أو فقيه معادل) من بينهم ،وأخذوا بالنظام الدميوقراطي .ولكن أهل السنة كانوا ميتلكون نظاما سياسيا
قائما هو "اخلالفة العثمانية" .وعندما أحسوا بضعفها يف أواسط القرن التاسع عشر ،بادر الكثري منهم
إيل حماولة إصالحها ،ومعاجلة ظاهرة االستبداد اليت كانت تتصف هبا ،وإدخال بعض اآلليات
الدميوقراطية عليها كإجراء االنتخابات وسن الدستور (كما حدث سنة  )1876ولكنهم انقسموا بعد
ذلك إيل من يرفض الدميوقراطية رفضا مطلقا ،ويعتربها أساس البالء .كما فعل السلطان عبد احلميد
الثاين الذي ألغى الدستور وحل الربملان املنتخب ،بعد سنة من إقراره ،ومن يصر باملطالبة بالدميوقراطية،
ويعتربها خشبة النجاة بالنسبة إيل الدولة العثمانية ،إيل أن قضى هذا الفريق على الدولة العثمانية ،وأقام
دولة علمانية يف تركيا ودول أخرى مشاهبة يف العامل اإلسالمي.
إال أن الفريق األول مل يستسلم متاما ،وأخذ يعمل منذ ذلك احلني على إعادة اخلالفة من جديد ،وهو
إن مل ينجح يف هدفه هذا حىت اآلن ،بعد مرور حوايل مائة عام على سقوط اخلالفة العثمانية ،غري أنه
جنح يف إقامة دول حملية ترفع شعار اإلسالم ،هنا وهناك ،وتعامل مع حكام هذه الدول على أساس
الفكر السياسي الذي كان يتعامل به مع "اخللفاء" السابقني .وال يزال بعض احلركات اإلسالمية اليت
نشطت إلعادة اخلالفة ،يستخ دم ذلك الفكر يف دعم ظاهرة االستبداد يف العامل اإلسالمي ،وحماربة
الدميوقراطية حبجة أهنا كفر وشرك باهلل ومناقضة لإلسالم .ويف الوقت الذي كان فيه بعض املفكرين
املسلمني يرفض الظلم واالستبداد ويدعو إيل الشورى ،فإن دعاة اخلالفة كانوا يعتقدون أن الصيغة
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االستبدادية لنظام اخلالفة ،كما حدثت يف التاريخ ،صيغة شرعية يقرها اإلسالم وتشكل أصال من
أصوله.
وهذا ما شكل عقبة أمام التطور الدميوقراطي يف العامل اإلسالمي ،وهدد ويهدد اإلجنازات
الدميوقراطية الضئيلة واملتواضعة اليت حتققت حىت اآلن.
وقد اعتمد الرافضون للدميوقراطية ،بدرجة كبرية ،على دعوى مشولية اإلسالم لكافة جوانب احلياة،
ووجود نظام سياسي إسالمي هو نظام اخلالفة ،وأن الدميوقراطية من صنع البشر .وأن النظام الدميقراطي
يتضمن الشرك باهلل تعاىل ،ألنه جيعل السيادة والتشريع للشعب ،خالفاً لنظام احلكم يف اإلسالم ،الذي
جيعل السيادة والتشريع هلل .وإذا كانت الدميوقراطية تتقاطع مع نظام الشورى اإلسالمي يف بعض النقاط
فهذا ال يعين تطابقهما يف كل شيء ،أو جواز إطالق صفة الدميوقراطية على اإلسالم ،وذلك الختالف
النظامني يف نقاط كثرية جتعل كال منهما نظاما متميزاً ال عالقة له باآلخر .فإذا كان اإلسالم مثال يعطي
لألمة حق انتخاب احلاكم ،فإنه ال يسمح هلا بعزله ،وإذا كان احلاكم يف كال النظامني ينتخب من
األمة ،فإنه يف النظام الدميوقراطي يقيد بإرادة الشعب ،وال يقيد يف النظام اإلسالمي إال بإرادة اهلل وقوانينه
وأحكامه ،وال يعبأ برأي األمة وال يطيعها يف شيء ،وإمنا جتب عليها طاعته فيما يأمرها به من طاعة
اهلل.
هذا ما يقوله الرافضون للدميوقراطية يف العامل اإلسالمي .يف حني يذهب الداعون إليها من املفكرين
املسلمني ،إىل عدم تناقض اإلسالم مع الدميوقراطية ،ألنه ليس نظاما شامال ،ومل يقدم وال ميتلك صورة
خاصة عن النظام السياسي ،بل ترك ذلك إلرادة املسلمني وللتطور حسب الظروف الزمانية واملكانية،
وأ ن املبدأ الدميوقراطي القائل حبكم الشعب للشعب من أجل الشعب ،ال يتعارض مع حكم اهلل وال
سيادته ،وإمنا يتعارض مع حكم الفرد املستبد ،وميكن أن يتقيد بالقيم واألخالق والقوانني اإلسالمية.
وأن النظام الدميوقراطي أقرب إيل اإلسالم من نظام "اخلالفة" الفردي االستبدادي الذي جييز حكومة
نظام لتبادل السلطة بشكل سلمي ،وتوزيعها بشكل عادل مينع
الفاسق اجلائر واجلاهل .وأنه – أساساًٌ -
من متركزها بيد املستبدين.
وإذا كانت اخلالفة احلقيقية هو اتباع منهج النبوة ،فإن حتقيق هذا اهلدف ميكن يف ظل مراقبة األمة
اإلسالمية وحماسبتها وأشرافها على احلكام ،أكثر مما ميكن يف إعطاء احلكام سلطات واسعة تتيح هلم
االنقالب على شروط اخلالفة احلقيقية والشريعة اإلسالمية والعدل والشورى .كما حصل يف ظل األنظمة
املستبدة املضادة للخالفة اليت حكمت األمة اإلسالمية قرونا من الزمن.
وحيتج اإلسالميون املؤيدون للدميوقراطية بأن اجملال السياسي ،وإن كان يهتدي هبدى اإلسالم ،إال إنه
خارج عن إطار الدين ،وال يتعارض مع أي تشريع إسالمي ،وإمنا حياول تنظيم أمور احلياة اليت ال يوجد
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فيها نص من الكتاب أو السنة .وملا كان اإلسالم قد ترك اجملال السياسي للناس ومل يعني فيه نظاما
خاصا ،فقد مسح هلم بتطوير أنظمتهم السياسية أو اقتباس التجارب احلسنة من بقية البشر ،وليس من
العيب أن يأخذ املسلمون النظام الدميوقراطي من الغرب حىت لو كان كافرا وعلمانيا ،ألنه ال تالزم بني
الدميوقراطية والكفر أو العلمانية ،ومن املمكن اقتباس ما ينظم احلياة السياسية بشكل أفضل .وقد أثبتت
التجربة الغربية قيام الدميوقراطية بلعب دور كبري يف استقرار األوضاع السياسية يف تلك البالد ،وجتنيبها
دوامة الصراع املسلح على السلطة .وما يقال عن وجود نظام سياسي "إسالمي" هو نظام "اخلالفة"
الفريد واملميز ،ما هو إال اجتهاد بشري من صنع املسلمني ،وال يقوم على أساس اإلسالم ،وإمنا على
أسس حمدثة وأصول دخيلة يف الدين.
ومن هنا فإن حتليل نظام اخلالفة ،والتعرف على طريقة والدته ،وتاريخ تطوره ،ومقارنته باإلسالم
والفكر الدميوقراطي ،سوف يساعد على حل العقدة املضادة للدميوقراطية ،وتشجع التطور السياسي يف
البالد اإلسالمية حنو األفضل .كما سيساهم يف توحيد املسلمني واخلروج من شرنقة الطائفية القدمية.

أمحد الكاتب
لندن 2006/12/26

1-1
الباب األول
الفصل األول:طبيعة دولة الرسول في المدينة
يعتمد الفكر السياسي السين يف بناء نظرية اخلالفة ،بالدرجة األوىل  ،على جتربة اخللفاء الراشدين،
اليت يرى فيها منوذجا أعلى للحكم يف االسالم ،ومصدرا من مصادر التشريع السياسي ،باعتبار
"اإلمجاع" الذي حتقق بني أصحاب رسول اهلل (ص) حول كثري من األمور الدستورية .ورمبا كانت أهم
مسألة يف تلك التجربة هي مسألة الصبغة الدينية للخالفة وفيما إذا كان قيامها على أساس السمع أو
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العقل ،حيث يشكل ذلك اجلدل ،الذي دار يف وقت متأخر ،مفرتقاً للحكم على جتربة اخلالفة بأهنا
كانت حكما دينيا أو مدنيا.
ولذا فإن من املهم جدا التوقف عند هذه النقطة ،والنظر يف طبيعة الدولة يف االسالم وهل هي جزء
من الدين؟ وبالتايل فال جيوز االبتداع فيها .أو أهنا من األمور اليت تركها االسالم للمسلمني وللعقل
االنساين لكي يبدع فيها ما يشاء حسب احلاجة والظروف؟
وقبل أن نتحدث عن جتربة اخللفاء الراشدين ،جيدر بنا التوقف عند جتربة الرسول السياسية وعالقته
باملمالك العربية املسلمة .فبالرغم من أن الرسول األعظم كان ميتلك شرعية مساوية اال انه أقام دولته يف
املدينة على أساس احرتام دور األمة .وتضمنت البيعة اليت أخذها من املسلمني:االلتزام بطاعة الرسول
وعدم عصيانه يف معروف ،باإلضافة اىل نبذ الشرك وجتنب السرقة والزنا والقتل .ومل تكن البيعة تفويضاً
مطلقاً من املسلمني للنيب أو خضوعاً من طرف واحد حلكم مطلق ،وإمنا كانت أشبه بعقد بني طرفني
يستلزم حقوقاً وواجبات لكال الطرفني ،فقد جاء يف قصة البيعة اليت أسست لدولة الرسول يف املدينة أن
أحد األنصار وهو أبو اهليثم مالك ابن التيهان سأل النيب (ص) قبل البيعة ،عن موقفه إذا ما قامت
احلرب بني قوم األنصاري من اخلزرج وبني اليهود باملدينة ،وعما إذا كان سيبقى معهم أم هو تاركهم؟
فرد الرسول قائال" :بل الدم الدم  ،اهلدم اهلدم ،أنتم مين وأنا منكم ،أحارب من حاربتم وأسامل من
ساملتم" 1.وبناء على ذلك مل يتخذ الرسول قرار احلرب بنفسه ،عندما واجه قريشا يف بدر ،إال بعد
موافقة األنصار.
ومل يكن الرسول يهتم بفرض سلطته السياسية على القبائل العربية اليت كانت تدخل يف االسالم ،بقدر
ما كان يهمه أمر التوحيد والصالة والزكاة .ولذلك مل يتدخل (ص) كثريا يف أمور السياسة احمللية للقبائل
والشعوب اليت كانت تعلن اإلسالم .وإمنا كان خياطب امللوك املعاصرين له ويدعوهم اىل اإلميان برسالته
ويعدهم باحملافظة على ملكهم حتت أيديهم .وقد ترك األمراء وامللوك واألقيال والسالطني الذين أسلموا
2
يف حياته على ما هم عليه ،ومل يطلب منهم التخلي عن سلطاهتم السياسية لسلطته.
 - 1حلمي ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي ،ص 17
 - 2فقد بعث اىل أمري الغساسنة يف دمشق احلارث بن مشر الغساين ،كتابا يقول فيه " :السالم على من اتبع اهلدى
وآمن به  ،أدعوك اىل أن تؤمن باهلل وحده ال شريك له يبقى لك ملكك"( .تاريخ ابن خلدون ج 2ص  )36وقال
للرسولني اللذين بعثهما باذان بن ساسان عامل كسرى على اليمن ":قوال له :إن ديين وسلطاين يبلغ ما بلغ كسرى،
وان أسلمت أعطيتك ما حتت يدك وملكتك على قومك من األبناء"( .املصدر ،ج 2ص  ) 38وكتب اىل املنذر بن
ساوي العبدي عامل كسرى على البحرين...":سالم على من اتبع اهلدى ،أما بعد :فإين أدعوك اىل اإلسالم فأسلم
تسلم جيعل اهلل لك ما حتت يديك .واعلم أن ديين سيظهر اىل منتهى اخلف واحلافر"( .مكاتيب الرسول ،ص ) 145
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وعندما أسلم جبلة بن األيهم ،وهو أحد ملوك الغساسنة ،ظل ملكا على قومه اىل أن ارتد يف عهد
عمر يف قصة معروفة .وكذلك عندما أسلم ملوك محري أبقاهم رسول اهلل على مكانتهم 3.وأرسل اليهم
معاذ بن جبل يعلمهم الدين ويقضي بينهم ،وكتب اليهم عهدا جاء فيه":هذا عهد حممد بن عبد اهلل
رسول اهلل اىل معاذ بن جبل وأهل اليمن حني واله أمرهم فيهم ...وان يكون أبا رحيما يتفقد صالح
أمورهم ...وإين مل ابعث عليكم معاذا رباً ،وإمنا بعثته أخاً ومعلماً ومنفذاً ألمر اهلل تعاىل ومعطيا الذي
عليه من احلق مما فعل  ،فعليكم له السمع والطاعة والنصيحة يف السر والعالنية ،فان تنازعتم يف شيء
أو إرتبتم فيه فردوه اىل اهلل واىل كتابه عندكم ،فان اختلفتم فردوه اىل اهلل واىل الرسول ان كنتم تؤمنون
4

باهلل واليوم اآلخر ذلكم خري لكم وأحسن تأويال".
أحدهم وهو وائل بن حجر ،وأمرهم بالسمع له
وكذلك فعل مع ملوك حضرموت الذين َّأمَر عليهم َ

والطاعة 5.ووعد كثريا من القبائل العربية اليت أسلمت بأن حيافظ على ما بأيديها وان يويل عليها
6
أمراءها.
وقد خلت رسائل الرسول اىل كسرى وقيصر وعظيم القبط من أية دعوة للتنازل عن امللك إليه ،وإمنا
7
تضمنت فقط دعوهتم اىل الدخول يف الدين اجلديد.

كما كتب اىل هوذة بن علي ملك اليمامة ..." :أسلم تسلم  ،واجعل لك ما حتت يديك"( .املصدر ،ص )156
وكتب اىل جيفر وعبد ابين اجللندي يف عمان يدعومها بدعاء اإلسالم  ،ويقول هلما" :اسلما تسلما ،فإين رسول اهلل اىل
الناس كافة ،ألنذر من كان حيا وحيق القول على الكافرين .وإنكما ان أقررمتا باإلسالم وليتكما ،وان أبيتما ان تقرا
باإلسالم فان ملككما زائل ،وخيلي حتل بساحتكما ،وتظهر نبويت على ملككما"( .املصدر ،ص  )162وعندما
عاهد النيب أهل مقنا ،اتفق معهم على"...ان ليس عليكم أمري إال من أنفسكم"( .املصدر ،ص  120و )122
 - 3وكتب اىل خالد بن ضماد األزدي رسالة خاصة جاء فيها ...":إن له ما اسلم عليه من أرضه على أن يؤمن باهلل
ال شريك له ويشهد ان حممدا عبده ورسوله ...وعلى حممد النيب أن مينع منه نفسه وماله وأهله ،وان خلالد األزدي ذمة
اهلل وذمة حممد النيب ان وىف هبذا" .املصدر ،ص238
 - 4املصدر ،ص 213
 - 5كتب اليهم :من حممد رسول اهلل اىل وائل بن حجر واألقيال والعباهلة واألرواع املشابيب من حضرموت ...ووائل
بن حجر يرتفل على األقيال  ،أمري أمره رسول اهلل فامسعوا واطعيوا .املصدر ،ص 250
بعضهم على بعض ،على بين مالك أمريهم وعلى األحالف
 - 6وكتب اىل ثقيف عهداً بأنه " ال ِّ
يؤمر عليهم إال َ
أمريهم"( .املصدر ،ص  )285وكتب اىل عامر بن األسود الطائي  ":أن له ولقومه من طي ما أسلموا عليه من بالدهم
ومياههم ما أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وفارقوا املشركني"(.املصدر ،ص  )299وكتب اىل حبيب بن عمرو أخي بين
أجا ،وملن أسلم من قومه وأقام الصالة وآتى الزكاة  ،أن له ماله وماءه وما عليه حاضره وباديه ،على ذلك عهد اهلل
وذمة رسوله(.املصدر ،ص )301
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وحسبما يقول الدكتور علي علي منصور :فقد " بقيت القبائل اليت أعلنت إسالمها بعد فتح مكة
مستقلة بشؤوهنا ،على رأسها ساداهتا وأمراؤها وحكامها ،وقد كان النيب يبعث ممثلني له لتعليم الناس
األحكام ومجع الزكاة ،ومل يطلب النيب من أمراء البلدان وشيوخ القبائل التنازل عن إمرهتم وسلطاهنم ،بل
كانوا يرتكون يف مناصبهم مبجرد ما يعلنون إسالمهم  ...ولذلك كانت دولة الرسول يف أواخر أيامه أشبه
8
بدولة احتادية".
إن كل ذلك يدل على ان الرسول حممد (ص) مل يكن بصدد تغيري األنظمة السياسية القائمة بقدر ما
كان يهتم بنشر الدعوة االسالمية ،فضالً عن أن يكون بصدد تشكيل حكومة دينية مشاهبة
للحكومات اليهودية القدمية اليت كان يقودها الكهنة واألحبار ،أو مشاهبة للحكومات املسيحية اليت كان
يقودها القياصرة بدعم من بابوات الكنيسة يف العصور الوسطى .حيث مل يقر الرسول نظام ازدواج
السلطتني الزمنية والدينية .ومل يؤسس سلطة دينية كالكنيسة عند املسيحيني ،ومل يَ ِكل إليها مهمة منح
الشرعية للملوك وال مهمة حماسبتهم أو مراقبتهم.
وخالفا لعادة ملوك ورؤساء القبائل يف تلك األيام بتوريث احلكم واخلالفة اىل أبنائهم وأهل بيتهم ،فان
النيب حممد (ص) مل يعني أحدا خليفة من بعده – خالفا ملا يقوله الشيعة االمامية والسنة البكرية  -ال
من أهل بيته وال من أصحابه 9.ومل يضع دستورا للحكم من بعده ،ومل يتحدث عن أسلوب تداول
السلطة وطريقة انتخاب احلاكم أو صالحياته ،وال عن تفاصيل العالقة بني احلاكم واحملكوم ،،كما مل
يؤسس جملسا للشورى يضمن انتقال السلطة بعده بشكل آيل ملن يريد .وإمنا أعطى األمة كلها احلق
بإقامة نظامها السياسي املدين ،وأوكل اليها مهمة مراقبة ذلك النظام وحماسبته وتغيريه.
وهذا ما يفسر الغموض واالرتباك الذي اعرتى املسلمني يف عملية اختيار اإلمام األول بعد وفاة
الرسول (ص) وحدوث بعض اإلشكاليات اليت اعرتت عملية انتخاب أيب بكر  ،حيث مل تكن دائرة
7
حممد رسول اللّه إىل كسرى عظيم فارس .سالم على
الرحيم .من ّ
الرمحن ّ
 جاء يف رسالته اىل كسرى  " :بسم اللّه ّحممداً عبده ورسوله ،أدعوك بدعاية
من اتبع اهلدى وآمن باللّه ورسوله ،وأشهد أن ال إله إالّ اللّه وحده ال شريك له وأنّ ّ
فإين أنا رسول اللّه كافة ألَنذر من كان حياً ،وحيق القول على الكافرين .أسلم تسلم .فإن أبيت فعليك إمث
اللّهّ ،
اجملوس".
 - 8منصور ،علي علي ،نظم احلكم واإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية ،ص 227
 - 9قال االمامية من الشيعة بوجود نص من الرسول األعظم على اإلمام علي باخلالفة بعده  ،وبكوهنا يف ذريته اىل
يوم القيامة ،وكذلك قال البكرية من أهل السنة بوجود نص من الرسول على أيب بكر انه خليفة من بعده ،وقد ظهر
هذان القوالن يف القرن الثاين للهجرة ،ومل يكن هلما أثر واضح يف األيام األوىل اليت تلت وفاة الرسول .وسوف نشري يف
الفصول التالية اىل سياق ظهور هاذين املذهبني (أو املدرستني الدستوريتني) وظروف نشأهتما.
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الشورى اليت تنتخب اإلمام واضحة متاما ،وهل تضم املهاجرين واألنصار؟ أم تقتصر على املهاجرين؟ أو
على قريش عموما ؟ كما مل يكن واضحا أيضا :من هي الفئة اليت حيق هلا الرتشح لإلمامة؟ وهل هي
مقتصرة على املهاجرين من قريش؟ أم تشمل األنصار؟ وبقية الصحابة ممن أسلم بعد الفتح؟ إضافة اىل
غموض نقاط دستورية أخرى سوف يبتلى هبا املسلمون يف املستقبل.
ويمكن القول أيضا :ان الرسول (ص) ترك المسلمين في حالة الطبيعة أحراراً متساويين ،دعاهم

الى التزام العدل وحثهم على عمل الخير ،وعلمهم ممارسة الشورى واألمر بالمعروف والنهي عن
المنكر.
وقد أدرك الصحابة بعقوهلم ضرورة إقامة خليفة لرسول اهلل لينفذ الشريعة اإلسالمية وينجز املهام
السياسية والعسكرية اليت تركها الرسول ،ولذلك بادروا اىل االجتماع يف سقيفة بين ساعدة ،واختاروا أبا
بكر كأول خليفة للمسلمني.
وال يوجد أي نص من اخللفاء الراشدين على كون اخلطوة اليت أقدموا عليها بإقامة اخلالفة قائمة على
أساس الدين أو السمع ،ولذلك قال النجدات من اخلوارج واألصم والفوطي من املعتزلة ":بأن اإلمامة
غري واجبة يف الشرع وجوبا لو امتنعت األمة عن ذلك استحقوا اللوم والعقاب بل هي مبنية على
معامالت الناس فان تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على الرب والتقوى استغنوا عن اإلمام .وان اإلمامة مبنية
على معامالت الناس ،فلو تعاونوا على الرب والتقوى اصبحوا يف غري حاجة اىل إمام ألن اجملتهدين من
املسلمني متساوون والناس مجيعا كأسنان املشط" .و"ان اإلمامة غري واجبة يف الشرع ،إال ان الناس لو
10

احتاجوا ملن جيمع مشلهم ويقوم حبماية اإلسالم فيجوز هلم ان ينصبوا إماما باجتهادهم".

الفصل الثاني الطابع المدني لتجربة الخلفاء الراشدين السياسية
سقيفة بني ساعدة
إذن فقد بادر زعماء األنصار من األوس واخلزرج ،بعد وفاة رسول اهلل ،اىل عقد جلسة خاصة يف
سقيفة بين ساعدة للتباحث بشأن إقامة سلطة جديدة يف املدينة على أساس طبيعي قبلي ،أسوة
باحلكومات امللكية العربية اليت أقرها الرسول يف خمتلف أطراف اجلزيرة العربية ،ومل يكن يدور يف خلدهم
أهنم يسعون اىل إقامة نظام حكم ديين خاص ،أو نظام شامل جلميع املسلمني .وكان األوس واخلزرج
10
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قبيل ظهور الدعوة اإلسالمية ،يكادون يتوجون زعيمهم عبد اهلل بن أيب بن سلول ملكاً عليهم ،ولكن
جميء الرسول اىل املدينة أعاق عملية تتوجيه وبناء دولتهم اخلاصة.
وعندما بادر األنصار اىل االجتماع يف سقيفة بين ساعدة للتداول بشأن انتخاب زعيم جديد ؛ شعر
بقية املهاجرين وبالذات زعماؤهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن اجلراح أهنم سينشئون سلطة جديدة حتل
حمل الرسول وتفرش ظالهلا على مكة واملدينة ،وأن مرشح األنصار سيكون يف نفس الوقت زعيماً
للمهاجرين ،وكان زعيم اخلزرج يومئذ سعد بن عبادة هو املرشح األوفر حظاً لتويل اخلالفة ،يف الوقت
الذي مل تكن فيه مسألة الزعامة واضحة وال متفق عليها بني املهاجرين واألنصار .ولذلك بادر زعماء
املهاجرين (أبو بكر وعمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح) اىل املشاركة يف اجتماع السقيفة رغم عدم
دعوهتم ،ورغم عدم انتمائهم اىل بيت الزعامة يف قريش (بين عبد مناف) إال أن تارخيهم الطويل مع

الرسول ومكانتهم منه أهلتهم للدخول يف السقيفة وحماورة زعماء األنصار.
وبينما كان األوس واخلزرج يتداولون بشأن انتخاب زعيم جديد هلم من بينهم وحدهم  ،تدخل أبو
عمر أو
بكر وطالب بأن تكون الزعامة يف املهاجرين ،وقدم حججه من أجل ذلك ،واقرتح هلذا املنصب َ
أبا عبيدة ،ولكن هاذين الصحابيني املهاجرين أصرا على ترشيح أيب بكر ،فاقرتح األنصار أن يتم تقاسم
السلطة أو تداوهلا بشكل دوري بني املهاجرين واألنصار ،ولكن املهاجرين رفضوا هذا االقرتاح ،وحاول
أبو بكر أن يطمئن األنصار ويقدم حالً آخر بضمان دور الوزارة هلم ،قائال ":ليس بعد املهاجرين األولني
أحد عندنا مبنزلتكم ،فنحن األمراء وأنتم الوزراء ،ال نفتات دونكم مبشورة وال تنقضي دونكم األمور".

ومع ذلك مل يعجب هذا العرض بعض األنصار كاحلباب بن املنذر ،الذي قام فقال ":يا معشر األنصار
املكوا عليكم أيديكم ،فامنا الناس يف فيئكم وظاللكم ولن جيري جمري على خالفكم ،ومل يصدر الناس إال
عن رأيكم ...فأنتم أعظم الناس نصيبا يف هذا األمر ،وان أىب القوم فمنا أمري ومنهم أمري" .وكان اقرتاحه
هذا يعين تقسيم الدولة اإلسالمية الناشئة اىل دولتني واحدة لألنصار يف املدينة وأخرى للمهاجرين يف
مكة .إال ان عمر بن اخلطاب الذي كان حيرص على وحدة الدولة اإلسالمية وعلى قيادهتا لبقية املمالك
العربية اإلسالمية رفض هذا االقرتاح قائال" :هيهات ال جيتمع سيفان يف غمد واحد ،انه واهلل ال يرضى
العرب أن تؤمركم ونبيها من غريكم ،ولكن العرب ال ينبغي أن تويل هذا األمر إال من كانت النبوة فيهم
وأولوا األمر منهم ،لنا بذلك على من خالفنا من العرب احلجة الظاهرة والسلطان املبني .من ينازعنا
سلطان حممد ومرياثه؟ وحنن أولياؤه وعشريته ،إال مدل بباطل أو متجانف إلمث أو متورط يف هلكة".
وكاد إصرار املهاجرين على الوحدة والزعامة أن يشعل حرباً بينهم وبني إخواهنم األنصار الذين كانوا
خيافون على مستقبلهم السياسي ونصيبهم من السلطة ،إذ قال احلباب ":يا معشر األنصار املكوا على
أيديكم وال تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا األمر ،فان أبوا عليكم ما سألتم
فأجلوهم عن بالدكم ،وتولوا هذا األمر عليهم ،فأنتم واهلل أوىل هبذا األمر منهم ،فانه دان هلذا األمر ما
14

مل يكن يدين له إال بأسيافنا ،أما واهلل إن شئتم لنعيدهنا جذعة (أي نعيد احلرب بيننا وبينكم قوية) واهلل
علي أحد ما أقول إال حطمت أنفه بالسيف" .وهنا تدارك عمر املوقف حبكمته فقال ":فلما كان
ال يرد َّ

احلباب هو الذي جييبين مل يكن يل معه كالم ،ألنه كان بيين وبينه منازعة يف حياة رسول اهلل فنهاين عنه،
فحلفت أن ال أكلمه كلمة تسوؤه أبدا" .مث قام أبو عبيدة فقال ":يا معشر األنصار انتم أول من نصر
وآوى ،فال تكونوا أول من يبدل ويغري".
وكاد األنصار ميضون يف خطتهم من تأمري سعد بن عبادة ،لوال وجود بعض اخلالفات الداخلية فيما
بينهم ،وباخلصوص بني سعد وابن عمه بشري بن سعد الذي كان أيضا سيدا من سادات اخلزرج ومنافساً
البن عبادة ،فلما رأى من اتفاق قومه على تأمري سعد قام حسداً له – كما يقول املؤرخون -وقال ":يا
معشر األنصار ،أما واهلل لئن كنا أويل الفضيلة يف جهاد املشركني والسابقة يف الدين ،ما أردنا ان شاء اهلل
غري رضا ربنا وطاعة نبينا والكرم ألنفسنا ،وما ينبغي ان نستطيل بذلك على الناس  ،وال نبتغي به عوضا
ويل النعمة علينا بذلك ،مث ان حممدا رسول اهلل (ص) رجل من قريش وقومه
من الدنيا ،فان اهلل تعاىل ي
أحق مبرياثه وتويل سلطانه ،وأمي اهلل ال يراين اهلل أنازعهم هذا األمر أبدا فاتقوا اهلل وال تنازعوهم وال
ختالفوهم" .وقلب بشري مبوقفه هذا ،املعادلة السياسية رأسا على عقب  ،إذ فتت وحدة األنصار ،وشجع
القبيلة الصغرى (األوس) املنافسة للخزرج ،اىل االنضمام اىل صفوف املهاجرين القرشيني .وهنا رشح أبو
بكر أبا عبيدة أو عمر ودعا احلاضرين ملبايعة أحدمها ،ولكنهما رفضا ذلك  ،وقال عمر أليب
بكر":ابسط يدك أبايعك" .وقام مع أيب عبيدة ليبايعا أبا بكر ،فسبقهما اليه بشري األنصاري فبايعه،
فلما رأت األوس ما صنع بشري بن سعد وهو من سادات اخلزرج  ،قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن
حضري":لئن وليتموها سعدا عليكم مرة واحدة ال زالت هلم بذلك عليكم الفضيلة ،وال جعلوا لكم نصيبا
فيها أبدا ،فقوموا فبايعوا أبا بكر" .فقاموا اليه فبايعوه ،وبايعه بقية اخلزرج ما عدا سعد بن عبادة الذي
11
رفض البيعة حىت مات.
ورغم أن أبا بكر كان من أقدم الناس إسالما ،إال انه مل يكن يتمتع بعصبية قبلية قوية ،إذ مل يكن من
بين أمية أو بين هاشم الذين كانوا خيتصون يف اجلاهلية بالزعامة يف قريش ،ولذلك رفض زعيم قريش أبو
سفيان مبايعته يف البداية ،وذهب اىل علي بن أيب طالب حيرضه ضد أيب بكر قائال" :أرضيتم يا بين عبد
مناف أن تلي عليكم تيم؟!" مث عرض عليه أن يبايعه ":امدد يدك أبايعك ،فألمألهنا خيال ورجال".
وأيده يف ذلك العباس بن عبد املطلب الذي قال لعلي":امدد يدك أبايعك وآتيك هبذا الشيخ من قريش

11

15

 -الدينوري ،عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص 17 - 12

(يعين أبا سفيان) فيقال :عم رسول اهلل بايع ابن عمه ،فال خيتلف عليك من قريش اثنان ،والناس تبع
لقريش" .ولكن االمام علي رفض االستجابة هلما 12.دون ان خيفي امتعاضه من بيعة أيب بكر.
ويبدو من خالل قول العباس لعلي ،الذي يتضمن حتليالً للواقع السياسي وتنويهاً بدور قريش وبين
حيض بصوت األكثرية من
عبد مناف ،أن سيطرة أيب بكر على األمور مل تتم ببيعة السقيفة إذ مل َ
املسلمني يف أول يوم ،وإمنا بقيت بيعته معلقة حىت بايعه بنو هاشم وبنو أمية وبنو زهرة .ولو كان علي
قد استجاب لدعوة العباس وأيب سفيان لكان قلب األمر على أيب بكر واألنصار ،ألنه كان حيظى بأكرب
وأقوى األصوات ،ولكنه أحجم عن املنافسة وانسحب من أمام أيب بكر ،خوفا من إحداث شقاق
جديد بني املهاجرين ،أو بينهم وبني األنصار ،وفتح بذلك الباب أمام استقرار نظام أيب بكر.
وبغض النظر عن التفاصيل اجلزئية ،فإن ما نستفيده من قصة السقيفة هو عدم وجود نص ديين على
اخلالفة ،أو على كوهنا يف قريش ،أو يف هذا البيت ،أو يف هذا الرجل أو ذاك .وان كل ما حدث كان
تلقائيا وعفويا ومن وحي االجتهاد السياسي للصحابة.

 -1الشورى والبيعة
وجيدر بنا هنا التوقف عند نقطة دستورية مهمة يف جتربة انتخاب أول خليفة للمسلمني ،وهي :مسألة
الشورى والبيعة وكيفيتها ومعناها.
فقد متت بيعة أيب بكر على مرحلتني ،كانت البيعة األوىل يف سقيفة بين ساعدة ،واليت متت مببادرة
من قبل عمر بن اخلطاب بصورة عاجلة ويف أجواء متوترة ،ومل يشرتك فيها سوى جمموعة من قيادات
األوس واخلزرج ،حىت أن عمر انتقدها بعد ذلك بقوله " :أال ان بيعة أيب بكر كانت فلتة وقى اهلل شرها،
فمن عاد اىل مثلها فاقتلوه  ،فأميا رجل بايع رجال من غري مشورة من املسلمني فانه ال يؤمر واحد منهما
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تغرة ان يقتال " 13.إال ان بيعة أيب بكر أصبحت شرعية يف املرحلة الثانية عندما ذهب اىل املسجد
14

وبايعه عامة املسلمني يف املدينة ،ورضوا به.

واختلف الفقهاء واملتكلمون حول بداية اكتساب خالفة أيب بكر للشرعية الدستورية ،هل ببيعته يف
سقيفة بين ساعدة من قبل عمر وأيب عبيدة؟ أم ببيعته من قبل زعماء األنصار يف السقيفة؟ أم ببيعته يف
املسجد من قبل عامة املسلمني؟ ففي حني قال بعض الفقهاء :إن "بيعة الطاعة" العامة وجبت على
املسلمني بعد البيعة األوىل على البيعة األوىل ،اليت أطلقوا عليها اسم "بيعة التأسيس" .نفى بعض
املتكلمني وجود دالئل شرعية قوية على وجوب خالفة أيب بكر مبجرد بيعته يف السقيفة وقبل أن يبايعه
سائر املسلمني.
وبالطبع مل يكن ميكن يف تلك الظروف أن يتم أخذ البيعة من بقية املسلمني خارج املدينة يف ذلك
اليوم ،ومل ميكن أن تتوقف خالفة أيب بكر على استشارهتم و أخذ رأيهم يف املوضوع ،خاصة وأن
املهاجرين واألنصار كانوا يعتربون أنفسهم الطليعة الرسالية اليت جاهدت من أجل نشر الدين اإلسالمي،
والنخبة القبلية اليت متثل غالبيتهم ،ومل تكن مثة أية جمالس استشارية معدة ومتفق عليها من قبل وتضم
رؤساء األحزاب وامللوك والقبائل العربية ،حىت يتم اللجوء اليها لبحث موضوع اخلالفة أو اختيار اخلليفة
اجلديد ،إذ أن العملية متت بصورة عفوية وطبيعية وسريعة.
إن البيعة كانت تعين أن السلطة لألمة ختوهلا بإرادهتا ملن تشاء ،وملن تفوضه لتطبيق الشريعة اإلسالمية
واحلفاظ على مصاحل األمة .ه كذا كان أبو بكر يعتقد أن السلطة هي من حق األمة ،وأهنا مل تتنازل
له عن حقها بالسلطة اىل األبد ،ولذلك فقد كان يؤمن بأن من حق األمة ان تستعيد السلطة منه مىت
تشاء ،حىت إذا مل يرتكب جرماً أو ينقض عهداً يوجب عزله ،فقد قال يف خطبة له قرب وفاته ":إن اهلل
فأمروا عليكم من أحببتم" .وملا فرغ من قتال أهل الردة قام يف الناس خطيباً ثالثة أيام
َّ
رد عليكم أمركم ِّ
15
يقول" :أقيلوين" .فقام اليه علي فقال ":يا أبا بكر ،ال نقيلك وال نستقيلك".
 - 13الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،امللل والنحل ،ص  16وقد أورد القاضي عبد اجلبار عن شيخه أيب علي :ان
عمر يقصد بالفلتة :البغتة من غري روية أو مشاورة ،وان من عاد اىل الطريقة اليت متت هبا البيعة أليب بكر من غري
مشاورة أو عذر وال ضرورة مث طلب من املسلمني البيعة فينبغي قتله .املغين ج 20القسم األول ص 340
 - 14يرى ابن خلدون :ان مسألة مجاعة أهل احلل والعقد أو أهل الشورى من املصاحل العامة اليت يرتك أمر تدبريها اىل
األمة ،فهي ليست من املسائل املتصلة بالعبادات أو املعتقدات ،أي اهنا من قبيل العادات ال العبادات " وامنا هي
اإلمامة من املصاحل العامة املفوضة اىل نظر اخللق".
 - 15اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،املغين يف التوحيد واإلمامة ،ج 20قسم  2ص  146وقد كانت مسألة مدة
احلكم ،حسب العرف يف ذلك الزمان ،ممتدة اىل آخر يوم من حياة األمري ،ومل يكن هناك نص بشأهنا من القرآن الكرمي
أو السنة النبوية ،وامنا سار الصحابة على ما هو معروف يف تلك األيام.
17

وكان عمر بن اخلطاب يشارك أبا بكر مفاهيمه عن الشورى والبيعة وحق األمة يف انتخاب أئمتها،
وكان يقول":ال خالفة إال عن مشورة" 16.و"من دعا اىل إمارة نفسه أو غريه من غري مشورة من
17
عمر يف آخر حجة وهو مبىن أن رجال
املسلمني فاضربوا عنقه( .أو) فال حيل لكم أن ال تقتلوه" .وبلغ َ

قال":لو مات عمر بايعت فالناً ،فواهلل ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتة فتمت" .فقال عمر ":إين – ان

شاء اهلل – لقائم العشية يف الناس فمحذرهم هؤالء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم" .وملا وصل
املدينة قام يف أول مجعة فخطب خطبته املشهورة يف شأن خالفة أيب بكر ،مث قال...":لقد كانت فلتة،
18
فمن بايع رجالً من غري مشورة من املسلمني فال يُتابَع هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال".
وكان عمر يرى تساوي املسلمني من املهاجرين واألنصار وغريهم ،وحىت من املوايل ،يف تبؤ منصب
اخلالفة ،إمنا األفضلية بالطبع للطليعة الرسالية اليت قام على أكتافها اإلسالم .ومن هنا أعلن" :إن هذا
األمر يف أهل بدر ما بقي منهم أحد ،مث يف أهل أحد ما بقي منهم أحد ،ويف كذا وكذا  ،وليس فيها
لطليق وال لولد طليق وال ملسلمة الفتح شيء" 19.وهذا أمر طبيعي يف ذلك الوقت جتاه األشخاص الذين
حاربوا اإلسالم حىت انتصر عليهم .ويف هذا اجملال اشتهر عن عمر قوله ":لو كان سامل موىل حذيفة حياً
20
لوليته ،أو ملا دخلتين فيه الظنة".
حيول اخلالفة اىل ملك
وانطالقاً من رؤية عمر اىل اخلالفة بأهنا حق األمة ،رفض كسلفه أيب بكر أن ِّ
عضوض بأن يورث احلكم اىل أبنائه ،رغم اقرتاح بعض الصحابة عليه ذلك ،إذ قالوا له":يا أمري املؤمنني
إن يف عبد اهلل للخالفة موضعاً فاستخلفه ،فإنا راضون به" فقال عمر":حسب آل اخلطاب حتمل رجل
منهم اخلالفة - .والتفت اىل ابنه حمذراً  : -يا عبد اهلل إياك مث إياك ..ال تتلبس هبا".
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 كنز العمال  ،ج 5ح2354 -كنز العمال ج 5ح2354

 -سرية ابن هشام ج 4ص  226والسرية احللبية ج 2ص  486والبخاري مع الفتح  145/12ح .6830

 - 19السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 135
 - 20ويف مسند أمحد عن عمر انه قال ":ان ادركين أجلي وأبو عبيدة بن اجلراح حي استخلفته ،فان سألين ريب قلت:
مسعت النيب (ص) يقول" :ان لكل نيب أمينا وأميين أبو عبيدة بن اجلراح" .فان أدركين أجلي – وقد تويف أبو عبيدة –
استخلفت معاذ بن جبل ،فان سألين ريب :مل استخلفته؟ قلت :مسعت النيب عليه الصالة والسالم يقول ":انه حيشر يوم
القيامة بني يدي العلماء نبذة" .ويف املسند أيضا عن أيب رافع انه قيل لعمر عند موته يف االستخالف ،فقال :قد رأيت
من أصحايب حرصا سيئا ،ولو أدركين أحد رجلني مث جعلت هذا األمر اليه لوثقت به :سامل موىل أيب حذيفة ،وأبو
عبيدة بن اجلراح" .السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 127
18

وعندما أش رف على الوفاة ودخل عليه املهاجرون فقالوا :يا أمري املؤمنني ،استخلف علينا ،رفض
االستجابة هلم قائالً  :واهلل ال أمحلكم حيا وميتاً .مث قال :إن استخلفت فقد استخلف من هو خري مين

 يعين أبا بكر -وإن أدع فقد ودع من هو خري مين – يعين النيب عليه الصالة والسالم -فقالوا :جزاك21
علي.
اهلل خرياً يا أمري املؤمنني ،فقال :ما شاء اهلل راغباً ،وددت أن أجنو منها ال يل وال ّ
ورغم ما يعرف عن عثمان بن عثمان متسكه بالسلطة ورفضه لالستقالة حىت املوت ،فان املؤرخني
ينقلون عنه اعرتافه بأن األمر يعود يف النهاية اىل األمة .حىت يقال انه عندما اشتدت املعارضة ضده،
ف ّكر باالستقالة ،وأرسل اىل حويطب بن عبد العزى فقال ":قد بدا يل أن اهتم نفسي هلؤالءِ ،
فأت عليا

وطلحة والزبري فقل هلم :هذا أمركم تولوه ،واصنعوا فيه ما شئتم".

22

أما موقف االمام علي بن أيب طالب من السلطة وأهنا من حق األمة ،فأشهر من أن يذكر .فقد كان

االمام يؤمن حبق األمة يف الشورى ،وحبق مجيع املسلمني يف الرتشيح واالنتخاب حيث يقول" :الواجب
يف حكم اهلل وحكم اإلسالم على املسلمني بعدما ميوت إمامهم أو يقتل  ..أن ال يعملوا عمالً وال
حيدثوا حدثاً وال يقدموا يداً وال رجالً وال يبدءوا بشيء قبل أن خيتاروا ألنفسهم إماماً عفيفاً عاملاً ورعاً
عارفاً بالقضاء والسنة" 23.وقد أعلن رفضه لتأسيس اخلالفة على أساس األعراف القبلية اجلاهلية ،أو
حصر اخلالفة يف قريش فقال يف خطبة له " :أيها الناس ..إن أحق الناس هبذا األمر أقواهم عليه
وأعلمهم بأمر اهلل فيه"" 24.وقد علمتم أنه ال ينبغي أن يكون الوايل على الفروج والدماء واملغامن
واألحكام وإمامة املسلمني البخيل ،فتكون يف أمواهلم هنمته ،وال اجلاهل ،فيضلهم جبهله ،وال اجلايف،

فيقطعهم جبفائه ،وال احلائف للدول ،فيتخذ قوماً دون قوم ،وال املرتشي ،فيذهب باحلقوق ويقف هبا
25
األمر من بعده لعامة
دون املقاطع  ،وال املعطل للسنة ،فيهلك األمة" .ولذلك فقد ترك االمام علي َ
26
ينص على أحد من ولده ،ومل يقيده يف قريش أو املهاجرين واألنصار.
املسلمني ومل ّ

21
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 - 26ولكن نظرا لظروف التأسيس اليت كانت متر هبا األمة اإلسالمية ،فان االمام علي كان يعتقد بأن املهاجرين
واألنصار أوىل من غريهم ،وكان حياول إعطاء دور سياسي أكرب هلم يف مقابل النخبة السياسية القرشية (واألموية
خصوصا) ويصر على دور أكرب لألنصار.
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وقد دخل عليه املسلمون بعدما ضربه عبد الرمحن بن ملجم  ،وطلبوا منه أن يستخلف ابنه احلسن،
فقال ":ال  ،إنا دخلنا على رسول اهلل فقلنا استخلف  ،فقال  :ال  ..أخاف ان تفرقوا عنه كما تفرقت
بنو إسرائيل عن هارون ،ولكن إن يعلم اهلل يف قلوبكم خرياً خيرت لكم " .وسألوا علياً ان يشري عليهم
بأحد  ،فرفض ،فقالوا له إن فقدناك فال نفقد أن نبايع احلسن  ،فقال ال آمركم وال أهناكم  ،أنتم
أبصر" 27.ويف رواية أخرى :إنه أوصى بنيه وأهله وخاصة شيعته قائالً ":دعوا الناس وما رضوا ألنفسهم
وألزموا أنفسكم السكوت" .28وهذا ما يدل على احرتام االمام علي لدور األمة ،وحقها يف الشورى
واختيار اإلمام.
 -2حدود الطاعة لإلمام
وملا كانت البيعة تعين توكيل األمة للخلفاء لكي يقوموا مبهام اخلالفة ،نيابةً عنها ؛ فقد كانت الطاعة

اليت تقدمها األمة هلم نسبية ومشروطة حبدود الشرع ومصلحة األمة ،وليست طاعة مطلقة ،كما كانت
يف مفهوم احلكومات امللكية السابقة على اإلسالم والالحقة له ،قبل أن يبزغ الفكر الدميوقراطي يف
أوربا 29.أما يف الفكر السياسي اإلسالمي ،فقد كانت البيعة حمدودة وليست مطلقة ،وقائمة على رضا
 - 27اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،تثبيت دالئل النبوة ج 1ص ////212التأكد من املصدر //////وأكد ذلك
احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتاب (مقتل االمام أمري املؤمنني) وراجع أيضا :السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ
اخللفاء ،ص 9
 - 28ذكر الشيخ حسن بن سليمان يف (خمتصر بصائر الدرجات) عن سليم بن قيس اهلالل  ،قال  :مسعت عليا يقول
وهو بني ابنيه وبني عبد اهلل بن جعفر وخاصة شيعته ·
29
خيول األمراء
 حيث كانت سيادة امللوك مطلقة ،ألن الشعب  -على حد قول فقهاء تلك العهود  -عندما ِّالسلطة ،فانه خيوهلم إياها جمردة من أي قيد أو شرط .وهذا التخويل املطلق كان يعين حرية األمري بالتصرف بأموال
الناس وأشخاصهم ،ويف الدولة مجيعا( .اخلطيب ،أنور ،النظم السياسية ،ص  )180وكان على أوربا ان تنتظر حىت
القرن الرابع عشر امليالدي ،حىت يأيت من يفسر هلا نظرية العقد االجتماعي وأصل السلطة تفسريا يعرتف للرعية حبق
اخلروج على السلطة ،إن هي جارت وأخلت بشروط العقد .وأنه ملا كان امللك يباشر السلطة مبقتضى عقد يربم بينه
امللك مباشرهتا ،حمتفظاً لنفسه
وبني الرعايا ،فان ذلك معناه ان الشعب كان يف البدء صاحب هذه السلطة ،وانه خول َ
حبق نقلها من يد اىل يد ،إذا ما بوشرت على وجه يضر مبصاحل األمة .مث شاعت هذه الفكرة يف كتابات القرن السادس
عشر على يد الكتاب الربوتستانت ،مث تلقفها دعاة الدميوقراطية .ومع ذلك فقد ظل مفكر يف القرن السابع عشر ،مثل
توماس هوبز ( ) 1651يعتقد أن استبداد األمري مشروع ،ألن الشعب تنازل له عن حقه بالسلطة اىل األبد .وأن
ا لسلطة يف ظل نظام امللكية املطلقة ترتكز بيد امللك فهو وحده صاحب السيادة .وأن العقد الذي يربم بني األفراد
واألمري ،ينقل احلق الطبيعي الذي كان لكل فرد على كل شيء اىل شخص األمري  ،لكي حتل إرادته وحدها حمل إرادة
اجلميع ومتثلهم ،دون ان يلتزم هو جتاههم بأي التزام ،وهذا الشخص هو صاحب السيادة  ،وأنه هو وحده صاحب
السلطة التشريعية ،وليس من قانون إال ذاك الذي يصدر عنه ،وأن أوامره هي القانون .املصدر ،ص 158-156
20

األمة ودعمها لإلمام ،وكانت الطاعة مشروطة بالتزام االمام بطاعة اهلل وأحكامه وقوانينه ،وهذا ما
انعكس يف خطبة أيب بكر األوىل إثر توليه األمر ،حيث قال ":أيها الناس..إين ُولِّيت عليكم ولست

خبريكم .فان رأيتموين على حق فأعينوين .وان رأيتموين على باطل فسددوين (أو  :فإن أسأت فقوموين).
الصدق أمانة والكذب خيانة .أطيعوين ما أطعت اهلل فيكم  ،فإذا عصيته فال طاعة يل عليكم .أال إن
أقواكم عندي الضعيف حىت آخذ احلق منه ،وأضعفكم عندي القوي حىت آخذ احلق له 30."...وتدل
هذه اخلطبة على التزام أيب بكر حبدود معينة للسلطة ،حيث أعلن من طرفه شروطاً لتويل السلطة حترر

األمة من اخلضوع له إذا ما أخل هبا ،وأكد أن اخلالفة ليست سلطة ديكتاتورية مطلقة ،وأن اخلليفة ليس
خموال من األمة بال قيد أو شرط ،أو أنه حر بالتصرف بأموال الناس وأشخاصهم كيفما يشاء.
َّ
ولعل أبو بكر قد استعار هذا املفهوم احملدود للسلطة من اآلية الكرمية اليت تقول ":يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم ،فإن تنازعتم يف شيء فردوه اىل اهلل والرسول ،إن كنتم
تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ،ذلك خري وأحسن تأويال" .واليت تقيد طاعة والة األمر الذين كان النيب
يعينهم بنفسه ،فضال عن غريهم ،بالعودة للكتاب والسنة ،وال تعطيهم سلطة مطلقة على الناس.
لقد كانت البيعة عملية طوعية متارسها األمة  ،ومتنح من خالهلا الثقة باحلاكم  ،وتعرب عن الرضا به،
أخل احلاكم
يف أجواء بعيدة عن التهديد واإلكراه .وكانت األمة تؤمن حبقها بسحب البيعة إذا ما َّ
بشروط احلكم ،وتعتربها الغية إذا ما شاب عملية البيعة أي نوع من اإلرهاب.
ولعلنا جند يف احلوار الذي جرى بني االمام علي بن أيب طالب وطلحة والزبري اللذين خرجا عليه يف
البصرة إقراراً من اجلميع بذلك املبدأ.
قال طلحة والزبري ":دعانا (علي) اىل البيعة بعد أن اغتصبها وبايعه الناس ...وخفنا أن نرد بيعته
31
فنقتل ،فبايعناه كارهني".
ورد عليهما االمام علي قائالً ":أما بعد ..فقد علمتما أين مل أرد الناس حىت أرادوين ،ومل أبايعهم حىت
َّ

بايعوين ،وأنكما ملمن أراد وبايع ،وأن العامة مل تبايعين لسلطان خاص ،فإن كنتما بايعتماين كارهني ،فقد
جعلتم يل عليكما السبيل ،بإظهاركما الطاعة وإسراركما املعصية ،وإن كنتما بايعتماين طائعني ،فارجعا
اىل اهلل من قريب" 32.وقال أيضا ":بايعين الناس غري مستكرهني ،ومها أول من بايعين على ما بويع عليه
33

من كان قبلي".

 - 30الكامل يف التاريخ –البن األثري ج 1ص 332
 - 31الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص  65دار املنتظر بريوت 1985
 - 32الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص  66دار املنتظر بريوت 1985
 - 33الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص  61دار املنتظر بريوت 1985
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أصرا على موقفهما ،وطالبا االمام باالعتزال والعودة اىل الشورى ،فقال طلحة
ولكن طلحة والزبري ّ
لعلي يف حوار جرى بينهما يف البصرة  ":اعتزل هذا األمر ،وجنعله شورى بني املسلمني ،فإن رضوا بك
دخلت فيما دخل فيه الناس ،وإن رضوا غريك كنت رجالً من املسلمني".
قال علي " :أو مل تبايعين يا أبا حممد طائعاً غري مكره؟ فما كنت ألترك بيعيت".
و قال طلحة ":بايعتك والسيف على عنقي".
فقال علي ":أمل تعلم أين ما أكرهت أحداً على البيعة ،ولو كنت مكرها أحدا ألكرهت سعداً وابن

عمر وحممد بن مسلمة ،أبو البيعة واعتزلوا  ،فرتكتهم".

فقال طلحة ":كنا يف الشورى ستة ،فمات اثنان وقد كرهناك وحنن ثالثة".
قال علي":إمنا كان لكما أال ترضيا قبل الرضى وقبل البيعة ،وأما اآلن فليس لكما غري ما رضيتما به،
34

إال أن خترجا مما بويعت عليه حبدث ،فان كنت أحدثت حدثاً فسموه يل".

ويف هذه الفقرة األخرية من احلوار يشري االمام علي اىل حق األمة يف خلع احلاكم واخلروج عليه
ونقض بيعته إذا أحدث حدثاً يستحق عليه العقاب أو جتاوز احلدود الشرعية.
 -3المال العام في عهد الخلفاء الراشدين
وملا كانت السلطة يف عهد اخللفاء الراشدين ،نابعة من األمة ،وكان اخللفاء نواباً هلا ووكالء عنها يف
إدارة شؤون الدولة ،فقد كان هؤالء يعتربون أنفسهم أمناء على األمة ومصاحلها ،وينظرون اىل املال العام
باعتباره مال املسلمني وليس ماالً خاصاً للحاكم يتصرف به كيف يشاء  ،فيحرصون على مجعه حبق
وتوزيعه بعدالة .وذلك تنفيذا لقول اهلل تعاىل( :إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها ،وإذا حكمتم
بني الناس أن حتكموا بالعدل )..النساء  58والتزاما بقول النيب (ص)":إين واهلل ال أعطي أحداً وال امنع
35
أحداً ،وإمنا أنا قاسم  ،أضع حيث أُمرت".
وعندما توىل أبو بكر السلطة مجع وجوه الصحابة وقال هلم :ما ترون يل من هذا املال؟ فقال عمر:
ك منه :أما ما كان لك من ولد قد بان عنك وملك أمره ،فسهمه كرجل من
أنا واهلل أخربك مالَ َ
وض َع َفة أهلك  ،فتقوت منه باملعروف وتقوت أهلك .فقال :يا عمر
املسلمني ،وأما من كان من عيالك َ
34
35
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إين ألخشى أال حيل يل أن أطعم عيايل من يفء املسلمني .فقال عمر :يا خليفة رسول اهلل ،إنك قد
36
شغلت هبذا األمر عن أن تكتسب لعيالك.
ومع ذلك فان أبا بكر ظل متحرجاً من الراتب الذي يأخذه من مال املسلمني ،فقال عند وفاته:
انظروا ماذا أنفقت من بيت املال .فنظروا ،فإذا هو مثانية آالف درهم ،فأوصى أهله أن يؤدوها إىل
37
اخلليفة بعده.
وقد التزم أبو بكر بتوزيع املال على املسلمني بالسوية كأسنان املشط دون تفضيل أحد على أحد،
38

سواء كان من أهل البيت أو من املهاجرين واألنصار أو من سائر العرب واملسلمني.
وكان عمر ينظر اىل املال العام كنظرة سلفه أيب بكر على أنه مال اهلل ومال الناس .ومل يكن يأخذ
لنفسه إال كسائر املسلمني ،ولذلك كتب اىل خازنه حذيفة :أن ِ
أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم .فكتب
اليه :ان ا قد فعلنا وبقي شيء كثري ،فكتب اليه عمر ":انه فيؤهم الذي أفاء اهلل عليهم ،ليس هو لعمر
وال آلل عمر ،اقسمه بينهم" 39.وأعلن أنه ":ال حيل لعمر من مال اهلل إال حلتني ،حلة للشتاء وحلة
بعد
للصيف ،وما أحج به واعتمر ،وقويت وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم وال بأفقرهم ،مث أنا ُ
رجل من املسلمني" 40.وقال":إين أنزلت نفسي من مال اهلل منزلة وايل اليتيم من ماله :إن أيسرت
ٌ
استعففت ،وإن افتقرت أكلت باملعروف ،فإن أيسرت قضيت" .وكان إذا احتاج أتى صاحب بيت
املال ،فاستقرضه ،فرمبا أعسر فيأتيه صاحب بيت املال يتقاضاه فيلزمه ،فيحتال له عمر ،ورمبا خرج
41
عطاؤه فقضاه.
وقال رجل لعمر بن اخلطاب :يا أمري املؤمنني ،لو وسعت على نفسك يف النفقة من مال اهلل تعاىل؟
فقال له عمر :أتدري ،ما مثلي ومثل هؤالء؟ كمثل قوم كانوا يف سفر ،فجمعوا منهم ماالً وسلموه إىل
42
واحد منهم ينفقه عليهم ،فهل حيل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أمواهلم؟
 - 36الدينوري  ،ابن قتيبة  ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص  22دار املنتظر بريوت 1985
 - 37الدينوري ،ابن قتيبة  ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص  24دار املنتظر بريوت 1985
 - 38السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 74
وقد قسم أبو بكر قسما فسوى فيه بني الناس ،فقال له عمر :تسوي بني أصحاب بدر وسواهم من الناس؟ فقال أبو
بكر :امنا الدنيا بالغ ،وخري البالغ أوسعه ،وامنا فضلهم يف أجورهم.
السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 100
 - 39السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 135
 - 40السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 119
 - 41السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 130
 - 42ابن تيمية :السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ص 29
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أردت أن ألقى اهلل ملكاً
صهر له  ،فطلب أن يعطيه من بيت املال ،فانتهره عمر ،وقالَ :
وقدم عليه ٌ
43
خائناً؟ مث أعطاه من ماله.
علي من الدين .فحسبوه فوجدوه ستة ومثانني ألفا أو
وقال عمر البنه ملا ُ
ضرب :يا عبد اهلل انظر ما َّ
حنوها ،فقال :إن وىف مال آل عمر فأدهِ من أمواهلم ،وإال فاسأل يف بين عدي ،فان مل ِ
تف أمواهلم
44
فاسأل يف قريش.
وبالرغم من ذلك ،فقد كان عمر قلقاً من نفسه ومن سياسته املالية فكان يسأل الصحابة فيما إذا

أملك أنا أم
كان عادالً ،وبالتايل يستحق لقب خليفة؟ أم ظاملاً وبالتايل فهو ملك؟ فسأل سلمان يوماًٌ :
جبيت من أرض املسلمني درمهاً أو أقل أو أكثر،
خليفة؟ فقال له سلمان بصراحة وبدون متلق :إن أنت
َ
مث وضعته يف غري حقه فأنت ملك غري خليفة! .فاستعرب عمر .ويف رواية أخرى قال :واهلل ما أدري أ
كنت ملكاً فهذا أمر عظيم .فقال قائل :يا أمري املؤمنني إن بينهما فرقاً :اخلليفة
خليفةٌ أنا أم ملك؟ فان ُ
ال يأخذ إال حقاً وال يضعه إال يف حق ،وأنت حبمد اهلل كذلك ،وامللك يعسف الناس ،فيأخذ من هذا
45
ويعطي هذا.
وصعد عمر املنرب ذات مرة وهو يرتدي حلة (أي ثوبني) مما كان قد أعطى املسلمني منه ثوباً ثوباً،
فقال  :أيها الناس أال تسمعون! ..فقال سلمان :ال نسمع ،ألنك قسمت علينا ثوباً وعليك حلة ،قال:
ال تعجل يا أبا عبد اهلل .مث نادى على عبد اهلل بن عمر ،فقال :نشدتك باهلل ،الثوب الذي اتزرت به
46
هو ثوبك؟ ،قال  :اللهم نعم ،فقال سلمان :اآلن فقل نسمع.

وهذا ما يدل على هيمنة األمة على اخلليفة احلاكم ،ومراقبته يف أدق املسائل املالية ،حىت أن الصحابة
رفضوا أن يسمعوا اىل عمر وكادوا يتمردون عليه جملرد شكهم يف ثوب إضايف ارتداه دون أن يعرفوا
47
مصدره!.
 - 43السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 121
 - 44السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 126
 - 45السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 131
(ويروى أن الوليد بن عقبة ملا واله عثمان على الكوفة ودخل على سعد بن أيب وقاص ،قال سعد:واهلل ما أدري أصرت
كيسا بعدنا؟ أم محقنا بعدك؟ فقال له الوليد :ال جتزعين أبا إسحاق ،وإمنا هو امللك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون ،فقال
له سعد :أراكم ستجعلوهنا (يعين اخلالفة) ملكاً) .السرية احللبية 284/2
 - 46عيون األخبار البن قتيبة الدينوري  ،طبعة اهليئة املصرية العامة للكتاب سنة 1973
 - 47عدل عمر يف جمال توزيع األموال قليال عن طريقة سلفه أيب بكر ،بوضع سلم للرواتب يبتدأ من نساء النيب
وأهل البيت ومير باملهاجرين واألنصار مث العرب وينتهي باملوايل ،وقد ارتأى عمر أن ينفذ سياسة التفضيل بناء على
اجتهاده للمحافظة على الصحابة حواليه يف املدينة وعدم السماح هلم باهلجرة واإلثراء يف البالد املفتوحة الواسعة.
24

لقد كان املوقف من املال العام أبرز مصاديق الشورى ووالية األمة على نفسها ،حيث كان اخللفاء
الراشدون يعتربون أنفسهم أمناء عليه ،وال يتصرفون به تصرفا شخصيا .وقد عرب االمام علي بن أيب
طالب عن نظرته الراشدة اىل املال العام يف رسالة بعثها اىل عامله على آذرباجيان األشعث بن قيس ،قال
فيها" :إن عملك ليس لك بطعمة ،ولكنه أمانة يف عنقك ،واملال مال اهلل ،وأنت من خزاين عليه حىت
48
يل إن شاء اهلل ،وعلّي ال أكون شر والتك".
تسلمه إ َّ
وقد التزم االمام باأل مانة على املال العام وسياسة التوزيع العادلة  ،بالرغم من الضغوط اليت تعرض
اليها يف أيام الصراع مع معاوية ،من أجل استغالل منصبه القيادي للتصرف باألموال العامة يف خدمة
أغراضه السياسية اخلاصة كشراء الذمم والوالء ورشوة املعارضة .وذلك عندما أخذ بعض زعماء القبائل
يتململون من سياسة العدل واملساواة اليت اتبعها ،وبدءوا يتمردون عليه ومييلون اىل معاوية ،فقام رجال
من أصحابه فقالوا ":يا أمري املؤمننيِ ،
وفضل هؤالء األشراف من العرب
أعط هؤالء هذه األموال ّ ،
وقريش على املوايل ،ممن يتخوف خالفه على الناس وفراقه ..هذا الذي كان معاوية يصنعه مبن أتاه ،وإمنا
عامة الناس مههم الدنيا  ،وهلا يسعون وفيها يكدحونِ ،
فأعط هؤالء األشراف ،فإذا استقام لك ما تريد
أطلب النصر باجلور فيمن وليت
عدت إىل أحسن ما كنت عليه من القسم" .فقال علي":أتأمروين أن َ
عليه من اإلسالم؟ فو اهلل ال أفعل ذلك ما الح يف السماء جنم ..واهلل لو كان املال مايل لسويت بينهم،

فكيف وإمنا املال مال اهلل؟!".

49

وعندما طلب أحد شيعته  ،وهو عبد اهلل بن زمعة ،منه ماال ،قال له ":ان هذا املال ليس يل وال لك،
وإمنا هو يفء للمسلمني وجلب أسيافهم ،فان شركتهم يف حرهبم ،كان لك مثل حظهم ،وإال فجناة
50
أيديهم ال تكون لغري أفواههم".
وسأله ذات مرة أخوه عقيل بن أيب طالب فقال :إين حمتاج وإين فقري فأعطين ،فقال :اصرب حىت خيرج
ـح عليه ،فقال لرجل :خذ بيده وانطلق به إىل حوانيت أهل
عطائي مع املسلمني فأعطيك معهم ،فأل َّ
دق هذه األقفال  ،وخذ ما يف هذه احلوانيت ،قال :تريد أن تتخذين سارقاً ،قال :وأنت
السوق فقلّ :

ويقال انه كان قد اعرتض من قبل على أيب بكر يف سياسته القائمة على التوزيع بالتساوي ،فقال له :تسوي بني
أصحاب بدر وسواهم من الناس؟ فقال أبو بكر :امنا الدنيا بالغ ،وخري البالغ أوسعه ،وامنا فضلهم يف أجورهم.
السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 100
 - 48الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص  83دار املنتظر بريوت 1985
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 -الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص 132دار املنتظر بريوت  1985و االمام علي ،هنج البالغة ،خطبة رقم 126
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 -االمام علي ،هنج البالغة،كالم رقم 232
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تريد أن تتخذين سارقاً؟ أن آخذ أموال املسلمني فأعطيكها دوهنم ،قال :آلتني معاوية ،قال :أنت وذاك،
51
فأتى معاوية ،فسأله فأعطاه مائة ألف.
وبغض النظر عن شخصية االمام علي وخوفه من اهلل تعاىل ،فان سياسته املالية العادلة كانت تنبع
من شعوره بأن األمة هي صاحبة احلق األول يف األمر ،وأنه ليس سوى نائب عنها.
 -4العدالة للجميع
ونظرا هليمنة األمة على األئمة ،يف عهد اخللفاء الراشدين ،وممارستها لدور اخلالفة حبيوية ،فقد كانت
األمة تنعم بالعدل واملساواة بصورة عامة ،ومل يكن القوي يأكل الضعيف ،أو تقام احلدود على الضعفاء
فقط بينما تُسقط عن األقوياء .وقد حفظ لنا التاريخ قصصاً نادرة عن عدل اخللفاء الراشدين ،مثلما
اقتص من واليه يف مصر عمرو بن العاص ،ألن ابنه ضرب قبطيا
روي عن عمر بن اخلطاب الذي َّ
بالعصا على رأسه ،أثناء سباق بينهما ،فاشتكى القبطي اىل عمر ،فاستدعى واليه عمروا وابنه ،وطلب
يثين بضرب رأس األب ،مث قال كلمته
من القبطي أن يضرب رأس ابن عمرو ،مث طلب منه أن ّ
اخلالدة":مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا؟!".
ومثلما روي أيضا عن عمر الذي اقتص من امللك جبلة بن األيهم الغساين ،الذي كان يطوف يف
الكعبة فداس أعرايب على إزاره فاحنل ،فرفع جبلة يده فهشم أنفه ،فشكاه األعرايب اىل عمر ،فقضى له
بلطم امللك على املأل فعظم ذلك على امللك ،وقال :كيف ذلك يا أمري املؤمنني وهو سوقة وأنا ملك؟
52
قال عمر" :إن اإلسالم مجعك وإياه فلست تفضله بشيء إال بالتقى".
 -5حق المعارضة واإلصالح
وانطالقاً من حق األمة يف الشورى ويف اختيار احلاكم الصاحل وخلعه واخلروج عليه إذا ما جتاوز احلدود

الشرعية ،وتنفيذاً ملسئوليتها يف خالفة اهلل يف األرض ،فقد كانت األمة اإلسالمية حاضرة يف املسرح
السياسي بقوة ،تراقب وحتاسب وتنتقد ومتارس الشهادة واخلالفة اليت أوكلها اهلل هلا .وقد سأل عمر بن
اخلطاب أصحابه ذات مرة ،قائالً:لو ترخصت يف بعض األمور ما كنتم فاعلني؟ فسكتوا ،فقال ذلك

51
52
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لقومناك تقومي القدح (يعين القوس) فقال عمر :انتم
مرتني أو ثالثا ،فقال بشر بن سعد :لو فعلت ذلك َّ
53
إذن ! ..انتم إذن!.
يف اعوجاجاً فقوموين" .فقالوا له":واهلل لو لوجدنا
ويف مناسبة أخرى قال عمر":أيها الناس إذا وجدمت َّ
يقوم اعوجاج عمر
فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا" .فقال ":احلمد هلل الذي جعل من املسلمني من ِّ
بالسيف( .أو) احلمد هلل الذي جعل بيننا رجاال قادرين على تقومي اعوجاج عمر بسيوفهم".
وجتسيداً حلق األمة يف مراقبة احلاكم ونقده ،قال رجل له ذات يوم ":اتق اهلل يا عمر!" .مما أثار
نعم ما قال ..ال خري فيكم إن مل تقولوها ،وال
استنكار رجل آخر ،فقال عمر هلذا ":دعه فليقلها يلَ ،
54
خري فينا إن مل نقبلها منكم".
ويف هذا السياق ،أراد عمر ذات يوم أن حيدد مهور النساء ،فوقفت امرأة يف املسجد وقالت:ال حيق

لك ذلك ،ألن اهلل تعاىل قال يف كتابه الكرمي":وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً
فال تأخذوا منه شيئا .أتأخذونه هبتاناً وإمثاً مبيناً؟" .النساء  20فرتاجع عمر فوراً وقال":أصابت امرأ ٌة
وأخطأ عمر" .وهناك قصة أخرى ،هي قصة خولة بن مالك ،اليت لقيت عمر يف الطريق  ،فسلم عليها ،
فردت عليه السالم فقالت":هيهاً يا عمر  ،عهدتك وأنت تسمى عمريا يف سوق عكاظ تروع الصبيان

بعصاك ،فلم تذهب األيام حىت مسيت عمر ،مث مل تذهب األيام حىت مسيت أمري املؤمنني  ..فاتق اهلل يف
الرعية ،واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد  ،ومن خاف املوت خشي الفوت" .فقال مرافق
ِ
أكثرت على أمري املؤمنني أيتها املرأة  ،فقال عمر :دعها  ..أما تعرفها ؟ هذه خولة امرأة
لعمر  :قد
أوس بن الصامت  ،قد مسع اهلل قوهلا من فوق سبع مساوات  ،فعمر أحق واهلل أن يسمع هلا.
لقد كان جيل الصحابة يشعر بأن اخلليفة احلـاكم هـو واحـد مـنهم ،ينـوب عـنهم ويتصـدى لـدور القيـادة
فـ ــيهم ولكنـ ــه ال يلقـ ــي عـ ــن عـ ــاتقهم مهمـ ــة اخلالفـ ــة يف األرض ،وال يرتقـ ــي اىل مرتبـ ــة العصـ ــمة واأللوهيـ ــة
والصنمية ،والتعايل على القانون .وإذا كان بعض الناس ينسى ذلـك وهـو ينظـر اىل كبـار الصـحابة كاالمـام
علــي بــن أيب طالــب ،فــان االمــام نفســه مل يكــن ينســى أن يــذكر املســلمني بضــرورة النظــرة الواقعيــة املعتدلــة
اليه ،فيقول ... " :ال تكلموين مبا تُكلم به اجلبابرة ،وال تتحفظوا مين مبا يُتحفظ به عنـد أهـل البـادرة ،وال
ختــالطوين باملصــانعة ،وال تظنـوا يب اســتثقاالً يف حــق قيــل يل ،وال التمــاس إعظــام لنفســي ملــا ال يصــلح يل ،

فانه من استثقل احلق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليـه كـان العمـل هبمـا أثقـل عليـه  ..فـال تكفـوا عـن
مقالــة حبــق أو مشــورة بعــدل  ،ف ـإين لســت يف نفســي بفــوق أن أخط ـ وال آمــن ذلــك مــن فعلــي  ،إال أن

 - 53عبد اخلالق ،فريد ،يف الفقه السياسي اإلسالمي ،ص 20 -19
 - 54عبد اخلالق ،فريد ،يف الفقه السياسي اإلسالمي ص 19عن مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ،البن
اجلوزي ،ص  155دار الكتب العلمية  ،بريوت
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يكفي اهلل من نفسي ما هو أملك به مين  .فإمنا أنا وأنتم عبيـد مملوكـون لـرب ال رب غـريه ميلـك منـا مـا ال
منلك من أنفسنا."...

55

و أكثر من ذلك ..ذهب االمام علـي اىل مطالبـة األمـة مبمارسـة حـق املعارضـة املشـروعة يف وجهـه فيمـا
لــو جتــاوز القـوانني اإلســالمية أو اعتــدى علــى حــق مـواطن فقتلــه أو اعتقلــه دون ذنــب ،فقــال يف خطبــة لــه
حتــدث فيهــا عــن اخلــارجي "اخلريــت بــن ناجيــة" وحماوالتــه الســابقة لــدفع االمــام لقتــل واعتقــال عــدد مــن
زعماء املعارضة  ،وقول االمام له ولعموم الناس ان من واجبهم الوقـوف أمامـه ومنعـه إذا أراد هـو أن يفعـل
ذلك  ،والقول له ":اتق اهلل!".
وحني انشق عليه اخلوارج وكفروه ألنه قبل التحكيم مـع معاويـة ،مل يتخـذ االمـام علـي حبقهـم أي أجـراء
مضاد ،وأعلن يف املسجد :إن هلم علينا ثالثة حقوق :أن ال مننعهم مسـاجد اهلل ،وال نقطـع عـنهم الفـيء،
وال نبدأهم بقتال.

الباب األول

الفصل الثاين :الثغرات الدستورية في تجربة الصحابة السياسية
أثبتنا يف الصفحات املاضية نظرة الصحابة اىل اخلالفة بأهنا وكالة ونيابة عن االمة ،وأهنا كانت ذات
طبيعة مدنية وليست دينية .ومبا أن اجملال السياسي كان إنسانيا فقد كان قابال للتطور حنو األفضل أو
التدهور حنو األسوء .وقد حاول الصحابة أن جيتهدوا وجييبوا على كثري من األسئلة اليت واجهتهم .وقد
جنحوا يف بعض األمور وفشلوا يف بعضها اآلخر.
 - 1حصر الخالفة في قريش
من األمور اليت فشل الصحابة يف حلها  ،هي مكانة قريش ودور األنصار  ،فضالً عن بقية املسلمني
من العرب وغريهم ،يف احلياة السياسية ،أي يف الرتشح ملنصب اإلمامة ،و املسامهة يف ترشيح االمام،
واحلق يف املشاركة بالشورى يف مجاعة أهل احلل والعقد.
فقد حاول األنصا ر يف البداية االستئثار بالسلطة وانتخاب أحدهم ملنصب االمام ،مما أدى اىل
احتجاج املهاجرين عليهم مبكانة قريش لدى العرب .حيث قال أبو بكر يوم السقيفة ":إن هذا األمر ال
55
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تدين العرب فيه إال هلذا احلي من قريش" 56.وأيده يف ذلك عمر بن اخلطاب الذي قال ":إنه واهلل ال
يرضى العرب أن تؤمركم ونبيها من غريكم ،ولكن العرب ال ينبغي أن تويل هذا األمر إال من كانت النبوة
فيهم وأولوا األمر منهم ،لنا بذلك على من خالفنا من العرب احلجة الظاهرة والسلطان املبني .من ينازعنا
57
سلطان حممد ومرياثه؟ وحنن أولياؤه وعشريته ،إال مدل بباطل أو متجانف إلمث أو متورط يف هلكة".
ورغم انتخاب أيب بكر للخالفة  ،إال انه ظل مرتدداً يف األمر .وقال عند وفاته":وددت أين سألت
(الرسول) فيمن هذا األمر ،فال ينازع األمر أهله ..وددت أين سألته هل لألنصار يف هذا األمر نصيب
58

فنعطيهم إياه".
ومع أن املهاجرين َو َعدوا األنصار بدور الوزارة واالستشارة ،كما قال أبو بكر":ليس بعد املهاجرين
األولني أحد عندنا مبنزلتكم ،فنحن األمراء وأنتم الوزراء ،ال نفتات دونكم مبشورة وال تنقضي دونكم
األمور" 59.إال إن املهاجرين القرشيني سيطروا بصورة كاملة على األمور فيما بعد ،ومل يستوزروا األنصار،
ومل يستشريوهم يف كثري من األمور املهمة  ،ومل يدخلهم عمر يف (الشورى) اليت انتخبت عثمان،
واقتصرت على شيوخ املهاجرين.
 - 2العهد الى عمر
عهد أيب بكر إىل عمر من بعده باخلالفة .حيث كان من
ومن األمور اليت أثارت جدال بني الصحابةُ ،

املفرتض حسب املبدأ الذي حتدثنا عنه يف الصفحات السابقة ،وهو حق األمة يف اختيار إمامها ،أن
يرتك أبو بكر األمر لألمة لكي ختتار من تريد ،أو يشكل جملساً للشورى من أهل احلل والعقد لينتخب
اإلمام من بعده .ولكنه اجتهد يف آخر يوم من حياته وشاء أن يعني عمر خليفة من بعده.

 - 56قال ابن إسحاق :امنا كانت العرب ترتبص باإلسالم أمر هذا احلي من قريش وأمر النيب (ص) وذلك ان قريشا
كانوا امام الناس وهاديهم وأهل البيت واحلرم وصريح ولد إمساعيل وقادهتم وال ينكرون هلم ،وكانت قريش هي اليت
نصبت حلربه وخالفه فلما استفتحت مكة ودانت قريش ودخلها اإلسالم عرفت العرب اهنم ال طاقة هلم حبربه وعداوته
فدخلوا يف دينه أفواجا يضربون اليه من كل وجه .تاريخ ابن خلدون ج 2ص 51
 - 57قال أبو بكر ":ليس بعد املهاجرين األولني أحد عندنا مبنزلتكم ،فنحن األمراء وأنتم الوزراء ،ال نفتات دونكم
مبشورة وال تنقضي دونكم األمور" .الدينوري ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص 17 - 12
 - 58سنن الرتمذي ج 4ص  503وسنن ابن ماجة ج 2ص  900باب ما جاء يف اخلالفة
 - 59الدينوري ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص 17 - 12
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وعلى رغم أن أيب بكر كان يعتقد أن األمر من حق األمة 60،إال أنه عهد اىل عمر بن اخلطاب من
بعده .وهنا ينقل املؤرخون صوراً متناقضة حيث يقول بعضهم إنه فرضه على املسلمني فرضاً ،بينما يقول
بعض آخر إنه استشارهم وأخذ رضاهم.

يقول ابن قتيبة الدينوري و القاضي اهلمداين والشهرستاين  :إن أبا بكر دعا عثمان بن عفان وقال له
اكتب":بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة يف آخر عهده من الدنيا خارجا
منها ،وعند أول عهده باآلخرة داخال فيها ،حني يؤمن الكافر ويوقى الفاجر ويصدق الكاذب :إين
استخلفت بعدي عمر بن اخلطاب ،فان بـََّر و عدل فذلك ظين به ورأيي ،وان بدَّل وجار فلكل امرئ ما
61

أردت ،وال أعلم الغيب ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
اكتسب ،واخلري ُ
وقد أثار قرار أيب بكر هذا معارضة بعض املهاجرين واألنصار ،فدخلوا عليه وقالوا :نراك استخلفت
علينا عمر ،وقد عرفته ،وعلمت بوائقه فينا وأنت بني أظهرنا ،فكيف إذا وليت عنا وأنت الق اهلل عز
وجل فسائلك ،فما أنت قائل؟ وقال له طلحة :وليت علينا فظاً غليظاً؟ فقال أبو بكر :لئن سألين اهلل
62
مبغض،
حمب ،وأبغضك
ٌ
ألقولن :استخلفت عليهم خريهم يف نفسي .مث أرسل اىل عمر فقال :أحبك ٌ
63
وقدميا ُحيَب الشر ويُبغض اخلري .فقال عمر :ال حاجة يل هبا ،فقال أبو بكر :لكن هبا اليك حاجة.
بينما يقول السيوطي :ملا ثقل أبو بكر أشرف على الناس من كوة ،فقال :أيها الناس ،إين قد عهدت

عهداً ،أفرتضون به؟ فقال الناس :رضينا يا خليفة رسول اهلل ،فقام علي ،فقال :ال نرضى إال أن يكون
64
عمر ،قال :فإنه عمر.
وإذا صحت الرواية األوىل ،ميكن القول بأن البيعة متت بعيداً عن أجواء الشورى ،وخالفاً لوعد أيب
مر دون استشارهتم ،فضال عن املهاجرين الذين كانوا يشعرون أهنم أوىل
بكر لألنصار بأن ال يتم أ ٌ

بالسلطة من غريهم ،وأهنم أهل الشورى 65.وبغض النظر عن احلجة اليت ساقها أبو بكر لتربير قرار العهد

فأمروا عليكم من أحببتم" .وقد قدم استقالته عدة مرات
 - 60حيث اشتهر عنه قوله ":إن اهلل َّ
رد عليكم أمركم ّ
وقال":أقيلوين..أقيلوين" وهو ما أثار العجب لدى االمام علي بن أيب طالب الذي قال":فيا عجباً ..بينا هو
يستقيلها يف حياته إذ عقدها آلخر بعد وفاته" .هنج البالغة ،اخلطبة الشقشقية.

 - 61اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،املغين يف التوحيد واإلمامة ،ج 20قسم  2ص 7 - 5
 - 62الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،امللل والنحل ،ص  18و الدينوري ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص 25
 - 63الدينوري ،ابن قتيبة  ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص 25
 - 64السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 78
 - 65فقد وعد أبو بكر األنصار يف سقيفة بين ساعدة قائال ":ليس بعد املهاجرين األولني أحد عندنا مبنزلتكم ،حنن
األمراء وأنتم الوزراء ،ال نفتات دونكم مبشورة وال تنقضي دونكم األمور".
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من إرادة اخلري للمسلمني ،فان مبدأ الشورى كان يقتضي استشارة زعماء املهاجرين واألنصار قبل اختاذ
ذل ك القرار ،فضال عن تشكيل جملس للشورى ،كما فعل عمر من بعد ،وإيكال املسؤولية له النتخاب
خليفة جديد .ولذلك فان كثرياً من الفقهاء الدستوريني وخاصة احملدثني ومنهم ابن تيمية ،يقولون إن
خالفة عمر مل تنعقد بالعهد من أيب بكر ،وإمنا متت بالبيعة اليت أعقبت وفاته ،وإن عملية العهد مل تكن
66
إال ترشيحاً واقرتاحاً وليست فرضاً وتعييناً.
ورغم ان األمر كان موضوعاً سياسياً وليس أمراً شرعياً ،فرمبا اعترب بعضهم طاعة أيب بكر يف موضوع
العهد اىل عمر جزءا من الطاعة الواجبة لإلمام ،يف ظل غياب دستور واضح يرسم نظام الشورى ،أو
مينع من العهد بصراحة 67.وما زاد األمور غموضاً هو أن ذلك التعيني كان خارج حدود صالحيات
اخلليفة يف األمر والنهي ،أو حدود الطاعة له يف األمور الشرعية ،وإمنا يتعلق بأمر عريف ومدين  ،أو
بأساس موضوع الوالية ،وهو أمر مل يتم احلديث عنه لدى انتخاب أيب بكر ،ومل يكن داخالً ضمن عقد
البيعة .ولقد كانت (آية الطاعة) تتحدث عن وجوب طاعة أويل األمر ،وتأمر املسلمني بالرجوع اىل اهلل
والرسول ،يف حاالت النزاع واالختالف بينهم وبني أويل األمر ،ومل تكن هنالك مشكلة يف هذه احلدود
املعروفة ،ولكن املشكلة كانت تكمن فيما إذا كان اخلالف يف أمر سكت عنه اهلل والرسول وأوكل أمره
نص شرعياً حول املوضوع ،فكيف
اىل الناس مثل موضوع انتقال السلطة وكيفية تويل احلكم ،حيث ال َ
ُحيل النزاع؟ واىل من يرجع؟ اىل احلاكم؟ أو اىل األمة؟
ويبدو أن معارضة الصحابة لتعيني عمر كانت معارضة شخصية بالنسبة له ،أكثر مما كانت ألساس
مبدأ العهد والتعيني ،إذ تركزت االحتجاجات على شخصية عمر ومل تستنكر مبادرة أيب بكر اىل
69
التعيني 68.وقد رضي الصحابة بعمر بن اخلطاب وبايعوه طوعاً ال كرهاً وأحبوه فيما بعد.
 - 66يقول ابن تيمية إن مبايعة عمر أليب بكر واستخالف أيب بكر لعمر مل يكن يف احلالتني إال ترشيحا ،ولو قُدِّر أن
الصحابة مل ينفذوا عهد أيب بكر يف عمر مل يصر إماما ...ولو أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة من
بيعته مل يصر إماما بذلك ،وإمنا صار إماما مببايعة مجهور الناس ...وأما عهده إىل عمر فتم مببايعة املسلمني له بعد
موت أيب بكر فصار إماما( .منهاج السنة ج 1ص  )142واملنتقى من ميزان االعتدال ،للذهيب ،ص 63-62

 - 67وقد أخرج أمحد والبيهقي يف دالئل النبوة :قال :ملا ظهر علي يوم اجلمل قال :أيها الناس ،إن رسول اهلل (ص)
مل يعهد الينا يف هذه اإلمارة شيئا ،حىت رأينا من الرأي ان نستخلف أبا بكر ،فأقام واستقام حىت مضى لسبيله ،مث ان
أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر ،فأقام واستقام حىت ضرب الدين جبرانه ،مث ان أقواما طلبوا الدنيا فكانت
أمور يقضي اهلل فيها.
 - 68يقول الباقالين :إن العهد مت مبحضر من الصحابة واملسلمني ،فأقروه مجيعا وصوبوا رأيه ،ولو كان ذلك خطأ يف
الدين لراجعوه فيه ،والدليل على ذلك ان املراجعة انصرفت اىل صفة من يعهد اليه بقول القائل( :أتويل علينا فظا
غليظا؟) ومل تكن منصبة على صحة العهد نفسه ،فهم جيمعون على صحة العهد من االمام اىل غريه ،فالعهد ليس إذا
خطأ يف الدين ألن األمة لن جتتمع يف عصر الصحابة وال يف غريه من العصور على خطأ ،وهلذا فان عهد أيب بكر
31

ويف احلقيقة ميكن القول إن دستور احلكم يف ذلك العصر كان مؤقتاً  ،أو كان يكتب بالتدريج من

وحي الثقافة السياسية القائمة تلك األيام واليت كانت مزجيا من املفاهيم القبلية العربية واملبادئ والقيم
اإلسالمية ،ومل تكن هناك جهة واضحة وحمددة لكتابته ،وإمنا كان خيضع إلرادة احلاكم واجتهاده
70
بدرجة كبرية.
وإذا كان تعيني أيب بكر لعمر مغايراً ملا فعله النيب األكرم (ص) من ترك األمر للمسلمني وعدم حتديد

شخص معني ،ومغايراً كذلك لطريقة انتخاب أيب بكر يف السقيفة ،فانه كان أيضا مغايراً للعادات امللكية
العربية اليت كانت تقضي بالوصية إىل األخوة واألبناء وحصر امللك يف العائلة القريبة ،إذ أوصى أبو بكر
إىل رجل بعيد عنه نَ َسبيا ،وإن كان من قريش إال أنه مل يكن من قبيلته تيم.
 - 3مجلس الشورى
ومن األمور اليت ميكن التوقف عندها أيضاً ،موضوع استخالف عمر زعماء املهاجرين الستة (علي
بن أيب طالب سيد بين هاشم ،وعثمان بن عفان شيخ بين أمية ،وطلحة بن عبيد اهلل كبري بين تيم،
والزبري بن العوام زعيم بين أسد ،وسعد بن أيب وقاص ،وعبد الرمحن بن عوف رأسي بين زهرة) .والطلب
71
منهم اختيار واحد منهم لإلمامة ،مع استثناء األنصار والتأكيد على أن ليس هلم من األمر شيء.

صحيح وهو جيري جمرى العقد لعمر بن اخلطاب ،وألن االمام العدل – وهو شخص واحد ضمن الرعية – يصح له ان
يبتدئ العقد ملن يصلح لإلمامة ،فكيف حيرم من هذا احلق لكونه إماما؟
حلمي ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي ،ص 47
 - 69يقول االمام علي بن أيب طالب":ملا احتضر (أبو بكر) بعث اىل عمر فواله فسمعنا وأطعنا ،وبايعنا وناصحنا،
فتوىل تلك األمور فكان مرضي السرية ميمون النقيبة أيام حياته" .الدينوري ،اإلمامة والسياسة ج 1ص 134-133
 - 70كان الفيلسوف الغريب بودان يرى أن السيادة هلا خاصة رئيسية تنضوي حتتها سائر خصائص السيادة ،تلك هي
حق األمري بسن القوانني  ،فكل ما لألمري من حقوق مصدرها حقه يف سن القوانني ،حىت ميكن القول ان ليس للسيادة
إال خاصة واحدة هي "خاصة سن القوانني" ذلك ان إعالن احلرب وعقد الصلح وفرض الضرائب وغري ذلك من
مميزات احلكم ترد مجيعا اىل هذا املصدر الواحد اجلوهري واألساسي ،أال وهو " حق األمري بوضع القوانني وإلغائها".
اخلطيب ،أنور ،النظم السياسية ،ص 180
 - 71الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص 29
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ورغم إميان عمر مبدئيا حبق األنصار يف تويل اخلالفة ،وكذلك جواز تويل حىت سامل موىل حذيفة ،كما
مر سابقاً ،فانه يالحظ أن وصية عمر بتشكيل جملس الشورى جاءت لتبعد األنصار عن املشاركة يف
َّ
72

الشورى ،سواء يف الرتشيح أو االنتخاب ،وتقلص دورهم على الشهادة واملراقبة فقط.
وكان ذلك خالف االتفاق الذي جرى بني أيب بكر وعمر وأيب عبيدة وزعماء األنصار يف سقيفة بين
73
ساعدة ،حيث وعدوهم حبفظ حق الشورى هلم ،وعدم قطع أي أمر بدون استشارهتم.
وبغض النظر عن مربرات الوصية بالشورى للمهاجرين فقط ،فان قرار عمر بن اخلطاب هذا كشف
عن متتع اخلليفة بصالحية كبرية يف اختاذ القرارات الدستورية كيفما يشاء ،حيث كان بإمكانه تعيني من
يريد ،ولكنه رفض ذلك ،كما كان بإمكانه اللجوء اىل الصمت وعدم الوصية اىل أي أحد ،كما فعل
رسول اهلل (ص) ،وكان بإمكانه الوصية اىل املهاجرين أو األنصار أو املوايل ،أو إقصاء أي فريق منهم

وحتديد دورهم يف احلياة السياسية ويف عملية اختيار اخلليفة اجلديد .وبكلمة أخرى :كان كتاب الدستور
مفتوحاً ،وقلمه بيد عمر يكتب فيه ما يشاء .ومل يكن  -على ما يبدو -يلقى أية معارضة من أي فريق
 ،حيث مل يذكر التاريخ  :أن األنصار احتجوا على قرار عمر بإقصائهم أو حصر عملية الشورى
باملهاجرين فقط .وكان األنصار واملهاجرون قد غابوا دستورياً عن عملية تعيني عمر بن اخلطاب خليفة
أليب بكر ومل حيتجوا أو يعرتضوا كثرياً .ولوال مبادرة عمر اىل إحياء الشورى لكان موضوع العهد أو
التعيني يصبح سنة ثابتة لدى املسلمني يف وقت مبكر.
وعلى أية حال ،فقد كان تشكيل جملس الشورى خطوة دستورية متطورة ،ولكن يف حدود عملية
انتخاب اخلليفة اجلديد فقط .وقد قام اجمللس هبذه املهمة وانتخب عثمان بن عفان وانتهى دوره بعد
ذلك .يف حني كان يفرتض فيه أن يواصل أعماله يف مراقبة احلاكم وحماسبته ونقده وعزله عند الضرورة.
وبالرغم من أنه مل يكن ميثل إال فريقا من أقطاب قريش وهم املهاجرون ،إال انه كان حيظى باحرتام سائر
الصحابة واملسلمني ويتواصل معهم ويعرب عن ضمريهم وآماهلم ومصاحلهم .ولو كان جملس الشورى
استمر يف العمل لكان مثَّل أول مؤسسة دستورية تشريعية (دميوقراطية) حتافظ على سالمة الدولة
اإلسالمية وحتفظ األمن والسالم والوحدة للمسلمني ،ولكن جملس الشورى مع األسف قام مبهمة اختيار
اخلليفة اجلديد ،وذهب كل واحد من أعضائه اىل بيته ،رغم احتفاظ الزعماء اخلمسة الباقني منفردين
بدور كبري يف قيادة اجملتمع اإلسالمي ومراقبة األحداث والتأثري فيها بشكل أو بآخر.
 - 72يقول املؤرخون  :إن عمار بن ياسر احتج على انتخاب عثمان فقال له رجل من بين خمزوم  :لقد عدوت طورك
يا ابن مسية وما أنت و تأمري قريش ألنفسها؟!
 - 73من الواضح أن صيغة الشورى اليت اقرتحها عمر كانت تشكل اجتهادا يف أمر إداري ودستوري يقع يف خانة
اجملال العريف السياسي ،الذي ال عالقة له بالكتاب أو السنة ،ولذلك كانت خاضعة للظروف واملعادالت السائدة يف
ذلك الزمان .وقد اقرتح عمر تلك الصيغة يف الساعة األخرية من حياته وهو يعاين من األمل الشديد.
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 -4العودة الى االستبداد
وبسبب غياب مؤسسة الشورى اليت تراقب احلاكم وحتاسبه وتعزله ،اضطربت العالقة بني األمة واإلمام
يف عهد عثمان بن عفان ،وذلك عندما أخذ يويل أقاربه على األمصار ممن مل يكن له مع النيب صحبة،
ويؤثرهم على غريهم 74.ويغدق عليهم من أموال املسلمني بدون استحقاق ،حىت أنه أعطى مخس
أفريقيا كله ملروان بن احلكم 75.ويتساهل يف تطبيق احلدود الشرعية عليهم 76.بالرغم من أنه كان قد
أعطى عهداً لعبد الرمحن بن عوف بااللتزام بسرية الشيخني 77.وهو ما أدى اىل تفشي الفساد يف الدولة
االسالمية.
ومع أن كل ذلك كان متوقعاً وطبيعياً ،اال أن املشكلة كانت تكمن يف عدم وجود مؤسسة دستورية كمجلس الشورى ،للتعامل مع ذلك االحنراف ،ومقاومة
الفساد ،ومعاجلته بشكل سلمي.
 -5عدم وجود محكمة دستورية

 - 74ففي سنة مخس وعشرين عزل عثمان سعد بن أيب وقاص عن الكوفة ووىل مكانه الوليد بن عقبة بن أيب معيط –
ووىل عليها عبد اهلل
وهو أخو عثمان ألمه – مث وىل عليها بعده سعيد بن العاص  ،وعزل عمرو بن العاص عن مصر ّ
بن سعد بن أيب سرح .قال سعيد بن املسيب :ان عثمان كثريا ما كان يويل بين أمية ممن مل يكن له مع النيب عليه
الصالة والسالم صحبة ،فكان جييء من أمرائه ما ينكره أصحاب حممد (ص) وكان عثمان يستعتب فيهم فال
يعزهلم ...فلما كان يف الست األواخر استأثر بين عمه فوالهم وما أشرك معهم .السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ
اخللفاء ،ص 147
 - 75قال الزهري :ويل عثمان اثنيت عشرة سنة يعمل ست سنني ال ينقم الناس عليه شيئا ،وانه ألحب اىل قريش من
عمر بن اخلطاب ،ألن عمر كان شديدا عليهم فلما وليهم عثمان الن هلم ووصلهم ،مث تواىن يف أمرهم ،واستعمل
أقرباءه وأهل بيته يف الست األواخر ،وكتب ملروان خبمس أفريقية ،وأعطى أقرباءه وأهل بيته املال ،وتأول يف ذلك الصلة
اليت أمر اهلل هبا ،وقال :ان أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو هلما ،واين أخذته فقسمته يف أقربائي ،فأنكر الناس عليه
ذلك .السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 146
 - 76كرتك إقامة احلد على الوليد بن عقبة الذي صلى بالناس يف الكوفة صالة الفجر سكران أربع ركعات .الدينوري،
ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص 35
 - 77قال عبد الرمحن بن عوف لكل من علي وعثمان :لئن بايعتك لتقيمن لنا كتاب اهلل وسنة رسوله وسنة صاحبيك
من قبلك ،وشرط عمر :أن ال جتعل أحدا من بين أمية أو بين هاشم على رقاب الناس ،فقال عثمان :نعم ،وتوقف
علي االجتهاد ألمة حممد حيث علمت القوة واألمانة استعنت هبا،
علي قائال :ما لك وهلذا إذا قطعتها يف عنقي؟ فان ّ
كان يف بين هاشم أو غريهم .فقال عبد الرمحن :ال واهلل حىت تعطيين هذا الشرط .قال علي :واهلل ال أعطيكه أبدا .
بينما قال عثمان  :نعم .
الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص  30و السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 144
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وعندما بدأ املسلمون ينتقدون عثمان ويعارضوه ،أخذ يطالبهم بالسكوت والطاعة .وصعد على املنرب
وقال":أما واهلل يا معشر املهاجرين واألنصار ،لقد عبتم يل أشياء ونقمتم أموراً قد أقررمت البن اخلطاب
مثلها ،ولكنه َوقَمكم (قهركم) وقمعكم  ،ومل جيرتئ أحد ميأل بصره منه وال يشري بطرفه اليه ،أما واهلل ألنا
أكثر من ابن اخلطاب عدداً ،وأقرب ناصراً وأجدر  ..أتفقدون من حقوقكم شيئاً؟ فمايل ال أفعل يف
ِ
علي منكم أح ٌد أمراً أجهله ،وال أتيت الذي
الفضل ما أريد؟ فل َم كنت إماماً إذاً؟ أما واهلل ما عاب َّ
78

أتيت إال وأنا أعرفه".
وإذا صح هذا النص فانه يكشف عن رؤية عثمانية خاصة للمال العام خمتلفة عن نظرة سلفيه أيب
بكر وعمر ،وعن فهم واسع لصالحيات احلاكم حيق له على ضوئها التصرف باملال كيفما يشاء،
وإعطائه حبق أو بدون حق .ويكشف أكثر من ذلك عن حماولة من عثمان لصياغة واقع دستوري جديد
وحتديد العالقة بينه وبني الناس حسبما يشاء دون مساح ألي أحد باملعارضة أو النقد أو احملاسبة .وقد
79
ضرب عمار بن ياسر ألنه قدم له كتابا ينتقد فيه بعض أعماله ،حىت أغشي عليه وفتق بطنه.

 - 78الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص 32-31
 - 79يقول الدينوري":اجتمع ناس من أصحاب النيب عليه الصالة والسالم ،فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه
عثمان من سنّة رسول اهلل وسنّة صاحبيه ،وما كان من هبته مخس أفريقيا ملروان ،وفيه حق اهلل ورسوله ،ومنهم ذوو
القرىب واليتامى واملساكني ...وما كان من إفشائه العمل والواليات يف أهله وبين عمه من بين أمية أحداث وغلمة ال
صحبة هلم من الرسول وال جتربة هلم باألمور ،وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة إذ صلى هبم الصبح وهو أمري عليها
سكران أربع ركعات ،مث قال هلم :إن شئتم أزيدكم صال ًة زدتكم ،وتعطيله إقامة احلد عليه وتأخريه ذلك عنه ،وتركه
املهاجرين واألنصار ال يستعملهم على شيء وال يستشريهم ،واستغىن برأيه عن رأيهم ،وما كان من احلمى الذي محى
حول املدينة ،وما كان من إدراره القطائع واألرزاق واألعطيات على أقوام باملدينة ليست هلم صحبة من النيب عليه
الصالة والسالم ،مث ال يغزون وال يذبون ،وما كان من جماوزته اخليزران اىل السوط ،وانه أول من ضرب بالسياط ظهور
الناس ،وامنا كان ضرب اخلليفتني قبله بالدرة واخليزران .مث تعاهد القوم ليدفعن الكتاب يف يد عثمان ،فلما خرجوا
بالكتاب ليدفعوه اىل عثمان ،والكتاب يف يد عمار ،جعلوا يتسللون عن عمار حىت بقي وحده فمضى حىت جاء دار
عثمان ،فدخل عليه وعنده مروان بن احلكم وأهله من بين أمية ،فدفع اليه الكتاب فقرأه ،فقال له :أنت كتبت هذا
جرأ عليك الناس ،وإنك ان
الكتاب؟ قال  :نعم ...فقال مروان :يا أمري املؤمنني ان هذا العبد األسود (يعين عمارا) قد ّ
قتلته نكلت به من وراءه ،فقال عثمان :اضربوه ،فضربوه وضربه عثمان معهم حىت فتقوا بطنه ،فغشي عليه فجروه
فطرحوه على باب الدار" .اإلمامة والسياسة ج 1ص 35
35

وعندما ساءت األمور مل جيد كبار الصحابة من أقطاب الشورى الذين انتخبوا عثمان  ،مثل طلحة
80
والزبري ،اال االستغاثة باجلماهري املسلمة يف مصر واالستنجاد هبم من أجل الضغط على عثمان.
ولقيت استغاثتهم صدى لدى أهل مصر الذين جاءوا اىل املدينة يطالبون بعزل عاملهم عبد اهلل بن أيب
سرح ،فعزله عثمان ووىل مكانه حممد بن أيب بكر 81.ولكنهم يف طريق عودهتم اىل مصر وجدوا مع غالم
لعثمان كتا با موقعا خبامته اىل عبد اهلل بن أيب سرح يأمره بقتل حممد وعدد من أصحابه وقطع أيديهم،
والبقاء يف عمله .مما دفعهم اىل العودة اىل املدينة واملطالبة باستقالة عثمان 82.وانظم اليهم وفد من أهل
العراق ،بعد أن قاموا بإخراج وايل عثمان سعيد بن العاص من الكوفة ،وتعيني أيب موسى األشعري
مكانه واليا عليهم.
ورغم قيام كبار الصحابة بدور احملكمة بني الثوار وعثمان ،والتحقيق يف قضية الكتاب املزور املختوم
خبامت اخلليفة ،والذي تربأ منه عثمان ونفى علمه به ،واحلكم بتسليم مروان املتهم بتزوير اخلامت ملعاقبته ،إال
أنه مل تكن توجد أية حمكمة دستورية أو سلطة قضائية عليا تبت يف األمر وتعاقب اجملرم وتفرض احلكم
القضائي على اخلليفة ،مما دفع الثوار اىل املطالبة باستقالة عثمان أو القصاص منه.
ولكن عثمان رفض االستقالة ،وقال ...":قد كان قبلي خلفاء ،ومن يتول السلطان خيط ويصيب،
فلم يستقد من أحد منهم ،وقد علمت أهنم يريدون بذلك نفسي ،وأما أن أتربأ من األمر  ،فان يصلبوين
أحب ايل من أن أتربأ من ُجنة اهلل تعاىل وخالفته ...فاتقوا اهلل فإين ال أرضى لكم أن تنكثوا عهد
83
اهلل".
وبغض النظر عن مربرات عثمان بعدم االستقالة ،84فإن من الواضح وصول األزمة السياسية اىل طريق
مسدود ،وتطور األحداث باجتاه الفتنة بسبب عدم وجود سلطة قضائية أو دستورية عليا تستلم زمام
85
األمور وحتل املشكلة.
 - 80وقد جاء يف كتاهبم ما يلي ":بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،من املهاجرين األولني وبقية الشورى  ،اىل من مبصر من
الصحابة والتابعني .أما بعد ،أن تعالوا إلينا وتداركوا خالفة رسول اهلل قبل أن يُسلَبها أهلُها ،فان كتاب اهلل قد بُ ِّدل،
وسنة رسوله قد غُِّريت ،وأحكام اخلليفتني قد بُ ِّدلت...غُلبنا على حقنا واستويل على فيئنا ،وحيل بيننا وبني أمرنا،
وكانت اخلالفة بعد نبينا خالفة نبوة ورمحة وهي اليوم ملك عضوض ،من غلب على شيء أكله".الدينوري ،ابن قتيبة،
اإلمامة والسياسة ج 1ص 38
 - 81الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص 39
 - 82الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص  39و السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 148
 - 83الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص 43
 - 84يذكر ابن قتيبة الدينوري هنا استشهاد عثمان حبديث رواه عن رسول اهلل (ص) يأمره فيه بالتمسك بالسلطة
وعدم االستقالة " :يا عثمان  ،ان اهلل تعاىل سيقمصك قميصا بعدي ،فان أرادك املنافقون على خلعه فال ختلعه حىت
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الباب األول

الفصل الثالث  :اإلمام علي ونهاية عهد الخلفاء الراشدين
كانت الثورة على عثمان ،يف جوهرها ثورة األنصار والعرب واملوايل يف مصر والعراق واحلجاز ضد
هيمنة قريش ،خصوصا بعد أن استفزهم صعود "الطلقاء" وغلبتهم على املهاجرين من قريش .وكانت
أيضا جتسيداً لشهادة األمة وحضورها وقيامها بدورها ضد قرار التهميش واإلقصاء .وهذا ما يفسر مبادرة
الثوار النتخاب خليفة جديد بأنفسهم ،حيث أخذ شعار الشورى يرتفع بعد مقتل عثمان ،ويتسع
ليشمل مجيع املهاجرين واألنصار واجلماهري العربية املسلمة ،ومل يعد أمر انتخاب إمام جديد للمسلمني
يقتصر على خنبة معينة من املهاجرين القرشيني ،أو عدد من بقايا الشورى اليت عينها عمر بن اخلطاب.
ورغم أن االمام علي مل يشارك بفعالية يف التحريض ضد عثمان وقيادة الثورة ،مثلما فعل صحابيان
آخران عضوان يف الشورى العمرية ،ومها طلحة والزبري ،إال أن أنظار اجلماهري الثائرة اجتهت صوب علي،
وطوقت منزله ثالثة أيام مطالبة إياه بتويل السلطة ،حبيث مل جيد الزبري بن العوام بداً من الوقوف يف
املسجد ليقول ":أيها الناس إن اهلل قد رضي لكم الشورى ،فأذهب هبا اهلوى ،وقد تشاورنا فرضينا علياً
فبايعوه."...
ولكن عليا أمسك يده قائال" :ليس ذلك إليكم وإمنا هو ألهل الشورى وأهل بدر" .ويف رواية أخرى
قال .. ":هذا للمهاجرين واألنصار  ،من ّأمره أولئك كان أمريا".
ومبا أن طلحة والزبري كانا حيتالن موقعا قياديا يف حركة الثورة على عثمان  ،وكانا من زعماء املهاجرين
(القرشيني) ومن بقايا جملس الشورى املؤهلني لتويل اخلالفة حسب العرف العمري  ،فقد مشى علي
اليهما فعرض عليهما البيعة  ،وقال :من شاء منكما بايعته .فقاال :ال ..الناس بك أرضى.

تلقاين" .ولكن يرجح ان يكون ذلك احلديث من صنع الوضاعني يف وقت متأخر .إذ مل يثبت ذلك عن النيب (ص)
بطريق صحيح .الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص 43
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ويقال هنا إن طلحة والزبري قاال له :نبايعك على أنا شركاؤك يف هذا األمر .فقال :ال  ،ولكنكما
86
شريكان يف القوة واالستعانة ،وعونان على العجز واألود.
وبغض النظر عن شخصية االمام علي وحقيقة أهداف طلحة والزبري من عرض املشاركة يف احلكم،
يبدو أن اقرتاحهما هذا كان حماولة لتطوير النظام السياسي اإلسالمي من احلكم الفردي املطلق اىل
احلكم الشوري ،امللتزم بإرادة األمة ،خاصة بعد جتربة حكم عثمان املريرة اليت قادت للثورة والفتنة ،إال أن

االمام علي رأى يف ذلك االقرتاح حماولة من الصحابيني طلحة والزبري لتحديد صالحياته وعرقلة براجمه

اإلصالحية اليت يفكر هبا .ورمبا كان رفض االمام ينصب على متتعهما لوحدمها بامتياز خاص يف املشاركة
باحلكم أو اإللزام بالشورى ،ولو كان اقرتاحهما موسعا حبيث يشمل جمموعة من زعماء املهاجرين
واألنصار وقريش والعرب وعامة املسلمني لرمبا قبله االمام علي ،ولسجل املسلمون بذلك خطوة هامة
ورائدة حنو بناء مؤسسة الشورى وتعزيز نظامهم السياسي الذي كان يعاين من أزمة داخلية متفجرة مل
تلبث أن قضت عليه ومهدت لتحوله اىل ملك عضوض.
وعلى أية حال فقد رفض االمام علي ذلك العرض وقال ":دعوين والتمسوا غريي  ...واعلموا أين إن
أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ،ومل أص ِغ اىل قول القائل وعتب العاتب ،وإن تركتموين فأنا كأحدكم،
87

ولعلي أمسعكم وأطوعكم ملن وليتموه أمركم ،وأنا لكم وزيراً خري لكم مين أمرياً".

وعندما قبلوا شروطه ،وأصروا على اختيارهم له ،قال االمام علي  ":فان أبيتم ..فان بيعيت ال تكون
سراً ،وال تكون إال عن رضا املسلمني..ولكن اخرج اىل املسجد فمن شاء أن يبايعين فليبايعين 88.و إن
كرهين رجل واحد من الناس مل ادخل يف هذا األمر".

كان من الواضح أن فهم االمام علي الدستوري يقوم على اشرتاط الرضا العام والبيعة باالختيار وليس
باإلكراه والعنف ،وعندما حتقق من حصول ذلك ،قَبِل البيعةَ وأصبح أمرياً للمؤمنني.
ولكن طلحة والزبري اللذين قادا الثورة على عثمان ،كانا يأمالن  ،وقد أفضت اخلالفة اىل علي ،أن
يكون هلما دور مشارك يف السلطة معه ،وأن يتمتعا حبصة مالية متميزة ،كما كان حاهلما يف عهد عمر
وعثمان ،إال أن االمام علي بدأ  ،منذ أول يوم ،يعاملهما كعامة الناس يف العطاء والشورى ويساوي
بينهما وبني غريمها من املسلمني ،مما أثار امتعاضهما ودفعهما ملفاحتته يف املوضوع ،فقال هلما":واهلل ما
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كانت يل يف اخلالفة رغبة ،وال يف الوالية إربة ،ولكنكم دعومتوين إليها ،ومحلتموين عليها ،فلما أفضت
إيل نظرت اىل كتاب اهلل وما وضع لنا ،وأمرنا باحلكم به فاتبعته ،وما اسنت النيب (صلى اهلل عليه وآله
ّ
وسلم) فاقتديته ،فلم احتج يف ذلك إىل رأيكما ،وال رأي غريكما ،وال وقع حكم جهلته ،فأستشريكما
وإخواين من املسلمني ،ولو كان ذلك مل أرغب عنكما وال عن غريكما ،وأما ما ذكرمتا من أمر األسوة،
فان ذلك أمر مل أحكم أنا فيه برأيي ،وال وليته هوى مين ،بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول اهلل قد
فرغ منه ،فلم أحتج إليكما فيما قد فرغ اهلل من قسمه ،وأمضى فيه حكمه ،فليس لكما ،واهلل  ،عندي
89

وال لغريكما يف هذا عتىب".

وعندما يئس طلحة والزبري من أن يكون هلما وضع مميز يف ظل خالفة علي ،بدءا يف التفكري باخلروج
عليه ،وادعيا أن بيعتهما كانت حتت الضغط واإلكراه ،مث نكثا هبا وقادا جيشا من أعواهنما اىل البصرة.
وفيما كان االمام علي يتفاوض مع طلحة والزبري مث يشتبك مع أتباعهما يف البصرة ،كان زعيم
الطلقاء معاوية بن أيب سفيان يف الشام ،حيرض ضد أمري املؤمنني ويشكك ببيعته  ،رافعا شعار الشورى
وقميص عثمان  ،فقد كتب اىل أهل مكة واملدينة الرسالة التالية" :امنا نطلب بدم عثمان فنقتلهم بكتاب
اهلل  ،فان دفعهم الينا كففنا عنه ،وجعلناها شورى بني املسلمني ،على ما جعلها عمر بن اخلطاب ،فأما
اخلالفة فلسنا نطلبها" .كما كتب رسالة خاصة اىل عبد اهلل بن عمر حيرضه على اخلروج ويعده باخلالفة،
90
قائال " :إين لست أريد اإلمارة عليك ،ولكين أريدها لك ،فإن أبيت كانت شورى بني املسلمني".
وكتب أيضا اىل سعد بن أيب وقاص (أحد أقطاب قريش املهاجرين الستة) " :إن أحق الناس بنصرة
عثمان أهل الشورى ،والذين أثبتوا حقه واختاروه على غريه ،وقد نصره طلحة والزبري ومها شريكاك يف
األمر والشورى ونظرياك يف اإلسالم ،وخ ّفت لذلك أم املؤمنني ،فال تكرهن ما رضوا وال تردن ما قبلوا،
91
فإمنا نردها شورى بني املسلمني".
وأثار معاوية عدة نقاط ،كتربير لتمرده على االمام علي ،هي :الطلب بدم عثمان ،وحقه يف الشورى،
وعدم إلزامية البيعة له وهو يف الشام .فرد عليه االمام علي برسالة تضمنت اإلشارة اىل تلك النقاط،
جاء فيها ":أما بعد ..فان بيعيت باملدينة لزمتك وأنت بالشام ألنه بايعين القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر
وعثمان ،فلم يكن للشاهد أن خيتار وال للغائب أن يرد ،وإمنا الشورى للمهاجرين واألنصار إذا اجتمعوا
على رجل فسموه إماما كان ذلك هلل رضا ،وان طلحة والزبري بايعاين مث نقضا بيعيت فكان نقضهما
 - 89االمام علي ،هنج البالغة ،من كالم له رقم 205
 - 90الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص 89دار املنتظر بريوت 1985
 - 91الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص  90دار املنتظر بريوت  1985وطلب معاوية من أيب هريرة وأيب
الدرداء أن يذهبا اىل االمام علي ويطلبا منه أن يدفع إليهما قتلة عثمان ليجعلها شورى.
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كردمها ،واعلم أنك من الطلقاء الذين ال حتل هلم اخلالفة وال تعرض فيهم الشورى ...إهنا بيعة واحدة ال
92
يثىن فيها النظر وال يستأنف فيها اخليار".
وقال علي يف رسالة أخرى له":لعمري ،لئن كانت اإلمامة ال تنعقد حىت حيضرها عامة الناس ،فما اىل
ذلك سبيل ،ولكن أهلها حيكمون على من غاب عنها ،مث ليس للشاهد أن يرجع ،وال للغائب أن
93
خيتار".
استشهد االمام علي بالعرف الدستوري الذي استقر منذ انتخاب أيب بكر ،وهو حق أهل املدينة
باختيار االمام ولزوم بيعتهم ألهايل سائر األقطار ،ومل يكن هذا العرف وحياً منزالً وإمنا كان من وحي
الظروف ووسائل املواصالت وشروط سالمة الدولة احلديثة ،رغم وجود إمكانية لتطويره يف تلك األيام أو
يف املستقبل  ،وذلك بانتخاب ممثلني لزعماء القبائل واملدن واألقاليم املختلفة ،ودعوهتم لالجتماع يف
املدينة ،أو إرسال مندوبني عنهم ،أو قيامهم باختيار االمام التايل قبل وفاة االمام السابق ،ولكن التطور
الدستوري أو الوعي السياسي  ،والظروف اخلاصة يف تلك األيام ،مل تكن تسمح ،أو تعرف هذا
األسلوب من االتفاق العام بني مجيع املدن واألقاليم على بيعة االمام اجلديد ،وامنا كانت توكل أمره اىل
أهل العاصمة :املدينة املنورة .ولذلك فقد استشهد االمام علي ببيعة اخللفاء السابقني كسوابق دستورية
متعارف عليها ،رافضا حق الغائبني بالرفض.
ولكن معاوية كان يشكك حبق املهاجرين من قريش حبجة اشرتاكهم يف قتل عثمان ،ويدعي عودة
احلق اىل قريش الشام (قريش مكة الطلقاء) وحياول حشر نفسه يف أهل الشورى يف حماولة منه الستعادة
احلق القرشي التارخيي يف امللك ،فكتب اىل علي ":لعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من
دم عثمان ،كنت كأيب بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم ،ولكنك أغريت بعثمان املهاجرين ،وخذلت
عنه األنصار ...وقد أىب أهل الشام إال قتالك ،حىت تدفع اليهم قتلة عثمان ،فإذا دفعتهم كانت شورى
احلكام على الناس ويف أيديهم احلق ،فلما تركوه صار
بني املسلمني ،وقد كان أهل احلجاز (املهاجرون)
َ
قتلت فيلزمين
احلق يف أيدي أهل الشام" .فكتب اليه االمام علي " :ما ُ
أمرت فيلزمين خطيئة عثمان ،وال ُ
قصاص القاتل  .أما قولك إن أهل الشام هم احلكام على الناس  ،فهات رجال من قريش الشام
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(الطلقاء) يُقبل يف الشورى أو حتل له اخلالفة ،فان مسيت  ،كذبك املهاجرون واألنصار ،وإال أتيتك به
94
من قريش احلجاز (املهاجرين)."..
وكان االمام علي هنا يشري يف رسالته اجلوابية هذه اىل مسألة دستورية مهمة وجديدة اكتسبت
شرعيتها من الرسالة اإلسالمية اليت نسفت األعراف اجلاهلية السابقة  ،و هي حق املهاجرين واألنصار
يف اختيار االمام ،وعدم صالحية الطلقاء (أهل مكة الذين عفا عنهم الرسول األكرم بعد الفتح) يف
املشاركة يف الشورى أو تويل اخلالفة .وهذه مسألة كانت مفهومة أيضا يف ظل ظروف تأسيس الدولة
اإلسالمية األوىل ،ومتثل انقالبا على النخبة السياسية األموية اليت اعتربها االمام علي معادية له وللنخبة
الرسالية (املهاجرين واألنصار) .ولكنها كانت مسألة دستورية مؤقتة ال ميكن ان تكتسب صفة الدوام
بعد وفاة املهاجرين واألنصار والطلقاء .وإال فان احلق يف الشورى واإلمامة هو حق عام لكل املسلمني،
وال يقتصر على قبيلة أو فئة معينة وإمنا يتأطر فقط بأطر القيم واملبادئ اإلسالمية.
وحني يئس معاوية من استجابة االمام علي ملطالبه ،طرح فكرة االستقالل بالشام ،وقال ألحد
الوسطاء  ":أكتب اىل علي أن جيعل يل الشام ومصر جباية ،فان حضرته الوفاة مل جيعل ألحد من
بعده يف عنقي بيعة ،وأسلم اليه هذا األمر ،وأكتب له باخلالفة" .وكتب اليه مرة أخرى ":سألتك أال
علي ،فأعطاين اهلل ما منعت ،وإين أدعوك اىل ما دعوتك اليه
يلزمين لك طاعة وال بيعة ،فأبيت ذلك ّ

أمس ..وحنن بنو عبد مناف ،ليس لبعضنا على بعض فضل".

95

لقد كان معاوية يرفض الشورى العامة اليت يشرتك فيها األنصار أو عامة الناس ،وحياول حصر
العملية يف إطار ضيق يقتصر على قادة قريش  ،كما يبدو من عبارته" :جعلناها شورى بني املسلمني،
على ما جعلها عمر بن اخلطاب" متهيداً إلدخال نفسه بينهم باعتباره من قريش ،مث السيطرة على قريش
باعتباره من بين عبد مناف ،كما قال لإلمام علي.
وعندما رفض االمام علي هذا الطلب أيضا ،أعلن معاوية نفسه خليفةً وأخذ البيعة لنفسه من أهل
الشام ،يف الوقت الذي كان يوجد فيه خليفة شرعي لعامة املسلمني يف احلجاز ومصر والعراق واليمن
 - 94الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص 91دار املنتظر بريوت  1985وقد أكد هذا املعىن عبد اهلل بن
عباس يف جوابه ملعاوية حيث قال :ان اخلالفة ال تصلح إال ملن كان يف الشورى ،فما أنت واخلالفة ،وأنت طليق
اإلسالم ،وابن رأس األحزاب وابن آكلة األكباد من قتلى بدر.
الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص  100دار املنتظر بريوت 1985
 - 95الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص 86و  103دار املنتظر بريوت 1985
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وسائر البالد 96.وهو ما اعترب انتهاكا خطرياً لعرف  ،أو قانون دستوري إسالمي آخر حيرم قيام خليفتني
يف وقت واحد 97.مما أدى اىل إشعال نريان حرب داخلية ضروس بني املسلمني ،استمرت سنوات
وقضت على أكثر من مائة ألف مسلم من الطرفني.
وقد ظل االمام علي مصراً على التمسك حبقه يف اخلالفة ورفض مقرتحات معاوية ،ومن قبله طلحة
والزبري وعائشة ،بالتنازل عن السلطة وإعادة األمور شورى من جديد ،وكاد يربح احلرب يف صفني ،ولكنه
واجه يف هنايتها وبعد رفع معاوية للمصاحف ،معارضة داخلية اضطر معها إليقاف احلرب وقبول اهلدنة
و التحكيم.
قام اإلمام خطيباً فقال " :أيها الناس ،إين مل أزل من أمري على ما أحب حىت قدحتكم احلرب ،وقد
واهلل أخذت منكم وتركت ،وهي لعدوكم أهنك ،وقد كنت باألمس أمرياً فأصبحت اليوم مأموراً ،وكنت
98

ناهياً فأصبحت اليوم منهياً ،فليس يل أن أمحلكم على ما تكرهون." ..

بقبول االمام علي للتحكيم عادت عجلة األحداث اىل الوراء ،واىل ما كان يطرحه طلحة والزبري
ومعاوية ،من دعوة اىل الشورى القرشية ونقض بيعة االمام علي نفسه ،وتقدمت حظوظ معاوية
وأصحابه من قريش .ويف عشية التحكيم قال األحنف بن قيس (أحد أصحاب االمام) أليب موسى
فخريه أن خيتار
األشعري (ممثل اإلمام يف جلنة التحكيم) .. ":إن مل يستقم لك عمرو على الرضا بعليِّ ،
أهل العراق من قريش أهل الشام من شاءوا ،فاهنم إن يولوا اخليار خيتاروا من يريدون ،فان أىب فليخرت
أهل الشام من قريش أهل العراق (املهاجرين) من شاءوا ،فان فعلوا كان األمر بيننا" 99.ولكن احلكمني
(أبا موسى األشعري وعمرو بن العاص) اتفقا على خلع علي ومعاوية ،وانتخاب رجل حمايد من قريش
هو عبد اهلل بن عمر 100.وعندما صعدا اىل املنرب ليعلنا قرارمها خلع أبو موسى االمام علي ،ونكث ابن
فأقر معاوية .وهذا ما أفشل عملية التحكيم ودفع قسما من أصحاب علي اىل املطالبة
العاص بوعده َّ
بإلغاء اهلدنة واملبادرة اىل قتال معاوية ،واهتام االمام علي بالكفر لقبوله التحكيم .وهو ما فجر معركة
داخلية بني االمام علي و"اخلوارج" يف النهروان.
وبينما كان االمام علي يستعد للحرب مع معاوية ،بعد انقضاء اهلدنة ،ضربه عبد الرمحن بن ملجم
(أحد اخلوارج) وهو يؤدي صالة الفجر يف شهر رمضان سنة أربعني للهجرة .وبوفاته اهتزت دولة
 - 96الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص  74دار املنتظر بريوت 1985
 - 97وهناك حديث ينسب النيب األكرم يقول فيه:إذا بويع خلليفتني فاضربوا عنق الثاين.
 - 98الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص  104دار املنتظر بريوت 1985
 - 99الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص  116دار املنتظر بريوت 1985
 - 100الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص  119دار املنتظر بريوت 1985
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اخلالفة ،وقويت أسهم معاوية .وظهرت أوىل بوادر االهنيار عند بيعة االمام احلسن بن علي ،وذلك
عندما جاءه الناس ليبايعوه فاشرتط عليهم قائال ":تبايعون يل على السمع والطاعة ،وحتاربون من حاربت
وتساملون من ساملت" .فلما مسع الناس ذلك منه ارتابوا وأمسكوا أيديهم ،وقبض هو يده ،فأتوا احلسني
 ،فقالوا له :ابسط يدك نبايعك على ما بايعنا عليه أباك ،وعلى حرب احمللني الضالني أهل الشام ،فقال
احلسني :معاذ اهلل أن أبايعكم ما كان احلسن حياً .فانصرفوا اىل احلسن  ،فلم جيدوا بداً من بيعته ،على
101
ما شرط عليهم.
وبقية القصة معروفة ،وهي اتفاق االمام احلسن مع معاوية وتنازله له عن اخلالفة.
وقد ختلى احلسن بذلك عن كل االعرتاضات الدستورية اليت كان يأخذها االمام علي على معاوية من
أنه من الطلقاء الذين ال حتل هلم اخلالفة وال تعقد معهم الشورى وحتذير الناس من استيالئه على
يقره والياً أو يقبل به منافساً أو يتعايش معه مهادناً ،فإذا باحلسن يسلمه السلطة
السلطة ،حىت رفض أن َّ
كاملة ويأمر شيعته بالتسليم له وتقدمي البيعة له ،بالرغم من أن احلسن كان ال يزال حيتفظ بأكثر من
مائة ألف مقاتل.
102

وشكل تنازل احلسن خلصمه وخصم أبيه اللدود معاوية بن أيب سفيان ،صدمة عنيفة ألصحابه.

كما شكل سابقة دستورية  ،قُتل عثمان ومل يُقدم عليها .ومل يستشر فيها االمام احلسن أحداً ممن
بايعه من املسلمني ،معتمدا على فهم خاص له عن حق االمام املطلق يف اختاذ أي إجراء اىل درجة
تسليم السلطة اىل عدو حمارب .ورمبا كان االمام احلسن يربر ذلك بالشرط العام الذي أخذه على
 - 101السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 179
 - 102فقد دخل سليمان بن صرد اخلزاعي عليه وقال :السالم عليك يا مذل املؤمنني ،أما بعد فان تعجبنا ال ينقضي
من بيعتك معاوية ومعك مائة ألف من أهل العراق و..و ..مث مل تأخذ لنفسك ثقة يف العهد وال حظا من القضية ،فلو
كنت إذ فعلت ما فعلت وأعطاك ما أعطاك بينك وبينه من العهد وامليثاق ،كنت كتبت عليك بذلك كتابا ،وأشهدت
عليه شهودا من أهل املشرق واملغرب :إن هذا األمر لك من بعده ،كان األمر علينا أيسر ،ولكنه أعطاك هذا فرضيت
به من قوله ،مث قال وزعم على رءوس الناس ما قد مسعت" :أين كنت شرطت لقوم شروطا ووعدهتم عدات ،ومنيتهم
أماين ،إرادة إطفاء نار احلرب ،ومدارة هلذه الفتنة ،إذ مجع اهلل لنا كلمتنا وألفتنا ،فان كل ما هنالك حتت قدمي هاتني"
وواهلل ما عىن بذلك إال نقض ما بينك وبينه ،فأعد للحرب خدعة ،وأذن يل أشخص اىل الكوفة ،فأخرج عامله منها،
وأظهر فيها خلعه ،وانبذ اليه على سواء ان اهلل ال يهدي كيد اخلائنني.
فرفض احلسن السماح له بذلك  ،فذهب سليمان اىل احلسني فعرض عليه ما عرض على أخيه احلسن ،فقال
احلسني :ليكن كل رجل منكم حلسا من أحالس بيته ،ما دام معاوية حيا ،فاهنا بيعة كنت واهلل هلا كارها ،فان هلك
معاوية نظرنا ونظرمت ،ورأينا ورأيتم.
الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص 142 - 141دار املنتظر بريوت 1985
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املسلمني لدى البيعة بأهنم حياربون من حيارب ويساملون من يسامل .ويقال إنه صعد اىل املنرب ،مث قال:
"أيها الناس  ..كانت يل يف رقابكم بيعة ،حتاربون من حاربت وتساملون من ساملت ،وقد ساملت معاوية
103

وبايعته فبايعوه ،وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع اىل حني ،وأشار اىل معاوية".

ويقال أيضا:إن االمام احلسن اشرتط على معاوية أن تعود اخلالفة شورى بعد وفاته ،وانه أخذ عليه أن
ال يعهد ألحد من بعده 104.أو إنه اصطلح مع معاوية على أن له اإلمامة ما كان حيا ،فإذا مات فاألمر
105
للحسن.
وقد أثارت هذه اخلطوة (التنازل) عددا من األسئلة حول بعض املفاهيم الدستورية السائدة لدى
اخللفاء الراشدين ،وفيما إذا كانت شرعية مقدسة غري قابلة للتعديل أوالتبديل؟ أم اهنا نابعة من وحي
الظروف واألعراف والتقاليد واالجتهادات اخلاصة؟ وبالتايل فاهنا قابلة ألي تغيري أو تبديل أو اتفاق
جديد؟ فإذا جاز للحسن أن يسلم السلطة بالكامل اىل معاوية فقد كان جيوز لالمام علي لو أراد أن
يُبقي معاوية على الشام ،أو أن يرفعه اىل مصاف الشورى ويغض الطرف عن كونه من الطلقاء .ومبا أن
كثريا من الصحابة كان يتطلع اىل اخلالفة ،فرمبا كان من األفضل لسالمة النظام أن يعاد النظر يف فقرة
أخرى من تلك املفاهيم والقوانني الدستورية املطبقة يف تلك األيام كاستمرارية اخلليفة يف احلكم اىل آخر
يوم من وفاته ،إذ كان ميكن تعديل هذا القانون اىل فرتة مؤقتة كأن تكون مخس سنوات أو عشر
سنوات ،حبيث تسمح لكل طالب سلطة أن ينتظر دوره وأن يعتمد على حظوظه يف جملس الشورى،
وكان ميكن أيضا عقد جملس شورى ال يقتصر على املهاجرين أو قريش فقط وإمنا يضم األنصار ومجيع
العرب واملسلمني ويكون مفتوحا أمام أي راغب يف تويل املناصب العامة  ،متاما كما هو احلال يف البالد
الدميوقراطية .ومل يكن هناك أي مانع شرعي من تطوير النظام السياسي اإلسالمي القائم على العرف
القبلي ،خاصة وان النيب األكرم (ص) مل يرسم هبذا الشأن أي أمر حمدد وإمنا ترك ذلك للمسلمني.

103
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 الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص  140دار املنتظر بريوت 1985 -الفتنة الكربى ج 2ص 183

 - 105الــدينوري ،ابــن قتيبـة ،اإلمامــة والسياسـة ج 1ص  146دار املنتظــر بــريوت  1985والسـيوطي ،جــالل الــدين،
تاريخ اخللفاء ،ص 179
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إن النتيجة اليت أسفرت عنها الفتنة الكربى اليت ابتدأت بالثورة على عثمان ،وبعد حوايل مخس
سنوات ،هي العودة اىل نقطة الصفر ،وسيطرة األمويني الطلقاء على السلطة ،وإقامة نظام جديد وضع
خامتة لعهد اخللفاء الراشدين ،واتسم بفقدان الشورى وغلبة االستبداد .وقد أكدت تلك النتيجة أن
نظام اخلالفة ال دستوري  ،مل يكن قويا وال سليما مبا فيه الكفاية حبيث يصمد أمام اهلزات الداخلية
فيحتوي املعارضة وحيافظ على نفسه من االحنراف واالهنيار ،أو يضمن انتقال السلطة من خليفة اىل
آخر بشكل سلس حيافظ على حالة االستقرار السياسي  ،وحيافظ بالتايل على استمراريته وبقائه.
وهذا ما يؤكد أن نظام اخلالفة مل يكن نظاما دينيا مثاليا مقدسا ،كما أصبح يف نظر البعض فيما
بعد ،وإمنا كان نظاما إنسانيا يتحرك يف إطار العقل والعرف واملصاحل العامة واخلاصة.
الباب الثاني:

الفصل األول :اإلنقالب على الخالفة

أسفر تنازل اإلمام احلسن عن احلكم لصاحل معاوية بن أيب سفيان ،عن هناية عهد الشورى واخلالفة
احلقيقية ،وبدء قيام الدولة العربية امللكية على أساس القوة واإلكراه .ومع أن معاوية أطلق على عهده
شعار (اجلماعة) إال انه يف احلقيقة مل ميثل األمة أو اجلماعة ،ومل يلتزم بتحقيق أهدافها اإلسالمية
السامية .وقد أعلن معاوية عن ذلك بصراحة عندما وقف يف الكوفة وقال ألهلها متحدياً" :يا أهل
الكوفة :أتراين قاتلتكم على الصالة والزكاة واحلج ،وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وحتجون؟ لكين
106
قاتلتكم ألتأمر عليكم وعلى رقابكم ،وقد آتاين اهلل ذلك وانتم كارهون" .
وبسبب قيام نظامه على القوة اجملردة بدال من الشورى أو الرضا العام  ،شعر معاوية بالتحرر من أي
التزام جتاه األمة ،ال بالشريعة اإلسالمية وال بالعدل وال بسنة الشيخني وال حىت بسرية عثمان ،وقال
ألهل املدينة بكل استهتار وحتد " :أما بعد ،فإين واهلل ما وليتها مبحبة علمتها منكم وال مسرة بوالييت،
ولكين جالدتكم بسيفي هذا جمالدة ،ولقد رضيت لكم نفسي على عمل ابن أيب قحافة وأردهتا على
علي ،فسلكت هبا طريقاً يل
عمل عمر فنفرت من ذلك نفاراً شديداً ،وأردهتا مثل ثنيات عثمان فأبت ّ
ولكم فيه منفعة :مؤاكلة حسنة ومشاربة مجيلة .فان مل جتدوين خريكم فاين خريٌ لكم واليةً .واهلل ال أمحل
سيفي على من ال سيف له ،وإن مل يكن منكم إال ما يستشفى به القائل بلسانه فقد جعلت ذلك دبر
 - 106ابن كثري  ،البداية والنهاية ج  8ص 126
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أذين وحتت قدمي ،وإن مل جتدوين أقوم حبقكم كله فاقبلوا مين بعضه ،فان أتاكم مين خري فاقبلوه ،فان
107
قل أغىن ،وإياكم والفتنة فإهنا تفسد املعيشة وتكدر النعمة" .
السيل إذا زاد ّ
عىن وإذا ّ
وطالب معاوية أهل املدينة بالقبول باألمر الواقع والتسليم حلكمه ،قائال " :اقبلونا مبا فينا ،فان ما
108
وراءنا شر لكم ،وان معروف زماننا هذا منكر زمان قد مضى ،ومنكر زماننا معروف زمان مل يأت".
وأعطى معاوية لنفسه كامل احلق يف التالعب باملال العام دون رقيب أو حسيب ،وذلك باإلغداق
على من يواليه وحرمان من يعاديه ،وتولية أقاربه وأعوانه البالد ،وإطالق يدهم يف التصرف فيها كما
يشاءون .وقد ابتعد معاوية بذلك عن روح اخلالفة اإلسالمية ومنهجها ،كما أبعد املسلمني عن ممارسة
دورهم يف خالفة اهلل يف األرض.
حصر الخالفة في بني أمية
وعندما وجد معاوية نفسه عارياً من صفات اخلالفة احلقة ،وصبغتها الشرعية ،وفاقداً لرضا األمة؛
حاول تأسيس شرعية دستورية جديدة هي العصبية القبلية "القرشية" والتعويض هبا عن الشورى املفقودة
ومبادئ العدالة اإلسالمية .ومع ان الصحابة كانوا مييزون بني املهاجرين من قريش وبني "الطلقاء" الذين
ظلوا حياربون اإلسالم واملسلمني حىت فتح مكة ،ويرفضون أن يلي أحد من هؤالء اخلالفة 109.إال أن
عرب عن
معاوية حاول أن يلغي الفارق بينه وبينهم وأن حيشر نفسه معهم باعتباره واحداً من قريش .وقد َّ
نظريته السياسية القائمة على العصبية القرشية ،يف جلسة مجعته وعبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن جعفر
وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن الزبري ،حيث قال" :إمنا كان هذا األمر لبين عبد مناف ألهنم أهل رسول
وىل الناس أبا بكر وعمر من غري معدن امللك وال اخلالفة ،غري أهنما سارا
اهلل ،فلما مضى رسول اهلل ّ
بسرية مجيلة  ،مث رجع امللك اىل بين عبد مناف فال يزال فيهم اىل يوم القيامة ،ولقد أخرجك اهلل يا ابن

 - 107أمحد بن حممد بن عبد ربه ،العقد الفريد  ،ج  4ص 147
 - 108أمحد بن حممد بن عبد ربه ،العقد الفريد  ،ج  4ص  147وقال لوفد عراقي جاءه اىل الشام  " :األرض هلل ،
وأنا خليفة اهلل .فما أخذت فلي وما تركته للناس فبالفضل مين  ..انه مللك آتانا اهلل إياه".
 - 109عن عمر بن اخلطاب أنه قال :هذا األمر يف أهل بدر ما بقي منهم أحد ،مث يف أهل أحد ما بقي منهم أحد،
ويف كذا وكذا  ،وليس فيها لطليق وال لولد طليق وال ملسلمة الفتح شيء .السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص
135
46

الزبري وأنت يا ابن عمر (ألهنما ليسا من بين عبد مناف) فأما ابنا عمي هذان (ابن عباس و ابن جعفر)
110
فليسا خبارجني من الرأي إن شاء اهلل".
وقد أراد معاوية تطييب خاطر ابن عباس وابن جعفر واالعرتاف حبقهما السياسي يف الوالية كوهنما
من بين هاشم وبين عبد مناف ،ولكنه يف احلقيقة مل يكن يرى هلما أي حق يف منافسته على السلطة،
وهو الذي قاتل االمام علي وابنه االمام احلسن من أجلها ،وانتزعها منهما بالقوة.
وحاول معاوية إضفاء شرعية دينية مزيفة على "العصبية القرشية" فقال ...":بىن اهلل هذا امللك على
قريش وجعل هذه اخلالفة عليهم ،وال يصح ذلك إال عليهم ،فكان اهلل حيوطهم يف اجلاهلية وهم على
كفرهم باهلل ،أ فرتاه ال حيوطهم وهم على دينه؟ وقد أحاطهم يف اجلاهلية من امللوك الذين كانوا
112
يدينونكم؟ " 111.ومل يكن جيد بأسا يف الرواية عن النيب (ص) بـ ":أن هذا األمر يف قريش".
تحويل الخالفة الى نظام وراثي
وبعد أن حصر معاوية امللك يف قريش ،ويف بين أمية بالتحديد ،وأقصى املهاجرين واألنصار والعرب
حيول اخلالفة اىل ملك وراثي قائم على القوة واإلكراه ،وهو الذي
وبقية املسلمني ،كان من الطبيعي ان ِّ
استوىل على السلطة بالقوة  ،وأن يعهد اىل ابنه يزيد ،ومل يكن حباجة اىل املغرية بن شعبة ليقرتح عليه
هذا األمر ،فقد كانت كل املؤشرات تصب يف هذا االجتاه.
وهكذا قرر معاوية العهد اىل ابنه يزيد ،بغض النظر عن مؤهالته الشرعية وحب الناس له أو رضاهم
اجلو له بأخذ البيعة له يف حياته ،خالفا التفاقه مع االمام احلسن الذي تنازل له عن
به ،وبدأ ميهد َّ
اخلالفة على أن تعود اليه من بعده .فزار معاوية املدينة سنة مخسني للهجرة ودعا زعماء البيوت القرشية
من املهاجرين وهم عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن جعفر وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن الزبري وعبد
الرمحن بن أيب بكر فاستشارهم حول العهد اىل ابنه يزيد .فرفضوا مجيعا ذلك وحذروه ودعوه اىل األخذ
بالشورى واختيار األصلح من األمة .وقال عبد اهلل بن عمر":إن هذه اخلالفة ليست هبرقلية وال قيصرية
وال كسروية يتوارثها األبناء عن اآلباء ،ولو كان كذلك كنت القائم هبا بعد أيب" 113.وقال عبد الرمحن بن
أيب بكر ":يا بين أمية ،إن هذا األمر كان لرسول اهلل  ،وقد كان يف أهله من لو جعله فيه لكان له أهال
 - 110الدينوري ،ابن قتيبة ،االمامة والسياسة ج 1ص 174
 - 111الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ج 2ص 635
 - 112البخاري ج 5ص13
 - 113الدينوري ،ابن قتيبة ،االمامة والسياسة ج 1ص  150 - 149دار املنتظر بريوت 1985
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 ،فلم يفعل ،فأعدمتوها يا بين أمية أعجمية كلما هلك هرقل قام هرقل!" 114.وطالبه عبد اهلل بن الزبري
باتباع سرية رسول اهلل ،الذي ترك الناس فاختاروا ألنفسهم بعده من رأوه أهال هلا ،أو سرية أيب بكر
الذي نص على رجل مرضي عند األمة ،أو سرية عمر الذي جعلها شورى يف قوم مرضيني معروفني.

كما احتجت السيدة عائشة أم املؤمنني على ذلك وقالت له " :قد كان ملن تقدمك بنون ما ابنك
115
مثلهم ،فما رأوا يف بنيهم ما رأيت".
ولكن معاوية مل يأبه كثريا ملالحظاهتم  ،وقال هلم ":لستم يف زمان أيب بكر وعمر ،إمنا هم بنو أمية من
عصاهم أوجلوه بالسيف"! .وهو ما استفز السيدة عائشة اليت ردت عليه قائلة ":إمنا هو ملك باطل
116
جتعلونه يا بين أمية فيمن هتوونه".
وحاول معاوية أن يصور للناس بأن تعيني يزيد من إرادة اهلل اليت ال مفر منها ،فكان يقول ":إن أمر
يزيد قضاء وقدر وليس للعباد اخلرية من أمرهم" 117.ومل جيد وسيلة ألخذ البيعة له اال بالقوة 118.فذهب
119
وجوبهَ مبعارضة
اىل املدينة ليأخذ البيعة البنه يزيد من أهلها بنفسه .ومع ذلك مل ينجح يف مهمتهُ ،
شديدة  ،خاصة من قبل زعماء البيوتات القرشية املهاجرة ،فنزل عن املنرب وانصرف اىل منزله غاضباً،
وأمر حرسه أن ُحيضروا هؤالء النفر الذين أبوا البيعة ،وأوصاهم قائال":إين خارج العشية اىل أهل الشام

فأخربهم أن هؤالء النفر قد بايعوا وسلموا ،فان تكلم أحد منهم بكالم يصدقين أو يكذبين فيه  ،فال
120
ينقضي كالمه حىت يطري رأسه" .فحذر القوم ذلك.
وأرسى معاوية بذلك أخطر انقالب دستوري يف تاريخ املسلمني من نظام الشورى اىل نظام الوراثة
العائلية  ،اعتمادا على قوة السيف واستناداً اىل أعراف النظام القرشي اجلاهلي.

 - 114اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،تثبيت دالئل النبوة ج 2ص 575
 - 115اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،تثبيت دالئل النبوة ج 2ص 576
 - 116اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،تثبيت دالئل النبوة ج 2ص 576
 - 117ابن كثري  ،البداية والنهاية ج 8ص 126
 - 118الدينوري ،ابن قتيبة ،االمامة والسياسة ج 1ص  148وقد روى ابن عبد ربه يف "العقد الفريد"" :ملا أراد معاوية
أخذ البيعة البنه يزيد بعث إىل األمصار أن يفدوا عليه؛ فوفد عليه من كل مصر قوم ؛ فقام اخلطباء فخطبوا ،مث قام
يزيد بن املقفع؛ فقال":أمري املؤمنني هذا" .مشريا إىل معاوية؛ "فإن هلك فهذا" .مشريا إىل يزيد؛ "فمن أىب فهذا".
مشريا إىل سيفه؛ فقال معاوية":اجلس فإنك سيد اخلطباء" .أو أنت أخطب القوم وأكرمهم.
 - 119الدينوري ،ابن قتيبة ،االمامة والسياسة ج 1ص 163
 - 120الدينوري ،ابن قتيبة ،االمامة والسياسة ج 1ص 163
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وبعد وفاة معاوية ،حاول يزيد أن يأخذ البيعة من املسلمني له بالقوة ،فكتب اىل عامل أبيه على املدينة
خالد بن احلكم ،خيربه بوفاة أبيه ويطلب منه املبادرة اىل إجبار الناس على البيعة له ،وأخذ األميان املغلظة
عليها":بايع لنا قومنا ومن قبلك من رجالنا ..وليكن أول من يبايعك احلسني وعبد اهلل بن عمر وعبد
اهلل بن عباس وعبد اهلل بن جعفر وعبد اهلل بن الزبري ،وحيلفون على ذلك جبميع األميان الالزمة ،وحيلفون
بصدقة أمواهلم غري عشرها ،وجزية رقيقهم وطالق نسائهم ،بالثبات على الوفاء مبا يعطون من
121
بيعتهم".
ولكن احلسني رفض البيعة وجلأ اىل مكة ،مث خرج اىل العراق ،بعد أن كتب اليه أهله حيثونه على
القدوم عليهم 122.اال أن جيش يزيد قتله يف كربالء مع أهل بيته ،يف العاشر من حمرم سنة 61
123
للهجرة.
ومل تلبث املدينة أن ثارت على يزيد ،بقيادة عبد اهلل بن حنظلة الغسيل األنصاري ،واستقل عبد اهلل
بن الزبري مبكة ،فأرسل يزيد مسلم بن عقبة اليهم وقال له" :اهنض اىل ابن الزبري واختذ املدينة طريقا اليه،
فان صدوك أو قاتلوك فاقتل من ظفرت به منهم ،واهنبها ثالثاً ...فإذا قدمت املدينة فمن عاقك عن
دخوهلا أو نصب لك احلرب ،فالسيف السيف  ،أجهز على جرحيهم وأقبل على مدبرهم وإياك أن تبقي
124
عليهم ،وان مل يتعرضوا لكِ ،
فامض اىل ابن الزبري".
وملا كانت املدينة يف طليعة الثائرين على يزيد ،اشتبك مسلم مع أهلها يف حادثة شهرية تسمى "واقعة
احلرة" ودخل بعدها املدينة وأعمل يف أهلها السيف ،فقتل يومئذ من قريش واألنصار واملهاجرين ووجوه

121

 -الدينوري ،ابن قتيبة ،االمامة والسياسة ج 1ص 175

 - 122الدينوري ،ابن قتيبة  ،االمامة والسياسة ،ج 2ص 4
 - 123ملا قتل عبيد اهلل بن زياد احلسني بن علي عليه السالم و بين أبيه  ،بعث برءوسهم إىل يزيد بن معاوية  ،فسر
بقتلهم أوالً  ،و حسنت بذلك منزلة عبيد اهلل عنده  ،مث مل يلبث إال قليالً حىت ندم على قتل احلسني  ،وذلك بعد ان
استعظم الناس قتله ،وأخذ يلعن قاتله ابن مرجانة  ،ويلقي باللوم عليه  ،ويتهمه بزرع العداوة والبغضاء يف قلوب الناس
ضده .ولكنه مل يتخذ أي إجراء عقايب جتاهه.
الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،اجمللد الثالث ،ص 365
 - 124الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،اجمللد الثالث ،ص  353و الدينوري ،االمامة والسياسة ج 1ص 179
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الناس سبعمائة رجل ،وسائرهم من الناس عشرة آالف ،سوى النساء والصبيان 125.وقُتل هبا من أصحاب
126
النيب (ص) مثانون رجالً ،ومل يبق بعد ذلك بدري .مث انتهبوها ثالثة أيام.

الناس للبيعة على
ودعا مسلم بن عقبة  -الذي أصبح يعرف منذ ذلك اليوم "مبسرف بن عقبة" – َ
127
أهنم َخ َوٌل ليزيد بن معاوية  ،حيكم يف دمائهم و أمواهلم و أهليهم ما شاء ،فمن امتنع من ذلك قتله.
ومضى مسرف بن عقبة  ،بعد ذلك ،صوب مكة حلرب ابن الزبري  ،فمات يف الطريق .ومات بعده
يزيد بن معاوية ،الذي أوصى اىل ابنه معاوية الثاين ،إال أن هذا مل يلبث سوى أيام حىت مات أيضا،
فاهنار النظام األموي .واشتعلت الثورات يف كل مكان .وكاد احلكم األموي ينطوي لصاحل عبد اهلل بن
الزبري الذي أعلن ثورته يف مكة ،وامتد حكمه اىل احلجاز واليمن ومصر والعراق ،وكاد يتم له األمر
ويستقر لوال مترد األمويني يف الشام ،الذين بايعوا كبريهم مروان بن احلكم ،الذي استعاد الشام وأعاد
احلياة للدولة األموية.
وبعد سقوط نظام الشورى ،كان من املتوقع أن يسري مروان على خطى معاوية فيوصي اىل ابنه عبد
امللك ،الذي سيطر على الشام و مصر والعراق ،وقضى على دولة عبد اهلل ابن الزبري يف مكة 128.حيث
مل يكن ملنطق القوة أية حدود ،ومل يكن يعرف أية حرمات.
ومع كل ذلك مل تكن ثورة أهل احلجاز لتهدأ هبذه السهولة ،ولذلك ذهب عبد امللك اىل املدينة
ووقف فيها مهدداً  ":أما بعد فلست باخلليفة املستضعف – يعين عثمان -وال اخلليفة املداهن – يعين

معاوية -وال اخلليفة املأفون – يعين يزيد -أال وإن من كان قبلي من اخللفاء كانوا يأكلون ويطعمون من
هذه األموال ،أال وإين ال أداوي أدواء هذه األمة إال بالسيف حىت تستقيم يل قناتكم ،تكلفوننا أعمال
املهاجرين وال تعملون مثل أعماهلم ،فلن تزدادوا إال عقوبة حىت حيكم السيف بيننا وبينكم ،هذا عمرو
بن سعيد قرابته قرابته وموضعه موضعه قال برأسه هكذا فقلنا بأسيافنا هكذا ،أال وإنا حنمل لكم كل
شيء إال وثوباً على أمري أو نصب راية ،أال وان اجلامعة اليت جعلناها يف عنق عمرو بن سعيد عندي،
واهلل ال يفعل أحد فعله إال جعلتها يف عنقه ،واهلل ال يأمرين أحد بتقوى اهلل بعد مقامي هذا إال ضربت
129
عنقه".
 - 125الدينوري ،ابن قتيبة ،االمامة والسياسة ج 1ص 184
 - 126الدينوري ،ابن قتيبة ،االمامة والسياسة ج 1ص  188و السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 194
– 195
 - 127الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،اجمللد الثالث ،ص 359
 - 128الدينوري ،ابن قتيبة  ،االمامة والسياسة ،ج 2ص 24
 - 129السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 204
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وبادر عبد امللك اىل إشاعة مفهوم جديد ومطلق للطاعة  ،ال يقف عند احلدود الشرعية  ،كما كان
يقول الرسول األعظم (ص) واخللفاء الراشدون ،وإمنا ميتد ليصبح نوعا صرحيا من العبودية للحاكم يف
مقابل عبودية اهلل تعاىل ،ومتثل ذلك بوقوف أحد والته وهو خالد بن عبد اهلل القسري  ،يف الكعبة
وظهره اىل البيت احلرام والقول":واهلل لو علمت أن عبد امللك ال يرضى عين إال بنقض هذا البيت حجراً
130
حجراً لنقضته يف مرضاته".
وهذا ما دفع أهل العراق للثورة عليه سنة إحدى ومثانني ،بقيادة عبد الرمحن بن األشعث ،الذي بايعه
معظم أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة ،وعلى رأسهم القراء والفقهاء.
وبعد فشل الثورة ،استحل احلجاج دماء العراقيني فقتل منهم مائة وعشرين أو مائة وثالثني ألف قتيل
صرباً ،ما عدا من قتل أثناء املعارك 132.فقد كان القتل الذريع وسيلة األمويني الوحيدة للسيطرة على
131

الشعوب الرافضة هلم .وقد جتلت هذه السياسة يف وصية عبد امللك اىل ابنه الوليد  ،اليت قال فيها ":إذا
أنا مت ...اخرج اىل الناس والبس هلم جلد منر واقعد على املنرب وادع الناس اىل بيعتك ،فمن مال بوجهه
عنك كذا ،فقل بالسيف كذا ،وتنكر للصديق والقريب وامسح للبعيد" .وأوصاه باحلجاج خرياً "فإنه هو
الذي وطَّأَ لكم املنابر وكفاكم تقحم تلك اجلرائم" 133.وملا تويف عبد امللك صعد ابنه الوليد املنرب فقال":
 ...أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم اجلماعة فإن الشيطان مع املنفرد .أيها الناس من أبدى لنا ذات
134
نفسه ضربنا الذي فيه عيناه ومن سكت مات بدائه" .مث نزل.
وهكذا استمر األمويون (املروانيون) يف توارث احلكم واحدا بعد اآلخر ،ال يعرفون مبدأ الشورى ،وال
صبغة اخلالفة ،يستعملون أقصى درجات العنف والقوة مع خصومهم ومن يثور عليهم.
لقد حتول النظام األموي باستبداده وظلمه ،اىل طرف نقيض مع مهمة اخلالفة اليت أوكلها اهلل لألمة
اإلسالمية ،وقد بلغ التناقض واالنفصام بني األمة وقيمها اإلسالمية ،وبني احلكام املستبدين حداً كبرياً
جداً يف عهد الوليد بن يزيد ،الذي كان جياهر باالستهتار بأحكام اإلسالم 135.مما أحدث صدعاً كبرياً يف
 - 130الدينوري ،ابن قتيبة  ،االمامة والسياسة ،ج 2ص 42
 - 131يقدر املؤرخون عدد القراء الذين شاركوا يف ثورة ابن األشعث بأربعة آالف قارئ .الطربي ،تاريخ األمم
وامللوك ،اجمللد الثالث ،ص 640
 - 132الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،اجمللد الثالث ،ص 648
 - 133الدينوري ،ابن قتيبة  ،االمامة والسياسة ،ج 2ص 47
 - 134تاريخ ابن خلدون
 - 135يقول الطربي ":ملا وىل اخلالفة و أفضت إليه ،مل يزدد يف الذي كان فيه من اللهو و اللذة و الركوب للصيد و
شرب النبيذ و منادمة الفساق إال متادياً و حداً ...فثقل ذلك من أمره على رعيته و جنده  ،فكرهوا أمره" .حىت رماه
بنو هشام و بنو الوليد بالكفر و غشيان أمهات أوالد أبيه .تاريخ الطربي ج 4ص 236 - 235
51

صفوف العائلة األموية نفسها ،ودعاهم للثورة عليه سنة  126هـجرية بقيادة يزيد بن الوليد الذي أخذ
136
يدعو اىل كتاب اهلل وسنة نبيه وأن يصري األمر شورى.
وقد حاول يزيد هذا ،أن يقوم بعملية إصالح جذرية يف النظام األموي ،ويشيع مفاهيم دستورية
جديدة منها حق األمة يف الثورة وخلع احلاكم الظامل ،ومسؤولية احلاكم يف رعاية العدل ،كما جاء يف
خطبته لدى توليه اخلالفة137.ولكن حماولته اإلصالحية باءت بالفشل وجاءت متأخرة عشية الثورات
الشيعية املختلفة اليت كانت تنذر بنهاية العهد األموي ،حيث تويف الوليد بسرعة يف ظروف غامضة ،ومل
يستقر األمر خلليفته أخيه إبراهيم الذي مل يلبث يف السلطة سوى ثالثة أشهر حىت خلع وقتل ،بعد أن
خرج عليه مروان احلمار بن حممد بن مروان بن احلكم سنة  ،127الذي استمر يف احلكم حوايل مخس
138
سنوات ،حىت كانت هنايته على يدي القوات العباسية سنة . 132
وهكذا اهنار النظام األموي وقام النظام العباسي ،ولكن روح االستبداد استمرت يف النظام اجلديد
الذي سار على خطى سلفه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ،فرفض اعتماد منهجية الشورى وارتكز
بدال منها على القوة والعنف ،وواصل نقل السلطة عن طريق الوراثة لألخوة واألبناء ،بعيدا عن إرادة
األمة أو رضاها.
وأدى استيالء العباسيني على السلطة بالقوة ،يف ظل عدم وجود دستور يتيح ألهل احلل والعقد ،أو
ممثلي األمة ،مبمارسة دورهم يف انتخاب االمام بصورة سلمية ،اىل احتكار العباسيني للعملية السياسية،
وإبعاد سائر األحزاب عنها ،وقمع املعارضة بشدة ،ودفع األمور باجتاه التوتر واللجوء مرة أخرى اىل احلل
العسكري من أجل التغيري .وهو ما أدخل البالد يف دوامة جديدة من العنف والقمع والثورات املسلحة.

 - 136تاريخ الطربي ج 4ص245
 - 137عندما قال":أيها الناس ،واهلل ما خرجت أشراً وال بطراً وال حرصاً على الدنيا وال رغبة يف امللك ...ولكين
خرجت غضباً هلل ورسوله ودينه داعياً اىل اهلل وسنة نبيه (ص) ملا هدمت معامل اهلدى وأطف نور أهل التقوى وظهر
علي ان ال أضع حجراً
اجلبار العنيد (الوليد بن يزيد) املستحل لكل حرمة الراكب لكل بدعة ...أيها الناس ان لكم ّ
على حجر وال لبنة على لبنة وال اكري هنراً وال اكنزي ماالً وال أعطيه زوجاً وال ولداً ،وال انقله من بلدة اىل بلدة حىت
أسد فقر ذلك البلد وخصاصة أهله مبا يعينهم ...فان وفيت لكم مبا قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن املؤازرة ،وإن
مل أ ِ
ف فلكم أن ختلعوين  ،إال أن تستتيبوين ،فان أنا تبت قبلتم مين ،فان علمتم أحداً ممن يعرف بالصالح يعطيكم من
نفسه مثل الذي أعطيتكم فأردمت أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه ويدخل يف طاعته" .الطربي :ج 4ص  255و
السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 236 -235
 - 138الدينوري ،ابن قتيبة  ،االمامة والسياسة ،ج 2ص  113و السيوطي يف تاريخ اخللفاء ،ص 237
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ومن أجل تثبيت ملكهم كان على العباسيني أن يضحوا بقيم اخلالفة اإلسالمية ،ويسفكوا كثريا من
الدم احلرام ،ويرهبوا القريب والبعيد 139.ويعتمدوا النظام الوراثي ،بغض النظر عن مؤهالت الورثة السياسية
والشرعية أو قبول األمة هبم .وقضي على األمة اإلسالمية ،حسب ذلك النظام  ،أن تبايع قسراً شباباً
فاسقني وجهلة وطائشني ،حتت اسم اخلالفة ولكن دون حمتواها احلقيقي املتمثل بالعدل والشورى.
الفصل الثالث:

إضفاء صبغة الخالفة الدينية على الملك
اعترب السلف أو اجليل اإلسالمي األول  ،سيطرة معاوية بن أيب سفيان على السلطة بالقوة ،وسن
نظام الوراثة يف احلكم ،انقالباً على أهم مبادئ اخلالفة وصفاهتا الضرورية ،وحتوالً حنو القيصرية

والكسروية .فقد كان هناك خيط فاصل بني اخلالفة وامللك ،هو العدل والشورى ورضا األمة باإلمام،
وعندما كان أي حاكم ينتهك هذا احلد  ،حىت لو كان منتخباً من األمة ،فانه كان يفتقد صفة اخلالفة.
فكيف إذا قام حكمه من األساس على الظلم والقوة واالغتصاب؟
وقد رأينا اخلليفة عمر بن اخلطاب كيف كان يتخوف أن ينقلب اىل َملِك! وكيف كان الصحابة
ينظرون اىل امللك واخلالفة ويفرقون بينهما تفريقاً كبرياً.
ومل يكن مقبوالً وال معقوالً إطالق صفة "اخلالفة" واسم "اخللفاء" على احلكام امللوك املنقلبني على
حقيقة اخلالفة ،الذين كانوا يعتمدون على القوة أو الوراثة يف وصوهلم اىل احلكم .ومن هنا كان أئمة
املسلمني األوائل من السنة والشيعة يعتربون تلك األنظمة أنظمة ملكية حبتة وظاملة ،وكانوا يقصرون صفة
اخلالفة على جتربة اخللفاء الراشدين فقط 140.فقد روى االمام أمحد بن حنبل واإلمام أبو احلسن األشعري
 - 139كما جاء وصية املنصور البنه املهدي اليت يقول فيها" :اعلـم أن مـن شـدة غضـب اللـه لسلطانـه أمـر يف كتابه
بتضعيف العذاب والعقاب على من سعى فـي األرض فسـاداً مـع مـا ادخـر لـه مـن العـذاب األليـم فقـال" :إمنا جزاء
الذين حياربون اهلل ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتَّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ،فالسلطـان يـا بنـي
وحصنه وذب عنه وأوقع بامللحدين واقمع املارقني منه وقابل
حبل اهلل املتني وعروته الوثقى ودينه املقيم فاحفظه ِّ
اخلارجني عنه بالعقاب وال جتاوز ما أمر اهلل به يف حمكم القرآن" .تاريخ ابن خلدون  ،سنة 158
 - 140وقد حاول ابن خلدون أن يضفي صفة اخلالفة على ملك معاوية ،وخيتلق التربيرات الواهية النقالبه على
اخلالفة ،وأصر على حسابه مع اخللفاء الراشدين ،مهونا من موضوع االستيالء على السلطة بالقوة وإلغاء الشورى ،ومع
ذلك فقد اعرتف بانقالب اخلالفة بصورة عامة اىل امللك فيما بعد ،وذهاب معانيها ،وحتوهلا اىل ملك حبت أجوف.
تاريخ ابن خلدون ،املقدمة ،ص  108 - 107و تاريخ سنة  49ج 2
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حديث "اخلالفة ثالثون سنة" .وقام حممد بن عبد اهلل ذو النفس الزكية بثورة على املنصور ،وحظي بدعم
اإلمام مالك الذي أفىت بعدم صحة طالق املكره ،ليحل الناس من بيعة املنصور اليت متت باإلكراه ،وأفىت
االمام أبو حنيفة جبواز تقدمي الدعم املادي له.
ومل تنشأ فكرة "اخلالفة الدينية" أو يتم إطالقها على "اخللفاء" األمويني والعباسيني ومن بعدهم ،إال
يف وقت متأخر يف العهد العباسي الثاين ،حني حاول بعض احلكام العباسيني إضفاء صبغة شرعية دينية
على نظام حكمهم ،وقام بعض الفقهاء بالتنظري هلم ،واعتبار كل احلكام منذ وفاة رسول اهلل اىل زماهنم
141
"خلفاء" بدرجة أو بأخرى ،والقول بضرورة استمرار سلسلة اخلالفة اىل يوم القيامة.

ورغم أن فكرة الخالفة اقترنت بالفكر السياسي السني ،إال ان جذورها كانت شيعية ،وذلك

بسبب انشقاق العباسيني عن احلركة الشيعية األوىل ،وتأثرهم بالفكر الشيعي أو اإلمامي الذي كان
يضفي الصبغة الدينية على األئمة من أهل البيت  ،142وحماولة العباسيني مضاهاهتم هلم ،فعلى عكس
ط كبريٌ؛ فان
الساللة األموية اليت استولت على السلطة بالقوة الصرحية ،ومل يكن يربطها برسول اهلل راب ٌ
العباسيني كانوا يعتربون أنفسهم من "أهل البيت" .وبالتايل فاهنم قريبون جدا من الرسول األكرم
و"عرتته" .وقد حاول سلفهم االدعاء بوجود نص على جدهم العباس ،من الرسول (ص) 143.واستعانوا
بأحاديث موضوعة تصور دولة بين العباس وكأهنا ذات مسحة دينية 144.وذهب املنصور اىل اعتبار نفسه
"سلطان اهلل يف أرضه"! 145.بينما ذهب املعتضد العباسي اىل اعتبار "اخللفاء العباسيني :ورثة خامت النبيني
146
والقائمني بالدين ،واملستحفظني ودائع احلكمة ،ومواريث النبوة ".
 - 141أعاد بعض الفقهاء النظر اىل حكم يزيد بن معاوية فاعتربوه أمريا للمؤمنني ،وتوقفوا يف لعنه وسبه؟؟؟؟؟
 - 142يف رواية لإلمامية عن علي بن موسى الرضا أنه قال":إن اهلل مل يقبض نبيه (ص) حىت أكمل له الدين وأنزل
عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء بني فيه احلالل واحلرام واحلدود واألحكام ومجيع ما حتتاج اليه األمة ..وأنزل يف حجة
الوداع (اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا) وأمر اإلمامة من متام الدين ،ومل
ميض (ص) حىت بني ألمته معامل دينهم ،وأوضح هلم سبيلهم" .الصدوق ،عيون أخبار الرضا ،ج ، 1ص 216
 - 143اجلويين ،غياث األمم  ،ص 60
 - 144كاحلديث الذي رواه الرتمذي عن ابن عباس ،أن رسول اهلل (ص) دعا للعباس بدعاء قال فيه" :واجعل اخلالفة
باقية يف عقبه" .أو ما رواه أمحد بن حنبل عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل قال ":خيرج رجل من أهل بييت عند
انقطاع الزمان وظهور الفنت ،يقال له السفاح".
 - 145حيث خطب يف يوم عرفة قائال ":أيها الناس  ،إمنا أنا سلطان اهلل يف أرضه  ،أسوسكم بتوفيقه و تسديده  ،و
أنا خازنه على فيئه  ،أعمل مبشيئته  ،و أقسمه بإرادته  ،و أعطيه بإذنه  ،قد جعلين اهلل عليه قفال  ،إذا شاء أن يفتحين
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وتكرست الصفة الدينية للخالفة العباسية بعد أن فقدت سلطتها وحتولت اىل "خالفة رمزية" يف ظل
سيطرة البويهيني والسالجقة واألتراك .وقد كان ذلك تطوراً كبرياً ،ابتدأه عبد القاهر البغدادي الذي

اعتبر "الخالفة واإلمامة ركناً من أركان الدين" 147.وجاء املاوردي ليعترب اخلالفة ":مؤسسة ضرورية ال

معدى عنها للدين والدنيا" كما يقول الدكتور رضوان السيد 148.وقام بإضفاء الشرعية على مجيع احلكام
السابقني من األمويني والعباسيني الرافضة مثل املنصور واملهدي ،واملعتزلة كاملأمون واملعتصم والواثق الذين

اضطهدوا أهل السنة واحلديث.
ولكي يضفي املاوردي على اخلالفة هالة قدسية وحيوهلا اىل منصب ديين ،قام باختيار الرأي القائل
بوجوب اخلالفة عن طريق الشرع ،وليس العقل .ورفض الرأي القائل بوجوهبا عن طريق العقل":ملا يف
طباع العقالء من التسليم لزعيم مينعهم من التظامل ويفصل بينهم يف التنازع والتخاصم" ...وذلك ألن
149

الشرع فوض األمور اىل وليه يف الدين .كما قال اهلل عز وجل ( :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا
الرسول وأويل األمر منكم .)..النساء 59
وقال املاوردي":إن اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا" 150.و"إن اهلل جلت
قدرته ندب لألمة زعيما خلف به النبوة ،وحاط به امللة ،وفوض اليه السياسة ،ليصدر التدبري عن دين
مشروع ،وجتتمع الكلمة على رأي متبوع فكانت اإلمامة أصال عليه استقرت قواعد امللة ،وانتظمت به
151
مصاحل األمة حىت استتبت هبا األمور العامة وصدرت عنها الواليات اخلاصة".

ألعطياتكم و قسم فيئكم و أرزاقكم فتحين  ،و إذا شاء أن يقفلين أقفلين  ،فارغبوا إىل اهلل أيها الناس  ،و سلوه يف
هذا اليوم الشريف الذي وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم به يف كتابه  ،إذ يقول تبارك و تعاىل ( :اليوم أكملت
لكم دينكم و أمتمت عليكم نعميت و رضيت لكم اإلسالم ديناً) أن يوفقين للصواب و يسددين للرشاد  ،و يلهمين
الرأفة بكم و اإلحسان إليكم  ،و يفتحين ألعطياتكم و قسم أرزاقكم بالعدل عليكم  ،إنه مسيع قريب" .تاريخ الطربي
ج 4ص533
 - 146تاريخ الطربي ،سنة  284وقد استند بعض "اخللفاء" يف إدعاء اخلالفة ،اىل هذه اآلية الكرمية" :قل اللهم
مالك امللك ،تؤيت امللك من تشاء  ،وتنزع امللك ممن تشاء ،وتعز من تشاء وتذل من تشاء ،بيدك اخلري ،انك على كل
شيء قدير ( .آل عمران )26
 - 147البغدادي ،عبد القاهر ،الفرق بني الفرق ،ص 309
 - 148السيد ،رضوان ،مقدمة قوانني الوزارة للماوردي ،ص 13
 - 149السيد ،رضوان ،مقدمة قوانني الوزارة للماوردي ،ص 15
 - 150املاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،ص 5
 - 151املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 3
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وقد أكد أبو يعلى الفراء وجوب اإلمامة عن نفس الطريق ،وقال بوضوح:إن "طريق وجوهبا السمع ال
152
العقل ،ألن العقل ال يُعلم به فرض شيء وال إباحته ،وال حتليل شيء وال حترميه".
وذهب حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين اىل وجوب اإلمامة عن طريق السمع ،وقال:إن"الدليل

الساطع على وجوب اإلمامة مسعاً اتفاق األمة بأسرها من الصدر األول اىل زماننا أن األرض ال جيوز أن
153

ختلو من إمام قائم باألمر".
مث جاء بعد ذلك إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين (419-478هـ) ليؤكد على
هذه النظرية حيث قال يف تعريف اإلمامة":اإلمامة رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق باخلاصة والعامة يف
مهمات الدين والدنيا ،متضمنها حفظ احلوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة باحلجة والسيف ،وكف احلنف
واحليف واالنتصاف للمظلومني من الظاملني ،واستيفاء احلقوق من املمتنعني وإيفاؤها على
املستحقني" 154.و"إذا تقرر وجوب نصب اإلمام ،فالذي صار اليه مجاهري األمة :أن وجوب النصب
مستفاد من الشرع المنقول ،غير متلقى من قضايا العقول...فقد ثبت أنا عرفنا وجوب نصب اإلمام

من مقتضى الشرع الذي تعبدنا به ."...
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وتأكيداً هلذا التفسري ،قام اإلمام القرطيب  ،صاحب التفسري ،باستنباط جذر كلمة "اخلالفة" من قوله
تعاىل":وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة" .فقال :هذه اآلية أصل يف نصب إمام
وخليفة يُسمع له ويُطاع ،لتجتمع به الكلمة ،وتنفذ به أحكام اخلليفة.
وأورد ا لتفتازاين حديث (من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) كدليل على وجوب اخلالفة
عن طريق الشرع.
وذهب االمام أبو حامد الغزايل اىل إضفاء مسحة غيبية على اخلالفة ،من خالل التأكيد على دور
156

الغيب يف نصب اإلمام  ،حيث قال:إن "انصراف قلوب اخلالئق اىل شخص واحد ...ليس أمراً
اختياريا يُتوصل إليه بالحيلة البشرية ،بل هو رزق إلهي يؤتيه إليه من يشاء .فكأنا في الظاهر رددنا
تعيين اإلمامة الى اختيار شخص واحد  ،وفي الحقيقة رددناها الى اختيار اهلل تعالى ونصبه؛ إال انه

قد يظهر اختيار اهلل عقيب متابعة شخص واحد أو أشخاص ...وهذه نعمة وهدية من اهلل تعاىل ،فإذا
أتاحها لعبد من عباده وصرف اىل حمبته وجوه أكثر خلقه ،كان ذلك من اهلل تعاىل لطفاً يف اختياره
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خلالفته وتعيينه لالقتداء بأوامره يف تفقد عباده ،وذلك أمر ال يقدر كل البشر على االحتيال لتحصيله ".
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وعندما مت إضفاء صبغة اخلالفة الدينية على تلك األنظمة املضادة للخالفة ،متت االستعانة برواية عن
عبد اهلل بن عمر  ،أنه قال :خطبنا عمر باجلابية فقال ":أيها الناس إين قمت فيكم كمقام رسول اهلل
فينا".
ورمبا نشأ فكر اخلالفة لدى الفقهاء "السنة" كرد فعل يف مقابل فكر "االمامة" لدى الشيعة ،الذين
كانوا يرفضون االعرتاف بشرعية احلكومات العباسية ،ويصرون على حصر الشرعية الدستورية بـ "أئمة
أهل البيت املعصومني املعينني من قبل اهلل".
وقد كان إضفاء صبغة اخلالفة الدينية على مجيع امللوك الذين حكموا العامل االسالمي منذ عهد
الراشدين ،وبغض النظر عن سلوكهم األخالقي أو حيازهتم لرضا األمة ،تطوراً جديداً يف الفكر السياسي
السين الذي مل يعرف مثل هذه النظرية يف أيام االمام أمحد بن حنبل وال يف أيام اإلمام أيب احلسن
األشعري ،الذين كانا يعتقدان بانتهاء اخلالفة بتنازل االمام احلسن بن علي ملعاوية ،الذي بدأ معه عصر
امللك .وأن مدة اخلالفة ثالثون سنة فقط ،حسب األحاديث النبوية اليت يروياهنا.
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وكان ذلك القول أيضا تطوراً يف الفكر السياسي العباسي الذي كان ،حىت ذلك الوقت ،يعترب اخلالفة

حقاً طبيعياً وتارخيياً لبين العباس باعتبارهم عرتة الرسول ،وورثته ،وأن اآلخرين – وال سيما األمويني -قد
اغتصبوا هذا احلق منهم.

 - 157الغزايل ،فضائح الباطنية ،ص  179 – 178ويف هذا يقول الشيخ علي عبد الرازق ":ان اخلليفة يستمد
سلطانه من سلطان اهلل تعاىل وقوته من قوته .ذلك رأي جتد روحه سارية بني عامة العلماء وعامة املسلمني أيضا ،وكل
كلماهتم عن اخلالفة ومباحثهم فيها تنحو ذلك النحو  ،وتشري اىل هذه العقيدة ،وقد جعلوا اخلليفة ظل اهلل تعاىل ،وأن
أبا جعفر املنصور زعم أنه إمنا هو سلطان اهلل يف أرضه .وشاع هذا الرأي وحتدث به العلماء والشعراء منذ القرون
األوىل .فرتاهم يذهبون اىل أن اهلل جل شأنه هو الذي خيتار اخلليفة ويسوق اليه اخلالفة ،على حنو ما ترى يف قوله :جاء
اخلالفة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر .وقول اآلخر :ولقد أراد اهلل إذ والكها من أمة إصالحها
ورشادها" .اإلسالم وأصول احلكم ،ص 155
 - 158مسند أمحد 220،221/5 ،واألشعري :اإلبانة عن أصول الديانة ،ج 1ص 260
وهذا احلديث رواه أبو داود والرتمذي وقال األخري ":حديث حسن قد رواه غري واحد عن سعيد ابن جهمان وال نعرفه
إال من حديث سعيد" .ورغم اهنم طعنوا يف سعيد ابن جهمان هذا...
ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 57
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وإذا كانت نظرية "اخلالفة" لدى العباسيني مل تصل اىل مستوى النظريات الثيوقراطية الكنسية يف
التاريخ املسيحي ،فإهنا اقرتبت لدى بعضهم من نظرية احلق اإلهلي ،باعتبارها "رئاسة عامة يف أمور الدين
والدنيا نيابة عن الرسول (ص)" .وأن اخلليفة هو أمري املؤمنني يقودهم يف اجلهاد املقدس كما يؤمهم يف
الصالة .ويقول بعض املؤرخني :إن املسلمني اقتبسوا فكرة احلق اإلهلي ،بعدما اختلطوا باحلضارات
املختلفة اليت افتتحوا بالدها ،فكان من أثر ذلك أن مت التفاعل بني تلك احلضارات والنظرة الثيوقراطية
للخالفة .وإال فإن العباسيني والفقهاء املؤيدين هلم مل يعتمدوا يف إضفاء صبغة اخلالفة الدينية على
احلكام بغض النظر عن منشئهم وسلوكهم ،على نص ديين قاطع ،وإمنا استعانوا ببعض األحاديث
الضعيفة  ،أو ما يسمى بأخبار اآلحاد ،وببعض السوابق التارخيية اليت نظَّروا هلا حتت مصطلح
"اإلمجاع".
ومل يقتصر األمر على إضفاء صبغة اخلالفة على األنظمة الالشرعية ،وإمنا متت تغطية كثري من القوانني
االستبدادية باسم الدين ،وبناء فكر سياسي جديد يدعو اجلماهري للخنوع واالستسالم ويعطي احلكام
صالحيات ديكتاتورية مطلقة.
تطور مفهوم البيعة
وبعد حتول طبيعة احلكم واخلالفة من الشورى اىل القوة والقهر والغلبة ،حدث حتول كبري يف طبيعة
البيعة اليت كان يقدمها املسلمون يف البداية اىل احلكام املنتخبني كداللة على الرضا هبم وااللتزام الطوعي
حبكمهم ،والتعهد باالستماع اليهم ،وعندما ألغيت الشورى ،وأصبح احلكم يؤخذ بالقوة ،بدأ احلكام
املتأمرون على األمة يأخذون البيعة بالقوة واإلكراه .وكما يقول ابن خلدون فان اإلكراه فيها كان أكثر
ِّ
وأغلب 159.وبعد أن كانت البيعة تتم مبودة وسرور ،ومل يكن الناس حباجة اىل احللف على البيعة ،فان
احلكام املتغلبني بالقوة أصبحوا يشكون بوفاء الناس هلم ،وغدوا حباجة الستحالف الناس عليها والتأكد
من ضمان والء الناس هلم .وقد ابتدأ هذا التحول منذ عهد معاوية الذي سيطر على احلكم بالقوة،
فكان أول من أخذ البيعة باإلكراه وأول من استحلف على البيعة ،مث تبعه يف هذه السنة السيئة ابنه
يزيد ،وبقية احلكام األمويني والعباسيني الذين استولوا على السلطة بالقوة.

160

 - 159مقدمة ابن خلدون  ،فصل  ،29ص  ، 209الفصل  29يف معىن البيعة.
 - 160ذكر السيوطي :أنه ملا مرض سليمان بن عبد امللك قال لرجاء بن حيوة :من هلذا األمر بعدي؟ قال :أرى ان
تستخلف عمر بن عبد العزيز ،قال :أختوف أخويت ال يرضون ،قال :تويل عمر ومن بعده يزيد بن عبد امللك ،وتكتب
كتابا وختتم عليه ،وتدعوهم اىل بيعته خمتوما ،قال :لقد رأيت ،فدعا بقرطاس فكتب فيه العهد ودفعه اىل رجاء ،وقال:
اخرج اىل الناس فيبايعوا على ما فيه خمتوما ،فمن أىب فاضرب عنقه ،فبايعوا.
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مث تطورت مراتب احللف .فبعد أن كان معاوية يستحلف الناس باهلل ،أخذ عبد امللك بن مروان
يستحلفهم بالطالق والعتاق 161.و"رتب احلجاج بن يوسف الثقفي يف أيام عبد امللك بن مروان أميانا
حيلف هبا للخليفة عند أخذ البيعة له ،وابتديء كتابة البيعات من يومئذ ،واستمر ذلك فيما بعده،
واختلفت أساليب الكتاب بعد ذلك دولة بعد دولة" كما يقول القلقشندي ،الذي يذكر منوذجا إلحدى
البيعات القسرية ،فيقول" :تفتح البيعة بأن يقال ( :تبايع عبد اهلل أبا فالن فالنا أمري املؤمنني على كذا
وكذا  ،على أنك لو خالفت يف ذلك أو يف شيء منه كان الزمك كذا وكذا .مع بسط القول يف ذلك
مبا يناسب املقام وتأكيده باألميان املعقدات واآلليات احملرجات) .وعلى هذا كانت طريقة األولني يف
اخلالفة األموية وصدر اخلالفة العباسية ،مث يذكر منوذجا آخر فيه تناقض صارخ بني الظاهر والباطن ،مثل
هذه البيعة اليت تؤخذ بالقسر ولكنها تتحدث عن الطوع والرضا ،ونسختها كما يلي:
 "تبايع عبد اهلل أبا فالن فالنا أمري املؤمنني بيعة طوع واختيار ،وتربع وإيثار ،وإعالن وإسرار ،وإظهاروإضمار ،وصحة من غري نغل ،وسالمة من غري دغل ،وثبات من غري تبديل ،ووقار من غري تأويل،
واعرتاف مبا فيها من مجع الشمل واتصال احلبل ...على ان عبد اهلل فالنا أمري املؤمنني عبد اهلل الذي
اصطفاه ،وأمينه الذي ارتضاه ،وخليفته الذي جعل طاعته جارية بالحق وموجبة على الخلق وموردة
هلم مورد األمن ...ال تنقض وال تنكث وال ختلف وال توارى ...وعلى أال ترجع عن شيء من حقوق
هذه البيعة وشرائطها ...عليك هبذه البيعة اليت أعطيت هبا صفقة يدك ...عهد اهلل (إن عهد اهلل كان
مسؤوالً) ...على أنك تسمع وتطيع ...فمىت زلت عن هذه احملجة خافراً ألمانتك ورافعاً لديانتك
فجحدت اهلل ربوبيته وأنكرت وحدانيته وقطعت عصمة حممد ورميت طاعتك وراء ظهرك ..وكل ما
حلله اهلل لك حمرم عليك وكل ما متلكه يوم رجوعك عن بذلك من مال موجود ومذخور ومصوغ
ومضروب وسارح ومربوط وسائم ومعقول وأرض وضيعة وعقار وعقدة ومملوك وأمة صدقة على املساكني

حمرم على مر السنني ،وكل امرأة لك وأخرى تتزوجها من بعدها طالق ثالثا بتاتا طالق احلرج والسنة ال
رجعة فيها ،وعليك احلج اىل بيت اهلل احلرام ثالثني مرة حاسراً حافياً وراجالً ماشياً نذراً الزماً ووعداً
صادقاً ،وال قبل اهلل منك توبة وال رجعة وال إقالة عثرة وخذلك يوم االستنصار .وهذه اليمني قولك
قلتها قوال فصيحا وأخلصت فيها سرك إخالصا متينا ..وأشهدت اهلل على نفسك بذلك وكفى باهلل

شهيدا".

162

السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 211
 - 161السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 187
 - 162القلقشندي  ،أمحد بن عبد اهلل ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج 2ص 260
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وبينما كان املواطن العادي املبايِع حيلف اليمني املغلظة على الطالق والعتاق وغضب الرمحن ،فانه مل
يكن يأخذ شيئا على احلاكم املبايَع له أن يلتزم بشيء أو أن يسري على خط معني .وال تتضمن البيعة
اإلشارة اىل احلق يف خلع األمة لالمام ،إذا خالف الشريعة أو ظلم أو جار يف احلكم.

163

ورغم أن هذه البيعات واألميان كانت تنتهك عرب التاريخ بسهولة ،ومن قبل النخب احلاكمة
باخلصوص ،إال أ نه ميكن تصور تأثريها السليب الكبري يف إخضاع األمة لسلطة احلكام املستبدين،
وتكبيلها بتلك القيود واألواصر  ،وصرفها عن النقد واملعارضة وأداء دور اخلالفة اإلهلية يف األرض،
بأدوات شرعية كاألميان والعهود واملواثيق.
وإذا وضعنا هذه العملية يف اإلطار السياسي العام الشاذ ألمكننا تصور درجة االستعباد والعبودية اليت
وقعت فيها األمة اإلسالمية ،اليت جاء اإلسالم ليحررها ويضع عنها األغالل اليت كانت عليها ،فإذا
باحلكام املستبدين يصادرون حريتها ويتالعبون مبقدراهتا.

الفصل الثاني :األصول التشريعية للمذهب السني
رأينا يف الفصول السابقة أن القرآن الكرمي والسنة النبوية مل يتحدثا عن تفاصيل النظام السياسي بعد
الرسول (ص) وأن نظام اخلالفة يف عهد الراشدين ولد بناء على العرف والعقل ،وأنه كان مدنيا ومل يكن
دينيا .كما رأينا أيضا كيف اكتست األنظمة اجلائرة واملستبدة اليت اغتصبت السلطة فيما بعد ،هالة
اخلالفة الدينية دون حق .وقد متت عملية إضفاء صبغة اخلالفة على األنظمة املضادة هلا ،وتغطية
سلوكها االستبدادي ،عرب أصلني تشريعيني جديدين ،غري الكتاب والسنة ،مها:
" -1األحاديث" املنسوبة اىل الرسول حممد (ص) ،أو ما يسمى بـ"السنة".
" -2اإلمجاع".
 - 163ومل أجد بيعة تتضمن االعرتاف حبق األمة يف التغيري ومعاقبة اإلمام  ،إذا أخطأ أو احنرف ،سوى بيعة اإلمام
بدلت كنت للغري
حدت أو َّ
غري ُ
علي بن موسى الرضا ،لدى قبوله والية العهد من املامون ،عندما قال ...":فان ُ
ت أو ُ
مستحقاً وللنكال متعرضاً ،وأعوذ باهلل من سخطه ."...القلقشندي ،أمحد بن عبد اهلل  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة،
ج 2ص 322
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واملقصود من "السنة" هنا ليس هي السنة النبوية العملية الثابتة واملتواترة ،اليت أمجع على قبوهلا مجيع
املسلمني من خمتلف الطوائف ،وإمنا "األحاديث" الضعيفة واملتناقضة ،وأخبار اآلحاد املشكوك بصدورها
عن النيب ،واليت كانت تنتشر وتتكاثر يف القرون الثالثة األوىل وبلغت مئات األلوف ،واليت أعطت
164
"املذهب السين" امسه ومعناه.
وكان األخذ هبذا األصل يف البداية مقتصراً على "أهل احلديث" أو احلنابلة فقط ،كما كان عنوان (أهل

السنة) كان مقتصراً عليهم ،ومل يكن يشمل مجيع املذاهب اليت محلت اسم "السنة" فيما بعد،
كاألحناف (أصحاب اإلمام أيب حنيفة)  165واملعتزلة "أهل الرأي" الذين كانوا يعتمدون على القرآن
والسنة العملية املتواترة فقط ،ويتحفظون على االنفتاح الواسع على أخبار اآلحاد 166.إذ مل يدخل هؤالء

 - 164وكانت "السنة" فيما قبل ،أي يف القرن األول اهلجري ،تعين  -كما يقول الدكتور طه جابر العلواين" -األمور
التطبيقيّة والعمليّة والفعليّة اليت واظب رسول اهلل (ص) عليها ،وداوم فعلها وتكرارها حىت صارت طريقة له يف العمل
واحلياة وفهم الناس من ذلك أهنم مندوبون إىل متابعته فيها ،أما استعمال مفهوم "السنّة" يف كل ما أضيف إىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فذلك أمر شاع وانتشر بعد عصر التدوين الرمسي للمعارف اإلسالميّة
يف عهد املنصور ،وجرى تداوله بعد ذلك ومل يأخذ شكالً مستقراً -حىت بعد ذلك -حيث أطلقه احمل ّدثون تبعاً
الصطالحهم على معاين ح ّددوها " .العلواين ،طه جابر ،السنة النبوية الشريفة ونقد املتون ،جملة إسالمية املعرفة  ،العدد
 - 39أكتوبر 2005
165
املصراة .وكان
 وذهب أبو حنيفة اىل رفض خرب الواحد إذا ورد على خالف القياس  ،وهلذا مل يقبل حديث ّالطحاوي إمام احلنفية يف القرن الرابع ينقد احلديث نقد معىن وإن صح السند يف نظر احملدثني .أبو رية ،أضواء على
السنة احملمدية ،ص 369
 - 166وكان املعتزلة أكثر الناس تشدداً يف رفض األحاديث املروية عن النيب األكرم ،واشرتطوا لقبول احلديث أن يكون
موافقاً للقرآن ،وال يعارض العقل .وكان العالف يرى أن احلجة باخلرب عن النيب ال تقبل إال بشهادة عشرين رجال،
تشرتط فيهم العدالة .ولذا مل يلتزم املعتزلة بأكثر من مثانني حديثاً متواتراً .وكذلك كان النظّام يستخدم العقل يف تقييم
الروايات ويعرضها على القرآن ،وكان حيكم على السند من خالل املنت ،ويرفض قبول احلديث حىت إذا "صح" سنده،
خالفاً ألهل احلديث الذين كانوا يسلمون "للسنة" دون توقف حىت إذا كانت تتناقض مع العقل أو ختالف القرآن .ومل
يكن النظّام يعرتف بعدالة مجيع الصحابة أو ينظر اىل رواياهتم وكأهنا احلق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من

خلفه .اخليون ،رشيد ،معتزلة البصرة وبغداد ،ص 13و 107و ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص

122 – 121
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يف إطار (أهل السنة) إال يف القرن اخلامس اهلجري على يدي اخلليفة العباسي القادر .إذن فإن املقصود
167
من (السنة) هي أخبار اآلحاد اليت كان يتداوهلا "أهل احلديث" واحلنابلة بالدرجة األوىل.
المذهب الحنبلي
وقد اشتهر اإلمام أمحد بن حنبل ( 164ـ  241هـ ) كزعيم ألهل السنة ،ملا قام به من تأسيس ألصول
املذهب .وما اختذه من موقف رافض وشديد ملدرسة الفقهاء واجملتهدين واملعتزلة ،حيث ذهب اىل
التمسك باحلديث كما هو (وقد روى حوايل أربعني ألف حديث يف مسنده) معترباً ذلك من السنة،
ورافضاً أي جدل أو نقاش يف األحاديث  ،فضالً عن ردها ،معترباً ذلك بدعة خمالفة للسنة ،فقال يف

رسالته يف (أصول السنة) ":أصول السنة عندنا :التمسك مبا كان عليه أصحاب الرسول (صلى اهلل عليه
وسلم) واالقتداء هبم  ،وترك البدع .وترك اخلصومات واجللوس مع أصحاب األهواء وترك املراء واجلدال
واخلصومات يف الدين .والسنة عندنا آثار رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) وليس يف السنة قياس ،وال
تضرب هلا األمثال ،وال تدرك بالعقول واألهواء .إمنا هو االتباع وترك اهلوى" .وأشار أمحد اىل أمهية
"التصديق باألحاديث فيه ،واإلميان هبا .ال يقالِ :ملَ؟ و كيف؟ ،إمنا هو التصديق واإلميان هبا .ومن مل
يعرف تفسري احلديث ،ويبلغه عقله؛ فقد كفي ذلك وأحكم له؛ فعليه اإلميان به والتسليم له" .مث طالب
بالتسليم لألحاديث اليت اعتربها صحيحة ،وقال":ال يكون صاحبه  -وإن كان بكالمه سنة -من أهل
السنة حىت يدع اجلدال ويسلِّم ،ويؤمن باآلثار...واحلديث عندنا على ظاهره ،كما جاء عن النيب (صلى
اهلل عليه وسلم) والكالم فيه بدعة .ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره .وال نناظر فيه أحداً ".
 - 167فيما كانت األح اديث اليت كانت تتداول بني الناس يف القرن الثاين والثالث اهلجريني ،تتكاثر وتصل اىل أكثر من
سبعمائة ومخسني ألف حديث ،فإن بعض أئمة أهل احلديث مل يصححوا إال بضعة مئات أو بضعة آالف فقط .فقد
قام االمام مالك بن أنس باختيار عشرة آالف حديث يف "املوطأ" من مائة ألف حديث ،مث مل يزل يعرضها على
الكتاب والسنة (أي السنة العملية الثابتة) حىت رجعت اىل  500حديث ،أو أقل من ذلك .وذكر ابن فرحون يف
الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب (أي املالكي) قال عتيق الزبيدي :وضع مالك املوطأ على حنو من عشرة آالف
حديث ،فلم يزل ينظر فيه كل س نة ويسقط منه حىت بقي هذا ،ولو بقي قليال ألسقطه كله .وقال أبو القاسم بن
حممد بن حسني الشافعي :املوطآت املعروفة عن مالك أحد عشر ،ومعناها متقارب واملستعمل منها أربعة...
وقام البخاري ومسلم باختيار حوايل أربعة آالف حديث من ستمائة ألف حديث جتمعت لديهم .واعترب عامة أهل
السنة األحاديث الواردة يف "صحيحي" البخاري ومسلم أحاديث مقطوع بصحتها وثبوهتا.
أبو رية ،أضواء على السنة احملمدية ،ص  297 – 296وانظر :السلطة يف اإلسالم لعبد اجلواد ياسني ،ص 284
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وقد رفض االمام أمحد بن حنبل القياس والعمل بالرأي ،وذهب اىل تفضيل األحاديث املرسلة
والضعيفة على الرأي ،واعتبار ذلك أصال من أصول السنة .وحسبما يقول ابنه عبد اهلل :أنه مسع أباه
إيل من الرأي" .فسأله عن الرجل يكون ببلد ال جيد فيه إال صاحب
يقول ":احلديث الضعيف أحب َّ
حديث ال يعرف صحيحه من سقيمه ،وأصحاب رأي ،فتنزل به النازلة .فقال أمحد بن حنبل" :يسأل
168
أصحاب احلديث ،وال يسأل أصحاب الرأي .ضعيف احلديث أقوى من الرأي".
ورغم وجود شكوك حول صحة كثري من األحاديث ،وباخلصوص أخبار اآلحاد ،وباألخص األحاديث
املناقضة للعقل والقرآن ،فان أهل احلديث (أو أهل السنة ،أي احلنابلة) أطلقوا على كل ما وصل اليهم
169
من أحاديث اسم (السنة) إذا صح السند لديهم ،ورفضوا دراسة متنها وتنقيحها على هذا األساس.
ويف هذا يقول أحد أعمدة املذهب احلنبلي وهو االمام الربهباري":اعلم رمحك اهلل :أنه ليس يف السنة
قياس ،وال يضرب هلا األمثال ،وال تُتبع فيها األهواء ،وامنا هو التصديق بآثار رسول اهلل (ص) بال كيف
وال شرح  ،وال يقال :مل؟ وكيف؟ والكالم واخلصومة واجلدال واملراء حمدث ،يقدح الشك يف القلب ،وإن
أصاب صاحبه احلق والسنة" " 170.واعلم – رمحك اهلل – أن الدين إمنا جاء من قبل اهلل تبارك وتعاىل،
مل يوضع على عقول الرجال وآرائهم ،وعلمه عند اهلل وعند رسوله ،فال تتبع شيئا هبواك ،فتمرق من

الدين ،فتخرج من اإلسالم" ."...واعلم رمحك اهلل أن من قال يف دين اهلل برأيه وقياسه وتأويله من غري
171
حجة من أهل السنة واجلماعة فقد قال على اهلل ما ال يعلم".
وحيذر من الكالم وأصحاب الكالم واجلدال واملراء والقياس واملناظرة يف الدين ،ويقول":إن استماعك
منهم ،وإن مل تقبل منهم ،يقدح الشك يف القلب ،وكفى به قبوالً فتهلك .وعليك باألثر وأصحاب األثر
ومن قبلنا مل
والتقليد ،فان الدين إمنا هو التقليد  ،يعين للنيب (ص) وأصحابه رضوان اهلل عليهم أمجعنيَ ،
172
يدعونا يف لبس  ،فقلدهم واسرتح  ،وال جتاوز األثر وأهل األثر".
َ
يرد آية من كتاب اهلل عز وجل ،أو يرد شيئا
ويضيف":ال خيرج أحد من أهل القبلة من اإلسالم ،حىت َّ
من آثار رسول اهلل (ص) .وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن خترجه من اإلسالم"" 173.وإذا

 - 168انظر ابن القيم ،أعالم املوقعني ،ج  1ص 77 ،76
 - 169يقول القاضي عبد اجلواد ياسني" :يلخص الذهيب وهو يؤرخ ليحىي بن سعيد القطان ،وهو من أقطاب أهل
احلديث األوائل ،يلخص منهج السلف اإلسنادي بقوله :ال تنظروا اىل احلديث (املنت) ولكن انظروا اىل اإلسناد .فان
صح اإلسناد واال فال تغرتوا باحلديث" .السلطة يف اإلسالم ،ص 119
 - 170اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص 19
 - 171اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص 36
 - 172اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص 46
 - 173اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص 24
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مسعت الرجل يطعن على اآلثار وال يقبلها ،أو ينكر شيئا من أخبار رسول اهلل (ص) فاهتمه على
اإلسالم ،فانه رجل رديء القول واملذهب  ،وإمنا طعن على رسول اهلل وأصحابه؛ ألنه إمنا عرفنا اهلل
وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا اخلري والشر والدنيا واآلخرة باآلثار ،وإن القرآن الى السنة أحوج من
السنة الى القرآن"" 174.وإذا مسعت الرجل يطعن على اآلثار ،أو يرد اآلثار ،أو يريد غري اآلثار فاهتمه
على اإلسالم ،وال تشك أنه صاحب هوى مبتدع .وإذا مسعت الرجل تأتيه باألثر فال يريده  ،ويُِرد
القرآن ،فال شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة  ،فقم من عنده ودعه"" 175.وكل ما مسعت من اآلثار

مما مل يبلغه عقلك ،حنو قول رسول اهلل (ص) ":قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحن" وقوله ":ان
اهلل تبارك وتعاىل ينزل اىل مساء الدنيا ،وينزل يوم عرفة ،وينزل يوم القيامة ،وجهنم ال يزال فيها مطرح حىت
يضع عليها قدمه ،وقوله خلق اهلل آدم على صورته ،وقول النيب :رأيت ريب يف أحسن صورة " وأشباه
هذه األحاديث  ،فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض ،ال تفسر شيئا من هذه هبواك ،فان اإلميان
هبذا واجب ،فمن فسر شيئا من هذا هبواه أو رده فهو جهمي".

176

وهكذا يقول ابن زمنني األندلسي":اعلم رمحك اهلل أن السنة دليل القرآن ،وأهنا ال تدرك بالقياس وال
177
تؤخذ بالعقول ،وإمنا هي يف االتباع لألئمة وملا مشى عليه مجهور هذه األمة".
السنة حاكمة على الكتاب
وبينما كان أهل الرأي يعتربون القرآن املصدر األول واألساس للتشريع ،ويرفضون ختصيص عموم
القرآن بأخبار اآلحاد ،كان "أهل احلديث" يضعون أخبار اآلحاد يف موازاة القرآن أو أعلى منه .وذلك
ألهنم نظروا اىل (السنة) باعتبارها نصا مكافئاً للقرآن ،من حيث وجوب العمل بكليهما ،فهما معا
جزءان أو قسمان كالمها يتمم اآلخر ،وجيمعهما معا اسم النصوص املوحى هبا واليت يرجع اليها أوالً يف
إثبات أحكام الشريعة .وحسبما يقول االمام الغزايل يف (املستصفى)":إن الكل من عند اهلل .إن كالم اهلل
واحد وليس بكالمني ،أحدمها قرآن واآلخر ليس بقرآن .االختالف بينهما بالعبارة فقط ،فرمبا عرب اهلل
بكالمه بلفظ منظوم يأمرنا بتالوته فيسمى قرآناً ،ورمبا عرب بلفظ غري منظوم فيسمى سنة ،والكل
178
مسموع من اهلل ،وإن الناسخ هو اهلل يف كل حال".
174
175
176
177
178
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وحسبما يقول القاضي عبد اجلواد ياسني ،فان الفقه السلفي ،كان يعترب السنة يف مرتبة القرآن،
فكالمها وحي ألقي يف روع النيب (ص) ومن مث فإذا حدث تعارض ظاهري بني نص سين ونص قرآين،
وجب أن جتري عليه القواعد اليت يتم هبا رفع التعارض بني نصني قرآنيني ،حيث ال فرق بني هذين
الضربني من التعارض ،ومن بني هذه القواعد ختصيص العام أو تقييد املطلق أو محل اخلاص على العام
أو محل املطلق على املقيد 179.وأن أخبار اآلحاد متلك صالحية ختصيص العام الوارد يف القرآن ،ألن
داللة العام يف القرآن "ظنية" وليست قطعية يف دخول أفراد العام مجيعا يف معىن العموم .وبالتايل فان
180

أخبار اآلحاد ميكن أن ختصص عموم القرآن ،من منطلق أن الظين ميلك صالحية ختصيص الظين.
وبلغ التطرف لدى بعض أهل احلديث شأواً بعيداً ،بوضعهم أخبار اآلحاد يف منزلة أعلى من القرآن
الكرمي ،وذلك بقوهلم إن السنة حاكمة على القرآن ،و إهنا ختصص عموم القرآن ،ولو كانت أخبار
آحاد .يف حني ال يعارض القرآن األحاديث وال خيصصها 181.ولذلك رفض اإلمام أبو بكر اآلجري
معارضة األحاديث بالقرآن ،وأنكر ذلك وحذر منه أشد التحذير 182.واعترب من يقول به "خارجا عن
183

واشتهر عن حيىي بن كثري قوله ":السنة قاضية على

ملة اإلسالم  ،وداخال يف ملة امللحدين ".
الكتاب ،وليس الكتاب ٍ
قاض على السنة" 184.وقال االمام الربهباري":إن القرآن الى السنة أحوج
من السنة الى القرآن".

185

 - 179وذلك على العكس من موقف االمام أيب حنيفة الذي كان يرى أن عام القرآن قطعي ،وأن أخبار اآلحاد ظنية،
ومن مث فليس هلذه األخبار أن ختصص عام القرآن.ولذلك كان يعرض احلديث على أصول القرآن ،وقوانني العقل
الكلية .ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 211
 - 180راجع :ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 209
182

 -وضع بابا خاصا يف كتابه (الشريعة) :هو ( باب يف التحذير من طوائف تعارض سنن النيب صلى اهلل عليه وسلم

بكتاب اهلل عز وجل وشدة اإلنكار عليهم ) واستشهد بقول لسعيد بن جبري أنه حدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم فقال رجل  :إن اهلل عز وجل قال يف كتابه كذا وكذا ،فقال " :ال أراك تعارض حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم بكتاب اهلل عز وجل  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعلم بكتاب اهلل عز وجل" .اآلجري ،الشريعة  ،ص .51
 -183اآلجري ،الشريعة  ،ص .54 ، 46
 - 184رواه الدارمي يف سننه  ،باب السنة قاضية على كتاب اهلل 117/1 ،وابن عبد الرب يف  :جامع بيان العلم
 191/2ورواه ابن شاهني يف شرح مذاهب أهل السنة رقم  49ص  104واهلروي يف ذم الكالم رقم  211وابن بطة
يف اإلبانة الكربى ،باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول اهلل ،رقم  89 – 88واحلازمي يف االعتبار  ،ص 53
واخلطيب يف الكفاية  ،ص  14وأورده السيوطي يف مفتاح اجلنة ،ص  ، 73وابن قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث ص
59
 - 185اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص 33
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وعندما سئل االمام أمحد بن حنبل عن معىن قول "السنة قاضية على الكتاب" ما تفسريه؟ تردد
وقال ":ما أجرؤ على هذا أن أقول ،لكن السنة تفسر القرآن ،وال ينسخ القرآن إال القرآن" .ولكن ابنه
عبد اهلل قال  :سألت أيب :أتقول يف السنة تقضي على كتاب اهلل؟ قال:قد قال ذلك قوم ،منهم
مكحول والزهري .قلت أليب :فما تقول أنت؟ قال :أقول إن السنة تدل على معىن الكتاب .وكان
جواب أمحد هذا  -يف احلقيقة -غامضاً  ،ولذلك ترك الباب مفتوحاً أمام أيب عمر بن عبد الرب ليفسره
حترج االمام
بقوله":يريد أهنا تقضي عليه وتبني املراد منه" .أي مبا ينسجم مع نظرية حيىي بن كثري واليت َّ

أمحد من البوح هبا بصراحة.

186

وقد أكد احملدث املعاصر ناصر الدين األلباين ،مقولة "السنة حاكمة على كتاب اهلل" وقال":جيب

اعتبار الكتاب والسنة مصدراً واحداً ال فصل بينهما أبدا".

187

وبناء على هذه القاعدة (السنة حاكمة على الكتاب) قال أهل السنة بصحة حديث رضاعة الكبري،
وهو احلديث الذي رواه مسلم عن عائشة (رضي اهلل عنها) َّ " :
إن َسالِ ًما َم ْوَىل أَِىب ُح َذيْـ َفةَ َكا َن َم َع أَِىب
ِ
ِِ
ت :إِ َّن َسالِ ًما
َّىب  -صلى اهلل عليه وسلم -فَـ َقالَ ْ
ُح َذيْـ َف َة َوأ َْهله ِيف بـَْيت ِه ْم فَأَتَ ْ
ت  -تَـ ْع ِىن ابْـنَةَ ُس َهْيل  -النِ َّ
ِ
َن ِيف نـَ ْف ِ
ال َو َع َق َل َما َع َقلُوا َوإِنَّهُ يَ ْد ُخ ُل َعلَْيـنَا َوإِ ِّين أَظُ ين أ َّ
ك
الر َج ُ
قَ ْد بـَلَ َغ َما يـَْبـلُ ُغ ِّ
س أَِىب ُح َذيْـ َفةَ ِم ْن َذل َ
َّىب  -صلى اهلل عليه وسلم":أ َْر ِضعِ ِيه َْحترِمي َعلَْي ِه ويَ ْذ َه ِ
ب الَّ ِذي ِيف نـَ ْف ِ
س أَِىب ُح َذيْـ َفةَ.
َشْيئًا .فَـ َق َ
ال َهلَا النِ ي
َ
ُ
ب الَّ ِذي ِيف نـَ ْف ِ
س أَِىب ُح َذيْـ َفةَ" .ولكن مجهور أهل السنة رفضوا
ت :إِ ِّين قَ ْد أ َْر َ
ت فَـ َقالَ ْ
فَـَر َج َع ْ
ض ْعتُهُ فَ َذ َه َ
العمل هبذا احلديث .وفسره بعضهم بالرضاعة عرب اإلناء ألهنا مل تكن حمرماً له ،وال جيوز أن ميس شيئاً
منها ما دام أجنبياً فكيف بالثدي ،ولكن تقوم املرأة بوضع احلليب يف إناء مث يشربه على أن يكون مخس
رضعات .وقد اختلف أهل السنة فيما إذا كان احلكم باجلواز خاصا لسامل أم عاما لكل املسلمني؟
وأجاز ابن تيمية وابن القيم واأللباين ،ذلك للحاجة ،حىت وإن كانت الرضاعة من الثدي مباشرة ،وقال
ابن تيمية :إن ذلك رخصة ملن كانت ظروفه مثل سامل .وتبعا لذلك قال الشيخ ناصر بن سليمان
العمر :جيوز إذا وجدت احلاجة كما حدث يف قصة سهلة وسامل ،وهذا هو الراجح ،فإذا وجدت العلة
188
وجد احلكم ،وال دليل على اخلصوصية.
وأصدر الدكتور عزت عطية رئيس قسم احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهر ،بتاريخ
 2007/5/16فتوى جبواز إرضاع املرأة املسلمة لزميلها يف العمل ،كحل للخلوة احملرمة بينهما ،مبيناً أن
اإلرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة .وليس بشرب حليب املرأة اليت سرتضعه ،يف كأس .وقال :إن
186
187
188
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إرضاع الكبري يضع حال ملشكلة اخللوة ،وال حيرم النكاح ،تبعا لرأي الليث بن سعد ،مؤكداً إن املرأة يف
189
العمل ميكنها أن ختلع احلجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته.
عدالة الصحابة
ونتيجة لذلك االنفتاح الواسع على األحاديث ،وقبوهلا بغض النظر عن معارضتها للقرآن ،وقع "أهل
السنة" (وبالدرجة األوىل احلنابلة أهل احلديث) ضحية أحاديث تضفي صفة قدسية على عموم
الصحابة ،مثل" :أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" 190.وذلك بالرغم من تناقض نظرية عدالة
الصحابة مع القرآن الكرمي ،الذي يربط الدرجة العليا ألي إنسان بالعمل الصاحل حىت لو كان أقرب
191
املقربني من الرسول ،أو الرسول نفسه.
وهذا ما ساعد على تقبل كثري من األحاديث الضعيفة وتصديق كل ما يأيت من أولئك الرواة من
الص حابة "الذين ال ميكن أن يكذبوا" واعتبار كل أحاديثهم جزء من السنة النبوية .كما ساهم يف
تضخيم صورة مجيع الصحابة يف األذهان ،فبعد أن كان املسلمون ينظرون اليهم بنسبية ،وُكالً على
حدة ،أختذ االمام أمحد بن حنبل (زعيم أهل السنة يف القرن الثالث اهلجري) موقفاً جديداً من
الصحابة ،حيث أخذ ينظر اليهم نظرة واحدة ورفعهم مجيعا فوق مستوى النقد ،اىل درجة تقارب
العصمة والقدسية ،ورفض استماع أي نقد هلم حىت لو كان صحيحاً وثابتاً ،وفضل إغالق باب التاريخ

دوهنم ،حمتجا بعدم الرغبة يف اخلوض يف شؤوهنم .واعترب موقفه هذا من الصحابة جزءاً من السنة ،وأي
خمالفة له خروجا عنها وسقوطا يف البدعة .وما زاد الطني بلة هو تعريف أمحد للصحبةَ تعريفاً جديداً ،
حيث اعترب "كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه" .ورفض أمحد
بن حنبل  -بعد إميانه بعدالة مجيع الصحابة -انتقادات الفقهاء السابقني مثل االمام أيب حنيفة وغريه
لبعض الصحابة كأيب هريرة وكعب األحبار وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،واعترب كل ما ورد عنهم من

http://www.alarabiya.net/articles/2007/05/16/34518.html#002 - 189
 - 190وكذلك مثل "ذروا أصحايب ،ال تقولوا فيهم إال خرياً" .و"إذا ذكر أصحايب فأمسكوا" و "إن اهلل اختار أصحايب
على مجيع العاملني سوى النبيني واملرسلني ...ويف أصحايب كلهم خري ."..و"ال تذكروا مساوئ أصحايب فتختلف
قلوبكم عليهم ،واذكروا حماسن أصحايب حىت تأتلف قلوبكم عليهم" .و"من أحب مجيع أصحايب وتوالهم واستغفر هلم
جعله اهلل يوم القيامة معهم يف اجلنة" .و"إن اهلل اختارين واختار يل أصحابا فجعل يل منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فمن

سبهم فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهلل منه يوم القيامة صرفا وال عدال".
191
ك وإِ َىل الَّ ِذين ِمن قَـبلِ َ ِ
ِ ِ
ك َولَتَ ُكونَ َّن ِم ْن
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
ك لَئ ْن أَ ْشَرْك َ
َ ْ ْ
 كما يقول القرآن الكرمي َ ":ولَ َق ْد أُوح َي إلَْي َ َْ ِ
ين" .الزمر  65و ":قل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم" .األنعام آية  15والزمر آية 13
اخلَاس ِر َ
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حديث صحيحاً غري قابل للشك والتجريح 192 .وافرتض اآللوسي توبة من ابتلي من الصحابة بفسق
قبل موته ،بربكة نور الصحبة .مث استنتج صحة روايته عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  193.وقال
محد بن عبد اهلل ابراهيم احلميدي":عقيدة أهل السنة واجلماعة أن الصحابة رضوان اهلل عليهم كلهم
عدول فال يسأل عن عدالة أحد منهم بعد تعديل اهلل عز وجل وتعديل رسوله  ،ويكفي يف هذه املنزلة
194
منزلة الصحبة املنزلة العالية الشريفة".
وقد حصل بذلك نوع من الدور ،فأحاديث الصحابة مجيعا صحيحة ،بناء على أحاديثهم اليت توحي
بعدالتهم مجيعا .وبالتايل فان كل ما ورد عنهم صحيح.
سنة الصحابة
وتبعاً لقوهلم بعدالة الصحابة وتصحيح مجيع الروايات الواردة عن طريقهم ،تطور موقف "أهل السنة"
من الصحابة ،وخصوصا اخللفاء الراشدين ،درجة أخرى ،حبيث اعتربوا سنة الصحابة جزءاً من سنة
رسول اهلل (ص) فقد رووا عن النيب (صلى اهلل عليه وسلم) أنه قال ":عليكم بسنيت وسنة اخللفاء
الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل

 - 192وهذا ما أكده أئمة علم األًصول من أهل السنة كابن الصالح الذي قال ":للصحابة بأسرهم خصيصة وهي
أنه ال يُسأل عن عدالة أحد منهم ،بل ذلك أمر مفروغ منه لكوهنم على اإلطالق معدلني بنصوص الكتاب والسنة
وإمجاع من يعتد به يف اإلمجاع من األمة" .وابن كثري الذي قال "الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة واجلماعة ملا أثىن
اهلل عليهم يف كتابه العزيز ومبا نطقت به السنة النبوية يف املدح هلم يف مجيع أخالقهم وأفعاهلم وما بذلوه من األموال
واألرواح بني يدي رسول اهلل (ص) رغبة فيما عند اهلل من الثواب اجلزيل واجلزاء اجلميل" .وابن بطة ،والنووي ،واآلمدي.
احلميدي  ،اإلبانة ملا للصحابة من املنزلة واملكانة .ص  183وص  184و ص  185و ص  186ورغم اعرتاف
الذهيب بارتكاب الصحابة لألخطاء ،اال انه قال يف رسالته اليت ألفها يف الرواة الثقاة":لو فتحنا هذا الباب (باب اجلرح
والتعديل) على نفوسنا لدخل فيه عدة الصحابة والتابعني واألئمة ...مث قال :وأما الصحابة رضي اهلل عنهم فبساطهم
مطوي ،وإن جرى ما جرى  ،وإن غلطوا كما غلط غريهم من الثقاة ،فما يكاد يسلم أحد من الغلط ،ولكنه غلط نادر
ال يضر أبداً ،إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوا العمل وبه ندين اهلل تعاىل" .أبو رية ،أضواء على السنة احملمدية ،ص
343 – 342
 - 193ليلى رامي ،قراءة يف استدراكات أم املؤمنني عائشة على روايات الصحابة ،جملة إسالمية املعرفة – العدد 39
194
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 -احلميدي  ،اإلبانة ملا للصحابة من املنزلة واملكانة .ص 187

بدعة ضاللة" .و"ستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة – وهي اجلماعة – قيل
يا رسول اهلل من هم؟ قال :ما أنا عليه اليوم وأصحايب".
ورووا عن عرباض بن سارية السلمي ،أنه قال :وعظنا رسول اهلل (ص) موعظة دمعت منها األعني
ووجلت منها القلوب .قلنا يا رسول اهلل :إن هذه موعظة مودع فبما تعهد إلينا؟ قال":قد تركتكم على
البيضاء ليلها وهنارها ال يرجع عنها بعدي إال هالك ومن يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم مبا
195
عرفتم من سنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضو عليها بالنواجذ."...
سن رسول اللّه (ص)
وبناء على ذلك قال اخلليفة عمر بن عبد العزيز يف خطبة له  ":أال إن ما َّ
سن سوامها فإنا نرجئه" .وقال أمحد بن حنبل":إن أصول
وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه ،وما َّ
196
السنة عندنا :التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول اهلل (ص) واالقتداء هبم وترك البدع".
وكان االمام الشافعي يفضل إمجاع الصحابة ،أو أحدهم على غريهم ،ويقول عند ذكر الصحابة
رضوان اهلل عليهم":هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استُدرك أو استُنبط ،وآراؤهم

لنا أجمل وأولى بنا من آرائنا عندنا ألنفسنا ...فهكذا نقول :إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم ،وان

قال أحدهم ومل خيالفه غريه أخذنا بقوله ،وان اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ومل خيرج عن أقاويلهم
كلهم" 197.وقال يف كتاب (األم)  ":ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من مسعهما مقطوع
إال باتباعهما ،فإذا مل يكن كذلك صرنا اىل أقاويل أصحاب الرسول أو واحدهم .وكان قول األئمة أيب
بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان اهلل عليهم أحب الينا إذا صرنا اىل التقليد...
مث قال :فإذا مل يوجد عن األئمة فأصحاب رسول اهلل (ص) في الدين في موضع األمانة أخذنا

بقوهلم ،وكان إتباعهم أوىل بنا من إتباع َمن بعدهم ،والعلم طبقات :األوىل  :الكتاب والسنة إذا ثبتت

السنة .والثانية :اإلجماع مما ليس في كتاب وال سنة .والثالثة بعض أصحاب النيب (ص) وال نعلم له

195

 -الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم 79:أخربنا حممد بن عبد الرمحن بن العباس أنبا عبد اهلل

بن سليمان بن األشعث ثنا أمحد بن صاحل أنبا أسد بن موسى أنبا معاوية بن صاحل حدثين ضمرة بن حبيب عن عبد

الرمحن بن عمرو السلمي أنه مسع عرباض بن سارية السلمي يقول...
 - 196الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم 317:ويقول عبد القاهر البغدادي:اعلموا أسعدكم اهلل
ان أهل السنة واجلماعة ...رأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إمجاع الصحابة.البغدادي ،عبد
القاهر ،الفرق بني الفرق ،ص 301– 300
 - 197يقول الزركشي:اعلم ان هذا القول اشتهر نقله عن القدمي ،وقد نص عليه الشافعي يف اجلديد أيضا ،وقد نقله
البيهقي ،وهو موجود يف كتاب األم  ،يف باب خالفه مع مالك ،وهو من الكتب اجلديدة .الزركشي ،البحر احمليط ،ج
 ، 6ص 54
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خمالفا فيهم .والرابعة :اختالف أصحاب الرسول .واخلامسة :القياس على بعض هذه الطبقات .وال
198
يصار اىل شيء غري الكتاب والسنة ومها موجودان ،وإمنا يؤخذ العلم من أعلى".
واعترب االمام الربهباري االلتزام بسنة الصحابة جزءاً من االلتزام بالسنة 199.كما فعل ابن رجب
200
احلنبلي ،الذي قال:إن"سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة".
وحسبما يقول الشيخ حممد أبو زهرة ":فان التابعني كانوا يأخذون رأي الصحابي – سواء أكان
جممعا عليه أم غري جممع عليه – على أنه سنة ،ال على أنه جمرد رأي ،فأقوال الصحابة سنة عندهم
يجب اتباعها ،ولو كان أساسها الظاهر االستنباط المجرد ،وكذلك جاء من بعدهم الفقهاء
اجملتهدون ،فاعترب أكثرهم رأي الصحايب حجة جيب األخذ هبا...وقال ابن القيم يف بيان قوة رأي
الصحايب ":ان الصحايب إذا قال قوالً أو حكم حبكم أو أفىت بفتيا ،فله مدارك ينفرد هبا عنا ،ومداركه

نشاركه فيها ،أما ما خيتص به فيجوز أن يكون مسعه من النيب شفاها ،أو من صحايب آخر عن رسول
201

اهلل."..
وهكذا اعترب الدكتور عبد اهلل الدميجي سنة اخللفاء الراشدين واجبة االتباع كسنة الرسول ،وقال":
هذا أمر صريح منه (ص) بوجوب االلتزام بسنته وسنة اخللفاء الراشدين ،ومن سنتهم الطريقة اليت متت
توليتهم هبا" .وأضاف":هذا نص صريح يف وجوب االقتداء بأيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما ،ومن ذلك
االقتداء هبما يف طريقة تعيني اخلليفة .ومن جاء من بعدهم من اخللفاء الراشدين ال خيرج عن طريقتهما
يف التعيني ...كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :أمر – أي النيب -باتباع سنة اخللفاء الراشدين ،وهذا
يتناول األئمة األربعة ،وخص أبا بكر وعمر باالقتداء هبما ،ومرتبة املقتدى به يف أفعاله وفيما سنه
202

للمسلمني فوق سنة املتبع فيما سنه فقط".
إذن فإن املذهب السين مل يتوقف عند سنة الرسول العملية ،كما مل يتوقف عند السنة القولية  ،وإمنا
أضاف إليها سنة الصحابة .وإذا علمنا بأن الرسول األعظم مل يتحدث كثريا عن النظام السياسي يتضح
لنا بأن الفكر السياسي السين يعتمد يف تغطيته ملمارسات احلكام األمويني و العباسيني ،بدرجة رئيسية
على سنة الصحابة أكثر مما يعتمد على السنة النبوية.
198
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الفصل الثاين :أصل "اإلجماع"
وقد تفرع من أصل "احلديث" وما استتبعه من اإلميان بعدالة الصحابة وسنة الصحابة أو سنة
أصل ثان اعتربه البعض العمود الفقري للمذهب السين ،وهو أصل "اإلمجاع" الذي عده كثري
الشيخنيٌ ،

من "أهل السنة" مصدراً رئيسياً ثالثاً للتشريع  ،باإلضافة اىل الكتاب والسنة.

203

وقد حاول بعض أئمة السنة تأصيل مبدأ اإلمجاع ،على أساس القرآن الكرمي ،كاالمام الشافعي الذي
اعتمد على تفسري آية( :ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى  ،ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله
ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا) .النساء  115أو كاآلمدي ( 631-551هـ) الذي استدل بعدة
آيات أخرى رأى أهنا تدل على أصل اإلمجاع 204.وقال :إن اهلل عدَّل الصحابة وجعلهم حجة على
الناس يف قبوهلم أقواهلم كما جعل الرسول حجة علينا يف قبول قوله علينا ،وال معىن لكون اإلمجاع حجة
سوى كون أقواهلم حجة على غريهم 205.ولكن إمام احلرمني اجلويين شكك يف داللة هذه اآليات على
أصل اإلمجاع ونفى أن تكون ظاهرة فيه ،فضالً عن ادعاء منصب النص فيها 206.ومن هنا اعترب
اآلمدي " السنة" أقرب الطرق يف إثبات كون اإلمجاع حجة قاطعة ،وقال":روى أجالء الصحابة ،كعمرو
بن مسعود وأيب سعيد اخلدري وأنس بن مالك وابن عمر وأيب هريرة وحذيفة بن اليمان وغريهم ،بروايات
خمتلفة األلفاظ متفقة املعىن يف الداللة على عصمة هذه األمة عن اخلطأ والضاللة ،كقوله عليه السالم:
"أميت ال جتتمع اىل اخلطأ" .و"أميت ال جتتمع على الضاللة" .و"من فارق اجلماعة ومات فميتته جاهلية".
203

 -يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري":ان اهلل هو الرمحن الرحيم القوي القادر ،مل يرتكنا بغري مرشد بعد وفاة

الرسول (ص) بل انه استخلفنا يف األرض ..وجعل إجماع األمة شريعة ملزمة" .وان"الحكم الذي يصدر عن
اإلجماع نهائي وملزم وتكون له قوة التشريع كأحكام الكتاب والسنة" .وذلك "ان الشريعة جيب أن تبقى يف منو

مستمر وتطور متواصل ،مما يستلزم وجود مصدر ثالث دائم يدخل عنصر املرونة والتطور يف أحكام الشريعة اإلسالمية،
وهذا املصدر هو اإلمجاع" .السنهوري ،فقه اخلالفة ،ص  68و 71و73
 - 204وهي قوله تعاىل(:وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ،ويكون الرسول عليكم شهيدا) البقرة
 143و (كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر) آل عمران  110و(واعتصموا حببل اهلل
مجيعا وال تفرقوا) آل عمران  103و (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فان تنازعتم يف
شيء فردوه اىل اهلل والرسول) النساء  59اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج 1ص 258
 - 205اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج 1ص 270
 - 206اجلويين ،الربهان يف أصول الفقه ،ج119/1
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و"عليكم بالسواد األعظم" وقوله" :خري القرون القرن الذي أنا فيه ،مث الذي يليه مث الذي يليه مث تبقى
حثالة كحثالة التمر ال يعبأ اهلل هبم" .وقوله عليه السالم" :ما رآه املسلمون حسنا فهو حسن عند اهلل".
ورغم أن بعض األحاديث اليت يذكرها مل يصح عن رسول اهلل (ص) ومل يرد يف الصحيحني أو السنن،
وأن بعضها مروي عن الضعفاء ،وهي أخبار آحاد ال تبلغ مبلغ التواتر ،وال تفيد اليقني ،وحتتمل أن النيب
أراد بنفي اخلطأ والضاللة عن األمة عصمة مجيعهم عن الكفر ،ال بتأويل وال شبهة .إال أن اآلمدي
يأخذ هبا ويقول":إن اإلمجاع من أعظم أصول الدين".

207

من هم أهل اإلجماع؟
ورغم إعطاء أهل السنة أمهية عظمى ألصل اإلمجاع كمصدر من مصادر التشريع ،اال أهنم اختلفوا
حول أهل اإلمجاع وحدوده ،وهل انه يقتصر على جيل الصحابة؟ أم يشمل العصور الالحقة؟ وهل
يعين إمجاع الفقهاء فقط؟ أو أهل احلل والعقد؟ أم يشمل مجيع املسلمني؟ وهل يقتصر على األمور
الشرعية فقط؟ أم ميتد ليغطي مجيع األمور العرفية والعقلية والسياسية واالجتماعية؟
فب ينما كان الشافعي يوسع إطار اإلمجاع اىل األمة اإلسالمية كلها ،ويرى أن احلكم املبين على إمجاع
الصحابة يلزم التابعني ،ومن بعدهم من املسلمني ،جيال بعد جيل اىل هناية الزمان ،وكذلك إمجاع
التابعني يلزم األمة اىل األبد ،مث إمجاع من بعدهم وهكذا حىت هناية الدهر 208.فإن اآلمدي ذهب اىل
تقصري اإلمجاع على "أهل احلل والعقد".

209

وأما بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي (794-745هـ)

فذهب اىل اختصاص اإلمجاع يف اتفاق مجتهدي أمة حممد (صلى اهلل عليه وسلم) بعد وفاته 210.يف
حني ذهب التفتازاين وصدر الشريعة اىل أن إمجاع الصحابة يكون ملزما لألجيال الالحقة ،ألهنم كانوا
قرييب عهد بالرسول.

211

وذهب بعض الفقهاء اىل تقديم اإلجماع على القرآن والسنة "ألنه يتطرق اىل احلديث احتماالت

من النسخ والتخصيص ما ال يتطرق اىل اإلمجاع ،بل لو قطعنا باإلمجاع يف صور؛ مث وجدنا على خالفه
نصا قاطعا من كتاب أو سنة متواترة ،لكان اإلمجاع أوىل .ألنه ال يقبل النسخ خبالف النص ،فانه يقبله.
ويف مثل هذه الصورة يستدل باإلمجاع على ناسخ بلغهم أو موجب لرتكه ،وهلذا قدم الشافعي اإلمجاع
 - 207اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج 1ص 271
 - 208ويتابعه فيه أبو حامد الغزايل الذي كان يعتقد أن "اإلمجاع عبارة عن اتفاق أمة حممد".
 - 209اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج 1ص 245
 - 210الزركشي ،البحر احمليط ،ج ، 4ص 436
 - 211السنهوري ،فقه اخلالفة ،ص 72
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على النص ملا رتب األدلة. ..ألنه ان كان آحادا فذاك ،وان كان متواترا فالتعلق باإلمجاع ،ألنه معصوم،
وأما اخلرب فيتطرق اليه إمكان النسخ ،فيحمل اإلمجاع على القطع ،ألنه ال ينعقد إال على قطع ،وحيمل
اخلرب على مقتضى النسخ استنادا وتبيانا ،ال على طريق البناء".

212

ويف الوقت الذي كان اإلمام الشافعي واآلمدي والزركشي يعتقدون بأن اإلمجاع مصدر مستقل
نص حكم هلل ومل حيكوه عن النيب" 213.وهو ما يشمل األمور العرفية والعقلية
للتشريع "فيما ليس فيه ُ
214

فان بعض العلماء كانوا يرفضون توسيع حجية اإلمجاع لألمور

والعلمية والسياسية واالجتماعية.
215
الدنيوية.
ويعم
وقد طرح توسيع بعض العلماء ألصل اإلمجاع ليشمل األجيال التالية بعد جيل الصحابةّ ،
القضايا الدينية والدنيوية ،سؤاالً مهما جداً هو :ما هو األساس الذي يبتىن عليه اإلمجاع؟ وهل شرعيته
يف نفسه؟ وإنه مصدر من مصادر التشريع اىل جانب الكتاب والسنة؟ أم إن شرعيته تنبع من كونه
كاشفاً عن أدلة مل تصلنا؟
" حكى عبد اجلبار عن قوم أنه جيوز أن حيصل بالبخت واملصادفة ،بأن يوفقهم اهلل الختيار الصواب
من غري مستند ...جيوز أن حيصل عن توفيق من اهلل جل ذكره ،بغري دليل شرعي دهلم على ذلك بأن
216
يوفق اهلل للصواب باإلهلام لقوله( :ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن)".
وذهب معظم الفقهاء اىل افرتاض وجود أدلة مل تصلنا ،خفية أو جلية ،تكمن خلف إمجاع الصحابة.
كالشهرستاين 217.والغزايل والزركشي 218.واآلمدي 219.وابن القيم 220.وإمام احلرمني اجلويين الذي نفى
 - 212الزركشي ،البحر احمليط ،ج  ،4ص 459
 - 213وقد أنكر الشافعي على من قال ان اإلمجاع "ال يكون أبدا إال على سنة ثابتة وان مل حيكوها" .وقال
اآلمدي ":احلق يف ذلك أن يقال :اإلمجاع عبارة عن اتفاق مجلة أهل احلل والعقد من أمة حممد يف عصر من األعصار
على حكم واقعة من الوقائع"( .اإلحكام يف أصول األحكام ،ج 1ص  )245وقال الزركشي بصراحة  :انه"يتناول
الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات"(.البحر احمليط ،ج ، 4ص  )436للمزيد من التفصيل راجع :ياسني ،عبد

اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 140
 - 214ذهب عبد القاهر البغدادي اىل حجية اإلمجاع يف قضايا علمية وطبيعية ال عالقة هلا بالدين ،مثل عدم حركة
األرض وعدم كرويتها وحدود السماء وتناهيها من اجلهات الست .الفرق بني الفرق ،ص 318
 - 215الزركشي ،البحر احمليط ،ج ، 4ص 523
 - 216الزركشي ،البحر احمليط ،ج ، 4ص  450وينقل الزركشي قول ابن فورك":إن اهلل جل ذكره ،ملا ختم أمر
الرسالة بنبينا حممد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) عصم مجلة أمته من اإلمجاع على اخلطأ يف كل عصر ،حىت يكونوا
معصومني يف التبليغ واألداء ويكونون كنبي جدد شريعة" .وقبول قوهلم كقول املعصوم .الزركشي ،البحر احمليط ،ج، 4
ص 446
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حجية اإلمجاع يف نفسه "إذ ال يتصور من اجملمعني االستقالل بإنشاء حكم من تلقاء أنفسهم ،وامنا
يعتقد فيهم العثور على أمر مجعهم على اإلمجاع فهو املعتمد ،واإلمجاع مشعر به .وليس قول اجملمعني
221

بأعلى منصباً من قول املصطفى".
وهذا يقتضي أن يقتصر اإلمجاع على جيل الصحابة فقط وخيتص باألمور الدينية ،خالفا ملا قال به
بعضهم (كالشافعي واآلمدي والزركشي) من مشوله لألجيال التالية ،وملختلف القضايا الدينية والدنيوية
واالجتماعية والعرفية والعقلية .وهو ما ذهب اليه اجلويين الذي فرق بني املسائل الشرعية اليت ال جمال
للعقل فيها ،وبني املسائل العرفية واالجتماعية اليت ختضع للعقل ،فقبل باإلمجاع يف املسائل الشرعية فقط
 222.وما ذهب اليه ابن حزم الذي رفض حجية اإلمجاع املتأخر بشدة" .النبذة الكافية " (ص .)20
؟؟؟؟؟؟؟

ورغم كل املالحظات اليت يوردها أهل السنة على اإلمجاع فقد اعتربوه أصالً مهماً من أصول الدين،
ودليال مقطوعا به ،ال جتوز خمالفته 223 .إذ أن "استصحاب اإلمجاع واجب أبداً ،ألنه ال ينسخ ،كما

ينسخ النص ،وال خيتص كما خيتص املفهوم" 224.وبدعوا وفسقوا خمالفه 225.و"اختلفوا يف تكفري جاحد
احلكم اجملمع عليه ،فأثبته بعض الفقهاء وأنكره الباقون" 226 .وقال الزركشي" :إن أنكر أصل اإلمجاع
227
وأنه ال حيتج به ،فالقول يف تكفريه ،كالقول يف تكفري أهل البدع واألهواء".
 - 217الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،امللل والنحل ،الباب السابع أهل الفروع املختلفون يف األحكام الشرعية
واإلجتهادية
 - 218الذي يقول ":إن الصحابة إذا قضوا بقضية وقطعوا هبا ،فال يكون إال عن مستند قاطع ،فان العادة حتيل
تثبيتهم قاعدة الدين بغري قطعي ،وإال لزم القدح فيهم ،وهو منتف" .ويقول "إن أهل اإلمجاع ليست هلم رتبة
االستقالل بإثبات األحكام ،وامنا يثبتوهنا اىل أدلتها ومأخذها ،فوجب أن يكون عن مستند ،ألنه لو انعقد من غير

مستند القتضى إثبات الشرع بعد النبي (ص) وهو باطل" .الزركشي ،البحر احمليط ،ج ، 4ص 442
 - 219اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج 1ص 323
 - 220أبو زهرة ،تاريخ املذاهب اإلسالمية ،ص 263 - 262
 - 221اجلويين ،غياث األمم  ،ص 74
 - 222اجلويين ،غياث األمم  ،ص 74 - 73
 - 223الزركشي ،البحر احمليط ،ج  ،4ص 538
 - 224الزركشي ،البحر احمليط ،ج ، 4ص 447
 - 225اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج 1ص 327
 - 226اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج 1ص 344
 - 227الزركشي ،البحر احمليط ،ج ، 4ص 524
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وقد توسع علماء أهل السنة يف استخدام (اإلمجاع) يف األمور املختلفة حىت كاد يطغى على املصدرين
األساسيني (القرآن والسنة) ويصبح املصدر األول للدين 228.ورغم اشرتاط اجلويين قيام اإلمجاع على
أساس النص ،ورفضه االعرتاف حبجية اإلمجاع يف املسائل العرفية واالجتماعية اليت ختضع للعقل ،إال أنه
عند التطبيق استدل باإلمجاع يف األمور العرفية  ،وذلك بعد أن اعتربها من مسائل الشريعة اليت ال يوجد
وراءها نصوص صرحية وألفاظ صحيحة يف الكتاب والسنة 229.واختذ ذلك مدخالً لتأصيل نظام اخلالفة

السياسي ،وصبغه بالصبغة الشرعية .حيث قام اجلويين بتأصيل نظام اخلالفة فقهياً وأصولياً ،على أساس

اإلمجاع ،بعد تضعيف األحاديث الواردة هبذا الشأن ،وقال":إن اإلمامة إمنا تقوم على هذا األصل".

وبالرغم من أن موضوع اخلالفة كان موضوعاً دنيوياً عرفياً عقلياً ،ومل يكن أمراً دينياً منصوصاً عليه يف

القرآن الكرمي أو السنة النبوية املطهرة ،إال ان اجلويين عدَّه من أمور الشرع 230.ونفى أن تكون اإلمامة
وفروعها جماال للعقل .وقال":ال ينبغي أن يطلب مسائل اإلمامة من أدلة العقل ،بل يعرض على القواطع
السمعية ،وال مطمع يف وجدان نص من كتاب اهلل يف تفاصيل اإلمامة ،واخلرب املتواتر معوز أيضا ،فآل
املآل يف تصحيح املذهب اىل اإلمجاع".

231

وكما يالحظ فان اجلويين يقوم بنفي قيام اإلمامة على العقل ،مث يؤكد عدم وجود نصوص من القرآن
أو السنة على اإلمامة 232 .مث يفرتض اإلمجاع دليالً شرعياً قائماً على السمع ،فيدخل اإلمامة يف إطار
233

الشرع ،ليعود فيضفي عليها صبغة الدين.

 - 228يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري":ان بعض العلماء األوربيني قد توقعوا أن يصبح اإلمجاع املصدر املباشر
الرئيسي للفقه ،بالنسبة للقائمني بالتطبيق رغم تبعيته الظاهرة للمصدرين األولني (الكتاب والسنة) .عرب عن ذلك
املستشرق "سنوق هريوجرونج" بقوله :أصبح اإلمجاع يف العصور احلالية هو األساس العلمي للتشريع اإلسالمي ،وأصبح
القرآن والسنة مصدرين تارخييني .أما هذا املصدر الثالث (اإلمجاع) فله أمهية عملية كربى ،فإن أحكام الفقه مجيعها
ميكن أن تنسب اليه ،مهما يكن مصدرها األول ،وهي تستمد صفتها اإللزامية وصياغتها وقابليتها للتطبيق من اإلمجاع.
واىل هذا املعىن ذهب األستاذ الميري فقال:إن اإلمجاع بعد عدة قرون قد يصبح له الصدارة يف التعبري عن املصدرين
التارخييني :الكتاب والسنة ،ألن القائمني بالتطبيق قد يستغنون بالرجوع اليه عن البحث فيهما" .فقه اخلالفة ،ص 73
 - 229اجلويين ،غياث األمم  ،ص 72
 - 230فقال...":الذي صار اليه مجاهري األمة :أن وجوب النصب مستفاد من الشرع املنقول ،غري متلقى من قضايا
العقول ...فقد ثبت أنا عرفنا وجوب نصب اإلمام من مقتضى الشرع الذي تعبدنا به" .غياث األمم  ،ص 56
 - 231اجلويين ،غياث األمم  ،ص 80 – 79
 - 232ويقول":اتفق املنتمون اىل اإلسالم على تفرق املذاهب وتباين املطالب على ثبوت اإلمامة ،مث أطبقوا على أن
سبيل إثباهتا النص أو االختيار ،وقد حتقق بالطرق القاطعة والرباهني الالمعة بطالن مذاهب أصحاب النصوص ،فال
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النتيجة:
إن املذهب السين تطور عن مذهب أهل احلديث الذي كان يتسامح يف تقبل األحاديث ،ويفضلها على
الرأي ،والعقل ،ويقول حبكومة (السنة) على القرآن .وبسبب ذلك فقد قال املذهب السين بعدالة مجيع
الصحابة ،ومل يشكك بصحة رواية أحد منهم ،وهذا ما أدى به اىل قبول كثري من الروايات املضادة
للعقل والقرآن الكرمي ،واىل تأسيس أصل تشريعي جديد هو (اإلمجاع) الذي غطى استبداد األنظمة
املضادة للخالفة ،وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

الباب الرابع :الفكر السياسي السني
الفصل األول :تغطية االستبداد

يبقى بعد هذا ا لتقسيم واالعتبار إال احلكم بصحة االختيار ،وان أردنا ان نعتمد إثبات االختيار من غري التفات اىل
إبطال مذاهب مدعي النصوص أسندناه اىل اإلمجاع" .غياث األمم  ،ص 75
 - 233يقول الدكتور عبد اهلل الدميجي يف كتابه (اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة)":عند النظر اىل نصوص
الكتاب والسنة فإننا ال جند هناك نصا صرحيا يف تعيني الطريقة اليت تثبت هبا اإلمامة لالمام ،وليس مثة إال النصوص
العامة املتعلقة بالوالية والتولية ،سواء أكانت صغرى أم كربى ،كالشورى وحنوها .لذلك مل يبق أمامنا إال استعراض
الطرق اليت انعقدت هبا اإلمامة للخلفاء الراشدين" .ص 127-12
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قام الفكر السين الذي تأسس على أصلي احلديث واإلمجاع ،بعملية تارخيية كربى هي تغطية االستبداد
وختدير األمة وتربير األمر الواقع ،ومكافحة الفكر الثوري الشعيب الطامح بالعدل والشورى واملشاركة
السياسية .وعندما نقول "الفكر السين" فال نقصد بالطبع فكر االمام أيب حنيفة النعمان أو املعتزلة
األوائل الذين كانوا على خصام شديد مع "أهل احلديث" الذين شكلوا النواة األوىل للفكر السين ،فقد
كان اإلمام أبو حنيفة رائدا يف املقاومة واملناداة بالشورى ،وقد تويف يف السجن لتأييده ثورة إبراهيم أخي
النفس الزكية .وكذلك كان املعتزلة يف طليعة من نظّر اىل مبدأ الشورى وطالب به 234.وإن كان املعتزلة
واألحناف قد دخلوا حتت عباءة "السنة" يف القرون التالية ،وتأثروا ببعض أفكارهم .وقد قلنا فيما سبق
بأن املعتزلة واالمام أبا حنيفة كانوا من أشد الناس رفضا للحديث (السنة) اال السنة العملية واملتواتر من
احلديث ،وهو قليل جدا .كما اهنم مل يكونوا يقدسون مجيع الصحابة ،أو يقولون بعدالتهم بصورة
مطلقة ،وبالتايل فاهنم مل يكونوا يأخذون بكل أحاديثهم بصورة مطلقة ،وإمنا كانوا يعرضون احلديث على
235
العقل والقرآن ،على العكس من "أهل احلديث".
 - 234كان االمام أبو حنيفة يقول بأن اخلالفة ال تكون إال بإمجاع املسلمني ومشورهتم ،وان االختيار العام للخليفة
جيب أن يكون سابقا على توليه السلطة .نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي ،مصطفى حلمي ،ص 377
و"كانت املعتزلة وغريها من الطوائف تذهب اىل ان اإلمامة اختيار من األمة  ،وذلك أن اهلل عز وجل مل ينص على
رجل بعينه وان اختيار ذلك مفوض اىل األمة ختتار رجال منها ينفذ فيها أحكامه" .املسعودي ،مروج الذهب ج 2ص
150
وقد بىن القاضي اهلمداين املعتزيل نظريته يف اإلمامة ،على العقد والبيعة الطوعية واإلمجاع ،فقال" :انه ال بد للعقد من
صفة وللعاقدين من صفة ...وال نعين بالعقد البيعة اليت هي صفق باليد ،وإمنا نعين الرضا واالنقياد وإظهار ذلك".
املغين ج 20ق 1ص  320- 319وق  2ص 149
 - 235ظل "أهل السنة" األصليون ،أي احلنابلة ،يرفضون حىت اىل اليوم دخول املعتزلة واملاتريدية (أي األحناف) وحىت
األشاعرة (أي املالكية والشافعية) يف اإلطار السين .بالرغم مما قام به االمام أبو احلسن األشعري ،من حتول عن مذهب
"االعتزال" وتقرب من املذهب السين (احلنبلي) .يقول الشيخ عبد العزيز بن باز ،مفيت اململكة العربية السعودية
الراحل ":ال شك أنه ضل بسبب اخلالف يف العقيدة فرق كثرية كاملعتزلة واجلهمية والرافضة والقدرية وغريهم  ،وأيضا
األشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة  ...وأبو احلسن األشعري رمحه اهلل ليس من األشاعرة .وإن انتسبوا إليه؛
لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة  ،فمدح األئمة له ليس مدحا ملذهب األشاعرة ".
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz00357.htm
ويقول الشيخ سفر احلوايل ":إن مصطلح أهل السنة واجلماعة يطلق ويراد به معنيان:
أ -املعىن األعم :وهو ما يقابل الشيعة ...وهذا املعىن يدخل فيه كل من سوى الشيعة كاألشاعرة ،السيما واألشاعرة
فيما يتعلق مبوضوع الصحابة واخللفاء متفقون مع أهل السنة وهى نقطة االتفاق املنهجية الوحيدة كما سيأيت.
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التنظير لحكومة القهر والقوة والغلبة
ومن هنا وقع أهل احلديث أو "أهل السنة" يف شراك االستبداد الذي كان يفرش ظالله القامتة على األمة
االسالمية ،وقاموا بإضفاء صبغة اخلالفة على األنظمة املضادة هلا يف الواقع ،كما أنتجوا فتاوى حتث على
الطاعة والتسليم ملن يغلب على السلطة بالقوة والقهر ،وحترم الثورة عليهم.
نظرية النص السنية
وقد لعب املنبعان التشريعيان اجلديدان اللذان يشكالن األصلني األساسيني يف املذهب السين ومها
(السنة واإلمجاع) دورا كبريا يف بناء الفكر السياسي السين ،وإنتاج فكر االستبداد .وإذا كان يوجد يف
طيات ذلك الفكر حديث عن الشورى فإمنا كان بسبب امتزاج املعتزلة واألحناف واألشاعرة يف صفوف
"أهل السنة" وإال فقد قام الفكر السياسي السين منذ البداية على نظرية النص واإلمجاع ،وتربير سيطرة
معاوية على املسلمني بالقوة.
لقد كان "أهل احلديث" يؤمنون بأن اخلليفة األول أبا بكر استمد شرعيته من النص عليه من قبل
الرسول (ص) وكذلك عمر الذي نص عليه أبو بكر ،والذي نص على أعضاء الشورى الستة الذين
انتخبوا عثمان .وقد عرب ابن قتيبة الدينوري ( )276-213يف وقت مبكر عن هذه النظرية يف كتابه
(اإلمامة والسياسة) الذي وضعه للرد على الشيعة مبنهج أهل احلديث  236.وأخرج ابن حبان :أنه ملا بىن
رسول اهلل املسجد وضع يف البناء حجرا وقال أليب بكر :ضع حجرك اىل جانب حجري ،مث قال

ب  -املعىن األخص :وهو ما يقابل املبتدعة وأهل األهواء وهو األكثر استعماال وعليه كتب اجلرح والتعديل فإذا
قالوا عن الرجل أنه صاحب سنة أو كان سنياً أومن أهل السنة وحنوها فاملراد أنه ليس من إحدى الطوائف البدعية
كاخلوارج واملعتزلة والشيعة وليس صاحب كالم وهوى .وهذا املعىن ال يدخل فيه األشاعرة أبداً بل هم خارجون

عنه...فاحلكم الصحيح يف األشاعرة أهنم من أهل القبلة الشك يف ذلك ،أما أنهم من أهل السنة فال ...وموقف
احلنابلة من األشاعرة أشهر من أن يذكر فمنذ بَ ّدع اإلمام أمحد (ابن كالب) وأمر هبجره  -وهو املؤسس احلقيقي
للمذهب األشعري -مل يزل احلناَبلة معهم يف معركة طويلة ،وحىت يف أيام دولة نظام امللك -اليت استطالوا فيها -
وبعدها كان احلنابلة خيرجون من بغداد كل واعظ خيلِّط قصصه بشيء من مذهب األشاعرة ،ومل يكن ابن القشريي إال
واحداً ممن تعرض لذلك".
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=21&book=548
236
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 -انظر أيضا :اإلبانة لألشعري ،ص  ، 104وشرح النووي ملسلم ج 15ص  .155و البخاري ج 9ص 100

لعمر:ضع حجرك اىل جنب حجر أيب بكر ،مث قال لعثمان:ضع حجرك اىل جنب حجر عمر ،مث قال:
237
هؤالء اخللفاء بعدي .ويف رواية:هؤالء والة األمر بعدي.
وعُرف هذا املذهب الذي تزعمه بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد ،باملذهب "البكري".
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ورمبا كان أشهر من تبىن هذا الرأي "السين" بصراحة هو ابن حزم األندلسي ( ) 456 - 384
نص
الظاهري ،الذي ذهب يف كتابه (الفصل بني امللل والنحل) اىل ":أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َّ
على استخالف أيب بكر بعده على أمور الناس نصاً جلياً" .واستشهد برواية تقول بأن امرأة قالت :يا
رسول اهلل ،أ رأيت أن رجعت ومل أجدك؟ كأهنا تريد املوت ،قالِ ":
فأت أبا بكر" .واعترب ذلك نصاً
ُ
َ
جلياً على استخالف أيب بكر .كما استشهد برواية أخرى "أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) قال
لعائشة رضي اهلل عنها يف مرضه الذي تويف فيه عليه السالم  ":لقد مهمت أن أبعث إىل أبيك وأخيك
فاكتب كتاباً وأعهد عهداً لكيال يقول قائل أنا أحق ،أو يتمىن متمن ويأىب اهلل واملؤمنون إال أبا بكر" أو

"ويأىب اهلل والنبيون إال أبا بكر" .مث قال ابن حزم ":فهذا نص جلي على استخالفه (عليه الصالة
239
والسالم) أبا بكر على والية األمة بعده".
ومل يتوقف ابن حزم عند نص النيب املدعى على أيب بكر ،وإمنا نظَّر ملسألة قيام اإلمامة على أساس
العهد والنص من كل إمام اىل اإلمام الذي يليه ،ورفض اإلمجاع أو اشرتاط أي عدد يف اختيار االمام

اجلديد وبيعته .واحتج لذلك بإمجاع الصحابة على انعقاد اإلمامة بواحد.وقال" :وجدنا عقد اإلمامة
يصح بوجوه أوهلا وأفضلها وأصحها أن يعهد اإلمام امليت إىل إنسان خيتاره إماماً بعد موته ،وسواء فعل
 - 237قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتاب (رسالة يف الرد على الرافضة)  :ـ وعن سفينة قال  :ملا بىن رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) املسجد وضع يف البناء حجراً وقال أليب بكر ":ضع حجرك إىل جنب حجري" ،مث قال
لعمر ":ضع حجرك إىل جنب حجر أيب بكر"  ،مث قال  ":هؤالء اخللفاء بعدي"  .رواه ابن حبان  ،وقال أبو زرعة :
إسناده قوي ال بأس به ،واحلاكم وصححه ،والبيهقي .
 - 238يقول ا لدكتور عبد اجلواد ياسني":حني محي وطيس املواجهة النظرية مع الشيعة قام العقل السلفي بالقول بالوصية
أليب بكر  ،متأولني يف ذلك بعض آيات من القرآن وأحاديث من السنة ،وجلئوا اىل القياس فقاسوا على تقدمي أيب بكر
إلمامة الصالة بأمر النيب (ص) تقدميه إلمامة احلكم .كان ذلك بعد ان اكتملت للعقل السلفي الفقهي أدواته املنهجية
اليت أسسها الشافعي يف الرسالة وأحكمها األشعري يف اإلبانة ،وأفاض فيها الغزايل الذي كان شافعيا أشعريا خملطا ،يف

كتابه يف الرد على الباطنية .ان حوادث اخللفاء منذ أيب بكر – وهي حوادث واقع تارخيي الحقة على اكتمال النص
– كانت منذ البدء وما تزال حىت اآلن  ،املرجع الرئيسي إن مل نقل الوحيد ،للعقل املسلم يف تناوله لقضية السلطة".
السلطة يف اإلسالم ،ص 55
 - 239ابن حزم ،الفصل بني امللل والنحل 169/4
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ذلك يف صحته أو يف مرضه وعند موته إذ ال نص وال إمجاع على املنع من أحد هذه الوجوه  ،كما فعل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأيب بكر وكما فعل أبو بكر بعمر وكما فعل سليمان بن عبد امللك
بعمر بن عبد العزيز .وهذا هو الوجه الذي خنتاره ونكره غريه ملا يف هذا الوجه من اتصال اإلمامة وانتظام
أمر اإلسالم وأهله ورفع ما يتخوف من االختالف والشغب مما يتوقع يف غريه من بقاء األمة فوضى ومن
انتشار األمر وارتفاع النفوس وحدوث األطماع .وليس عندنا يف هذا الوجه إال التسليم ملا أمجع عليه
240
املسلمون حينئذ".
ومع إميان "أهل احلديث" بنظرية النص ،كان عليهم أن يتخلوا عن نظرية الشورى ،وذلك بتفسري آية
"وأمرهم شورى بينهم" .الشورى  ،38باستشارة احلاكم ألهل احلل والعقد ،وعدم صرفها اىل وجوب
انتخاب احلاكم على أساس الشورى والرضا العام ،والقول باستحباب املشورة أيضا ،وليس وجوهبا على
اإلمام .وقد مال معظم فقهاء أهل السنة ومفسروهم اىل هذا الرأي ما عدا فئة قليلة كابن عطية والفخر
الرازي اللذين ذهبا اىل وجوب الشورى.
وقد اضطر أهل السنة للحديث عن الشورى حتت ضغط اجلدل مع الشيعة االمامية 241.فقد حتدث
كثري من الكتاب السنة عن الشورى ،ولكن ليس كطريق وحيد لإلمامة ،وإمنا كصورة أولية مثالية تارخيية،
يف مقابل دعوى الشيعة اإلمامية بوجود النص على اإلمام علي بن أيب طالب وأهل بيته ،من قبل
الرسول ،وليس النص من قبل أي حاكم على آخر .وعندما كانوا يؤكدون على االختيار كأساس
للخالفة فاهنم مل يكونوا يعنون به االختيار العام وحق األمة يف انتخاب اإلمام ،وإمنا اختيار أيب بكر من
242
قبل أهل السقيفة ،مث اختيار أية مجاعة – مهما قلَّت  -ألي حاكم فيما بعد.
وميكن مشاهدة االجتاه حنو (االختيار) لدى أيب بكر الباقالين (األشعري) 243وكذلك لدى الفقيهني
الدستوريني الشهريين املاوردي (األشعري) والفراء (احلنبلي) يف كتابيهما املتشاهبني يف االسم واملضمون:
 - 240ابن حزم ،الفصل بني امللل والنحل 169/4
 - 241قام اخللفاء العباسيون يف القرن اخلامس اهلجري ،وال سيما القادر باهلل وابنه القاهر باهلل ،باحتضان املذهب
السين وتوسيعه ،حبيث أصبح جيمع أهل احلديث وأهل الرأي (األشاعرة) وحىت األحناف (خصوم أهل السنة
السابقني).
 - 242راجع الدكتور حممود اخلالدي  ،مالمح اخلالفة اإلسالمية  ،ص 146و147
243

 -يف قوله ":إذا فسد النص صح االختيار ،الن األمة متفقة على انه ليس طريق إثبات اإلمامة إال

هذين الطريقني .ويصري االمام إماما بعقد من يعقد له اإلمامة من أفاضل املسلمني الذين هم أهل احلل
والعقد واملؤمتنني يف هذا الشأن" /.التمهيد ص 178
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(األحكام السلطانية) حيث قال املاوردي ":اإلمامة تنعقد من وجهني :أحدمها باختيار أهل العقد
245

واحلل 244."...و"إن أهل االختيار تقوم هبم احلجة وببيعتهم تنعقد اخلالفة".

بينما قال الفراء بأن

انعقاد اإلمامة باختيار أهل احلل والعقد ،ال يتم إال جبمهور أهل احلل والعقد .ورغم كون الفراء حنبليا
إال انه عرب بوضوح عن ميل كبري اىل االختيار أو اإلمجاع ،واستند اىل رواية عن اإلمام أمحد بن حنبل انه
قال":االمام الذي جيتمع عليه كلهم يقول هذا إمام" .وعلق عليها قائال":ظاهر هذا أهنا تنعقد
جبماعتهم" 246.وهكذا قال النووي ":تنعقد اإلمامة بالبيعة ،واألصح بيعة أهل احلل والعقد الذين يتيسر
247

اجتماعهم".

ويف احلقيقة إن هذا الفكر املؤيد لالختيار ،كاد يقارب الفكر اإلسالمي األول الذي كان يرفع شعار
الشورى ،ورمبا كان يشكل امتداداً لفكر املعتزلة عرب خلفهم األشاعرة ،الذين أكد أحد أقطاهبم وهو
املاوردي":أن اإلمامة حق املسلمني مجيعا ،وأهنا عقد بينهم وبني اإلمام" 248.ولكن اندماج الفقهاء
السنة بالنظام العباسي القائم  ،يف القرن اخلامس ،دفعهم للمزج بني نظرية الشورى أو االختيار وبني
نظرية القوة والقهر والغلبة ،وقد اضطر املاوردي للتحدث بلغتني يف وقت واحد ،حيث ذهب يف البداية
اىل وجوب قيام أهل االختيار بانتخاب إمام لألمة 249.وضرورة جتنب اإلكراه واإلجبار يف البيعة " ألهنا
251
عقد مراضاة واختيار ال يدخله إكراه وال إجبار" 250.ورفض عقد اإلمامة إال بالرضا واالختيار.
مث ختلى عن مبدأ الشورى  ،وأخذ ينظِّر لشرعية العهد من السابق لالحق ،حيث اعترب العهد أحد
طريقني لإلمامة ،اىل جانب االختيار .إضافة اىل تفريغ مفهوم أهل احلل والعقد من حمتواه ،بتقليص عدد
أهل الشورى اىل واحد أو أثنني أو ثالثة .وقد اعترب املاوردي يف كتاب " أدب الدنيا والدين" :السلطا َن
القهري ،قاعدة من القواعد الست اليت يتم هبا صالح الدنيا وانتظام أحواهلا والتئام أمرها.
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 املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص7 املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص 15 الفراء ،األحكام السلطانية ،ص 28 النووي ،هناية احملتاج اىل شرح املنهاج ،ج 7ص 390 املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 10 املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص6 املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص  8والفراء ،األحكام السلطانية ،ص 29 -املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 9

وكذلك فعل أبو يعلى الفراء الذي اشرتط مشاركة مجهور أهل احلل والعقد يف صحة انعقاد اإلمامة،
252
ولكنه أضاف اىل االختيار العهد كطريق ثان ،مث أجاز طريقاً ثالثاً هو القهر والغلبة.

ونكاد جند نفس املوقف لدى إمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين ( 478-419هـ) الذي
كان يعتقد من ناحية أن "اإلمام نائب عن املسلمني أمجعني" 253 .أو " أنه نائب عن كافة أهل

اإلسالم" 254.ويقول":إ ن االختيار من أهل احلل والعقد هو املستند املعتقد ،واملعول املعتضد" 255.ومن
ناحية أخرى مل يكن يشرتط رضاهم يف انتخاب اإلمام.

256

وقال":إن بايع رجل واحد مرموق كثري
257

األتباع واألشياع مطاع يف قوم  ،وكانت بيعته تفيد ما أشرنا اليه (من الشوكة) انعقدت اإلمامة".
وصحح إمامة من يستويل على السلطة بشوكته حىت إذا مل يكن منتخبا من أحد ،فقال ":من يستبد
باالستيالء واالستعالء من غري نصب ممن يصح نصبه ،فإذا استظهر املرء بالعدد والعدد  ،ودعا الناس
اىل الطاعة ...فان مل يكن يف الزمان من يستجمع صفات أهل االختيار ،وكان الداعي اىل اتباعه على
الكمال املرعي ،فإذا استظهر بالقوة وتصدى لإلمامة ،كان إماما حقاً ،وهو يف حكم العاقد واملعقود

له".

258

وقام اجلويين باالعرتاف حبكومة األمر الواقع ،فقال":إذا استقل فرد الزمان بعدة ال تصادم،

واستطالت يده الطوىل على املمالك عرضاً وطوالً ،واستتبت الطاعة ،وأمكنت االستطاعة ،فقيامه مبصاحل
259
أهل اإلميان بالسيف والسنان ،كقيام الواحد من أهل الزمان باملوعظة احلسنة باللسان".
وجند نفس املوقف أيضاً لدى أيب حامد الغزايل الذي يطرح نظرية (االختيار) ولكنه يعود ليفسرها
ويقول بأن املقصود بـ( :االختيار) ليس "اعتبار كافة اخللق" بل " إمنا الغرض قيام شوكة االمام باألتباع
واألشياع" .ويربر ذلك مبراعاة الصفات والشروط يف السالطني تشوفاً اىل مزايا املصاحل ،وجتنب القطع
ببطالن الواليات خوفاً من بطالن املصاحل رأسا ،والنظر اىل األمر الواقع "بأن الوالية اآلن ال تتبع إال
260
الشوكة ،فمن بايعه صاحب الشوكة فهو االمام".

252

 -الفراء ،األحكام السلطانية ،ص 28

253

 اجلويين ،غياث األمم  ،ص146 اجلويين ،غياث األمم  ،ص 163 اجلويين ،غياث األمم  ،ص 68 اجلويين ،غياث األمم  ،ص 125 اجلويين ،غياث األمم  ،ص 88 اجلويين ،غياث األمم  ،ص 217 اجلويين ،غياث األمم  ،ص 226 -أبو حامد الغزايل :فضائح الباطنية ،ص  177واحياء علوم الدين ج 2ص 124
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واكتفى الغزايل بتعيني االمام بواسطة شخص واحد إذا حصلت له الشوكة ،واعترب جناحه نصباً غيبياً
من اهلل تعاىل ،ورزقاً إهلياً يؤتيه من يشاء .وقال":إن اإلمامة عندنا تنعقد بالشوكة ،والشوكة تقوم باملبايعة،
261

واملبايعة ال حتصل إال بصرف اهلل تعاىل القلوب قهراً اىل الطاعة واملواالة .وهذا ال يقدر عليه البشر".
واعترب الغزايل السلطة القهرية ،إحدى طرق احلكم الثالثة ،إضافة اىل النص والتفويض من رجل ذي
شوكة ،وقال ":لو مل يكن بعد وفاة االمام إال قرشي واحد مطاع متبع فنهض باإلمامة وتوالها بنفسه
ونشأ بشوكته وتشاغل هبا واستتبع كافة اخللق لشوكته وكفايته وكان موصوفا بصفات؛ قد انعقدت إمامته
ووجبت طاعته فانه تعني حبكم شوكته وكفايته ويف منازعته إثارة الفنت" 262.وأضاف":إن السلطان الظامل
اجلاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان يف االستبدال به فتنة ثائرة ال تطاق وجب تركه ووجبت
263
الطاعة له".

وهكذا قسم ابن مجاعة طرق انعقاد اإلمامة إىل ثالث طرق اثنني منها اختياريان ومها بيعة أهل احلل
والعقد واستخالف االمام السابق لالحق  ،واضاف ":وأما الطريق الثالث الذي تنعقد به البيعة القهرية
فهو قهر صاحب الشوكة ،فان خال الوقت عن إمام فتصدى هلا من هو ليس من أهلها وقهر الناس
بشوكته وجنوده بغري بيعة أو استخالف انعقدت بيعته ،ولزمت طاعته  ،لينظم مشل املسلمني وجيمع
كلمتهم ،وال يقدح يف ذلك كونه جاهال أو فاسقا يف األصح ،وإذا انعقدت اإلمامة بالشوكة والغلبة
لواحد مث قام آخر فقهر األول بشوكته وجنوده انعزل األول وصار الثاين إماما ملا قدمناه من مصلحة
264
املسلمني ومجع كلمتهم ،ولذلك قال ابن عمر يف أيام احلرة :حنن مع من غلب".
وهذا ما يدل على أن التحدث عن الشورى واالختيار مل يكن جدياً لدى عامة املفكرين والفقهاء
من أهل السنة ،الذين أجازوا انتقال السلطة بواسطة العهد والنص ،واالستيالء عليها بالقوة .وإذا كان
البعض منهم يتحدث على استحياء عن الشورى ،فان البعض اآلخر ال يشري اليها من قريب أو بعيد،
ويتحدث مباشرة عن شرعية االستيالء على السلطة بالقوة ،أويكتفي باشرتاط كون املتغلب من قريش.
فقد روي عن االمام الشافعي أنه كان يقر بشرعية كل قرشي يغلب على اخلالفة بالسيف حىت يسمى
 - 261الغزايل ،فضائح الباطنية ،ص 179 - 178
 - 262الغزايل ،االقتصاد يف االعتقاد ،املطبعة األدبية مبصر  ،الطبعة األوىل ص 107 ،106 ،105
263
إمام
الغزايل ،إحياء علوم الدين اجلزء  2ص 140وبناء على ذلك اعترب الغزايل اخلليفةَ املستظهر باهلل ( 487هـ) َحق ،بدليل شوكته وورعه وعلمه وكفايته  ،ودعا اىل طاعته ،وطلب من العلماء اإلفتاء بوجوب طاعته ،دون أن يشري
اىل موضوع الشورى واالختيار .فضائح الباطنية ،ص 182-181
264
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 -ابن مجاعة ،حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ،ص  419تراث الفكر السياسي اإلسالمي

خليفة وجيتمع الناس عليه 265.كما روي عن أمحد بن حنبل ما يدل على أن اإلمامة تثبت بالقهر
والغلبة ،وال تفتقر اىل العقد .حيث قال يف رواية عبدوس ابن مالك العطار ":ومن غلب عليهم بالسيف
أمري املؤمنني) فال حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماماً ،براً
حىت صار خليفة ُ
ومسِّي ( ُ
كان أو فاجراً" وقال يف رواية أيب احلرث  -يف االمام خيرج عليه من يطلب امللك  ،فيكون مع هذا قوم
ومع هذا قوم " :-تكون اجلمعة مع من غلب" .واحتج مبوقف ابن عمر الذي صلى بأهل املدينة يف زمن
266
احلََّرة ،وقال ":حنن مع من غلب".
وقد أجاز ابن حزم الوثوب على السلطة من أي قرشي ،يف حالة عدم عهد االمام السابق"فهو اإلمام
الواجب طاعته ما قادنا بكتاب اهلل تعاىل وبسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" .وأجاز ألي رجل
"صاحل" الوثوب على السلطة والسبق اليها بأخذ البيعة ولو من رجل واحد ،ولو بطرفة عني "فاحلق حق
األول وسواء كان الثاين أفضل منه أو مثله أو دونه لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :فوا بيعة األول
267
فاألول ،من جاء ينازعه فاضربوا عنقه كائناً من كان".
ونظراً إلميان أهل السنة بشرعية االستيالء على السلطة بالقوة ،فقد طرحوا "اإلمجاع" كبديل عن
الشورى ،وفرغوا شعار "االختيار" من حمتواه حبيث أصبح يشمل األنظمة العسكرية القائمة على القهر
والغلبة .ومن هنا قام الشهرستاين بإضفاء الصفة الشرعية على حكم معاوية وعموم األمويني ،رغم
استيالئهم على السلطة بالقوة ،وقال :إن "االختالف يف اإلمامة على وجهني ،أحدمها :القول بأن
اإلمامة تثبت باالتفاق واالختيار ،والثاين :بأن اإلمامة تثبت بالنص والتعيني ،فمن قال إن اإلمامة تثبت

 - 265فاضل األنصاري ،قصة الطوائف ،ص 113
 - 266الفراء ،األحكام السلطانية ،ص 28

وقال إبراهيم بن حممد بن أمحد الباجوري ( ،تويف  1277هـ) يف طرق تعيني اإلمام :ثالثها :استيالء شخص مسلم

ذي شوكة ،فتغلب على اإلمامة ،ولو غري أهل هلا ،كصيب ،وامرأة ،وفاسق ،وجاهل ،فتنعقد إمامته لينظم مشل
املسلمني ،وتنفذ أحكامه للضرورة.
وقال الدكتور األزهري حيىي إمساعيل":قرر مجهور الفقهاء ويف مقدمتهم مالك والشافعي وأمحد أنه إذا تغلب متغلب
على أمر املسلمني ومل يكن هلم إمام وكان مستوفيا شروط اإلمامة وأقام يف الناس العدالة فارتضوه وبايعوه فانه يكون
عمر بن عبد العزيز ،ومل يكن اختياره بطريق الشورى ولكنه بعد
املثل األعلى لالمام َ
إماما...وكان مالك يعترب يف عصره َ
ذلك أقام العدل ورد املظامل فكان إماما حقاً .وذهب بعض فقهاء احلنابلة اىل أنه ال اعتبار خلالفة املتغلب وال يثبت له
نصب فيها إال إذا كان قرشيا" .منهج السنة يف العالقة بني احلاكم واحملكوم ،ص 255
 - 267ابن حزم ،الفصل بني امللل والنحل 169/4
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باالتفاق واالختيار قال بإمامة كل من اتفقت عليه األمة أو مجاعة معتربة من األمة...وقال بإمامة معاوية
وأوالده وبعده مروان وأوالده".

268

ورغم إميان أئمة املذهب السين األوائل (كأمحد بن حنبل واألشعري) بانقطاع اخلالفة بعد الراشدين
وانقالهبا اىل ملك ،كاد الراغب األصفهاين أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل  ،أن يضفي صفة
اخلالفة على كل من توىل أمر املسلمني ،بغض النظر عن طريقة استيالئه على السلطة ،ولكنه توقف،
وفوض أمورهم اىل اهلل ،ودعا اىل تصحيح أخكامهم وعقودهم وإظهار الطاعة هلم ،لقوله تعاىل (أطيعوا
اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم) واعترب ذلك "جزءاً من عقيدة املسلم  ،املأثورة عن أئمة اإلسالم

كمالك بن أنس والليث بن سعد واألوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وأمحد بن حنبل
269
وغريهم من األئمة األخيار".
وبعد سقوط معيار العدل والشورى والرضا من األمة ،للحكم على شرعية اإلمام ،اعتمد بعض الفقهاء
على مسألة السبق للبيعة ،بناء على حديث (فوا لألول فاألول) إلضفاء الشرعية على عدد من احلكام
الذين استولوا على السلطة بالقوة ،وسلبها من آخرين .كما فعل الذهيب والسيوطي اللذان صححا
"خالفة" يزيد بن معاوية ،ومل يعرتفا بشرعية عبد اهلل ابن الزبري إال بعد موت يزيد ،وسلبا الشرعية من
مروان بن احلكم ألنه خرج على إمام قائم هو ابن الزبري ،ورفضا االعرتاف بشرعية الوصية اىل ابنه عبد
امللك ،ومل يعرتفا به اال بعد مقتل ابن الزبري سنة ثالث وسبعني 270.وذلك بغض النظر عن طريقة
وصول كل منهم اىل السلطة بالقوة وأخذ البيعة باإلكراه.
وذهب بعض الفقهاء كالكمال بن اهلمام ،اىل قبول إمامة التغلب بالقوة ،للضرورة ،فقال يف
(املسايرة) ":واملتغلب تصح منه هذه األمور للضرورة كما لو مل يوجد قرشي عدل أو وجد ومل يقدر على
توليته لغلبة اجلورة" 271.وأضاف ":لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى لإلمامة – بأن تغلب
عليها جاهل باألحكام أو فاسق – وكان يف صرفه إثارة فتنة ال تطاق حكمنا بانعقاد إمامته كي ال
نكون كمن يبين قصراً ويهدم مصراً ،وإذا قضينا بنفوذ قضايا أهل البغي يف بالدهم اليت غلبوا عليها
ملسيس احلاجة فكيف ال نقضي بصحة اإلمامة عند لزوم الضرر العام بتقدير عدمها .وإذا تغلب آخر
على ذلك املتغلب وقعد مكانه انعزل األول وصار الثاين إماما" .وقال السعد يف (شرح املقاصد)":مبىن
ما ذكر يف باب اإلمامة على االختيار واالقتدار .وأما عند العجز واالضطرار ،واستيالء الظلمة والكفار
268
269
270
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والفجار ،وتسلط اجلبابرة األشرار ،فقد صارت الرئاسة الدنيوية تغلبية ،وبنيت عليها األحكام الدينية
272
املنوطة باإلمام ضرورة ،ومل يعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط ،والضرورات تبيح احملظورات".
ولئن كان بعض الفقهاء يربر قبول األمر الواقع  ،بصورة استثنائية ،بالعجز عن تغيريه ،فان هذا املوقف
أصبح هو امل وقف العام للفكر السياسي السين يف العصور املتأخرة .ورمبا كان أبرز من اشتهر يف ذلك
قاضي القضاة يف القاهرة يف عصر املماليك بدر الدين حممد بن إبراهيم ابن مجاعة ( )639-733الذي
قرر يف كتاب (حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم) مبدأ القهر والغلبة ،بصراحة وقوة ،فقال":إن خال
الوقت عن إمام فتصدى هلا من هو ليس من أهلها وقهر الناس بشوكته وجنوده بغري بيعة أو استخالف
انعقدت بيعته ولزمت طاعته لينتظم مشل املسلمني وجتمع كلمتهم ،وال يقدح يف ذلك كونه جاهال أو
فاسقا ،يف األصح ،وإذا انعقدت شوكة اإلمامة بالشوكة والغلبة لواحد مث قام آخر فقهر األول بشوكته
273

وجنوده انعزل األول وصار الثاين إماما ملا قدمناه من مصلحة املسلمني ومجع كلمتهم".
وجاء ابن تيمية ليقرر نفس املعىن فيقول ":اإلمامة عندهم (عند أهل السنة) تثبت مبوافقة أهل الشوكة
عليها ،وال يصري الرجل إماما حىت يوافقه أهل الشوكة الذين حيصل بطاعتهم مقصود اإلمامة ...فاإلمامة
ملك وسلطان ،وامللك ال يصري ملكا مبوافقة واحد وال اثنني وال أربعة إال أن تكون موافقة هؤالء تقتضي
موافقة غريهم حبيث يصري ملكاً بذلك" .ويقول":مىت صار قادراً على سياستهم ،إما بطاعتهم أو بقهره
274

فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة اهلل".
وخلص فقهاء املالكية (الكالم يف اإلمامة) يف كلمة واحدة هي":من اشتدت وطأته وجبت طاعته"...

وحسبما يقول الدكتور حممد عابد اجلابري :إن ما بقي "ثابتا" يف الفكر السياسي السين هو األيديولوجيا
السلطانية .لقد انتهت سجاالت املتكلمني وتكييفات الفقهاء اىل االعرتاف بشرعية األمر الواقع" :من
275
اشتدت وطأته وجبت طاعته".
ولذلك مل نعد نستغرب قول الفقيه القلقشندي بصراحة":إن من الطرق اليت تنعقد هبا اإلمامة :القهر
واالستيالء ،فإذا مات اخلليفة فتصدى لإلمامة من مجع شرائطها من غري عهد اليه من اخلليفة املتقدم،

وال بيعة من أهل احلل والعقد ،انعقدت إمامته ،لينتظم مشل األمة وتتفق كلمتهم ،وإن مل يكن جامعا
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 - 273ابن مجاعة ،حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ،نص بتحقيق هـ كوفلر ،جملة اسالميكا ،السنة  6العدد 4
( )1934ص  357عن العقل السياسي العريب للجابري ص  362ونقال عن جب هاملتون – دراسات يف حضارة
اإلسالم ص  188بريوت ( 1964مرتجم)؟؟؟؟
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لشرائط اخلالفة بأن كان فاسقاً أو جاهالً فوجهان ألصحابنا الشافعية ،أصحهما انعقاد إمامته
276
أيضاً."...
وكان من الطبيعي بعد ذلك أن يسمح القلقشندي باالنقالب على املتغلب األول ،وهكذا دواليك،
277
حيث يعزل األول ويصري الثاين هو االمام.
وحاول كاتب معاصر هو الدكتور عبد اهلل الدميجي أن يربر التوجه السين العام لقبول احلكم
العسكري ،بالضرورة ألجل مصلحة املسلمني وحقن دمائهم ،وقال إنه ليس من الطرق الشرعية ،ولكنه

أوجب الطاعة للحاكم املتغلب ،وحرم اخلروج عليه .وقال":إن هذا هو الغالب اليوم يف العامل
اإلسالمي...وهو مذهب أهل السنة واجلماعة :أن اإلمامة يصح أن تعقد ملن غلب الناس ،وقعد بالقوة
278
على كرسي احلكم".
ومع أن الدميجي يعرتف بأن احلاكم املتغلب غري مستوف لشروط اإلمامة غالباً ،وأهنا مل تنعقد له
بطريق شرعي ،بل بالقهر والقوة واالستيالء والغصب ،وأن الغصب حرام يف اإلسالم ،إال انه يقول" :إن
له حكم االمام يطاع يف طاعة اهلل وجياهد معه ويصلى خلفه ،وال جيوز اخلروج عليه ،وان كان عليه إمث
279
فإمثه على نفسه واملسلمون منه برءاء".
وقد دخل مبدأ القوة يف العقل السياسي (السين) حبيث صار التغلب هو األصل والطريق الوحيد
للرئاسة كما يقول ابن خلدون":إن الرئاسة ال تكون إال بالغلب .وأما امللك فهو التغلب واحلكم
بالقهر" 280.ونتيجة لذلك الفكر املتقلب ،كانت األمة اإلسالمية تصل أحياناً اىل أوضاع تثري السخرية
276

 -أمحد بن عبد اهلل القلقشندي  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج1ص 58

 - 277أمحد بن عبد اهلل القلقشندي  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج1ص 71
 - 278واستشهد ببيعة عبد اهلل بن عمر لعبد امللك بن مروان بعد انتصاره على ابن الزبري ،حيث كتب اليه قائال:
"إين أقر بالسمع والطاعة لعبد اهلل عبد امللك بن مروان أمري املؤمنني على سنة اهلل وسنة رسوله ما استطعت ،وان بين قد
أقروا مبثل ذلك" .الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص  208عن (صحيح البخاري
كتاب األحكام باب  43كيف يبايع الناس)
 - 279الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 225 -222
 - 280وهذا ما دفع الشيخ حممد رشيد رضا للقول ":إذا ظل املسلمون على هذه احلالة فال إمامة وال امام ،وقد آن
هلم أن يفهموا أن جعل أحكام الضرورة يف خالفة املتغلب أصال ثابتا دائما هو الذي هدم بناء اإلمامة ،وذهب بسلطة
األمة املعرب عنها باجلماعة ،وترتب عليه تفرق الكلمة ،وضعف الدين والدولة ،وظهور البدع على السنة .وقد انقلب
الوضع وعم اجلهل ،حىت صار األلوف من كبار حكام املسلمني وقوادهم وزعمائهم يف دنياهم يظنون يف هذا العصر أن
منصب اخلالفة وغريه من أحكام اإلسالم هي سبب ضعف املسلمني وأنه ال تقوم هلم هبا قائمة ،وال يكونون مع
التزامها أمة عزيزة غنية -واألمر بالضد" .رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص 96
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والشفقة .فقد نقل الطربي عن هشام بن حممد  ،عن أيب خمنف  ،أن حصرية بن عبد اهلل و أبا زهري
أشد قتال  ،أتاهم أن مصعب بن
العبسي حدثاه أن األزارقة و املهلب بعدما اقتتلوا بسوالف مثانية أشهر َ

الزبري قد قتل  ،فبلغ ذلك اخلوارج قبل أن يبلغ املهلب و أصحابه  ،فناداهم اخلوارج  :أال ختربوننا ما
قولكم يف مصعب ؟ قالوا  :إمام هدى  ،قالوا  :فهو وليكم يف الدنيا و اآلخرة ؟ قالوا نعم  ،قالوا :و
أنتم أولياؤه أحياء و أمواتاً ؟ قالوا  :و حنن أولياؤه أحياءً و أمواتاً  ،قالوا  :فما قولكم يف عبد امللك بن
مروان ؟ قالوا  :ذلك ابن اللعني  ،حنن إىل اهلل منه براء  ،هو عندنا أحل دماً منكم  ،قالوا  :فأنتم منه
براء يف الدنيا و اآلخرة ؟ قالوا  :نعم كرباءتنا منكم  ،قالوا  :و انتم له أعداء أحياء و أمواتاً ؟ قالوا  :نعم
حنن له أعداء كعداوتنا لكم  ،قالوا  :فإن إمامكم مصعباً قد قتله عبد امللك بن مروان  ،ونراكم
ستجعلون غداً عبد امللك إمامكم ،و أنتم اآلن تتربءون منه و تلعنون أباه ! قالوا  :كذبتم يا أعداء اهلل .
فلما كان من الغد تبني هلم قتل مصعب  ،فبايع املهلب الناس لعبد امللك بن مروان ،فأتتهم اخلوارج
فقالوا :ما تقولون يف مصعب ؟ قالوا  :يا أعداء اهلل  ،ال خنربكم ما قولنا فيه .وكرهوا أن يكذبوا أنفسهم
عندهم ،قالوا فقد أخربمتونا أمس أنه وليكم يف الدنيا و اآلخرة  ،و أنكم أولياؤه أحياءً و أمواتاً ،
فأخربونا ما قولكم يف عبد امللك ؟ قالوا  :ذاك إمامنا و خليفتنا .ومل جيدوا إذ بايعوه بداً من أن يقولوا

هذا القول .قالت هلم األزارقة  :يا أعداء اهلل  ،أنتم أمس تتربءون منه يف الدنيا واآلخرة  ،و تزعمون
أنكم له أعداء أحياءً و أمواتاً  ،و هو اليوم إمامكم و خليفتكم  ،و قد قتل إمامكم الذي كنتم تولونه !
فأيهما احملق ؟ وأيهما املهتدي؟ وأيهما الضال؟! قالوا هلم  :يا أعداء اهلل  ،رضينا بذاك إذ كان ويل أمورنا
 ،ونرضى هبذا كما رضينا بذاك .قالوا  :ال واهلل ولكنكم إخوان الشياطني  ،أولياء الظاملني  ،و عبيد
281
الدنيا".

الفصل الثاين :أهل العقد والحل
بعد اجتاه الفكر السياسي السين العام ،يف ظل الدولة العباسية ،إىل اإلقرار بشرعية احلكم على أساس
القهر والغلبة ،جرى تفريغ ما تبقى من شعار الشورى من حمتواه ،وذلك بتحويل عملية انتخاب اإلمام
عرب أهل احلل والعقد ،إىل عملية مسرحية هزيلة ،ال تعرب عن حقيقة إرادة الغالبية من األمة  ،وإمنا فقط
عن إرادة احلاكم املتغلب .ونظراً لعدم وجود نصوص شرعية حول املوضوع ،فقد مت اللجوء اىل (اإلمجاع)
281
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ومبا أن التجارب التارخيية يف عمليات انتخاب االمام ،مبا فيها جتربة اخللفاء الراشدين ،كانت قد متت
بعدد حمدود ،فقد استنبط الفقهاء عدم احلاجة إلمجاع أهل احلل والعقد فضال عن إمجاع املسلمني على
انتخاب االمام ،واكتفوا بالواحد أو األثنني أو العدد القليل.
لقد كان مهماً يف عملية الشورى أن ميثل أهل احلل والعقد أكرب شرحية من األمة ،باعتبار اإلمام نائباً
ووكيالً عن األمة .ال سيما وأن املسألة عرفية سياسية وعقلية ،وتتعلق مبصاحل األمة .وإذا كانت العملية
يف بدء اإلسالم حمصورة باملهاجرين واألنصار ،فان انقراض ذلك العصر كان يقتضي تشكيل جملس
للشورى ميثل خمتلف املدن والقبائل والشعوب اإلسالمية ،جيتمع بصورة دائمة وليس بصورة طارئة
وسريعة ،لبحث مشاكل األمة السياسية والقيام بدور الرقابة واحملاسبة ،واختيار اإلمام اجلديد ،بدال من
ترك األمور ملنطق القوة والغلبة والصراع على السلطة .ولكن شيئا من هذا مل حيدث ،وإمنا جرى تقليص
عدد أهل احلل والعقد ،وهتميشهم ،وتعيينهم من قبل احلاكم لضمان استمرار السلطة يف ذريته وأهله
وعشريته .وعندما كان احلاكم  ،أي حاكم ،يتعرض إىل ضغط قوة عسكرية داخلية ،كانت دائرة أهل
احلل والعقد تتغري لتشمل القوى اجلديدة اليت تلعب دوراً مهماً يف عملية اختيار اإلمام اجلديد أو خلع
اإلمام السابق وتعيني بديل عنه .وعادة ما كان قائد اجليش يصبح أقوى رجل يف أهل احلل والعقد ،أو
هو الوحيد الذي بيده احلل والعقد والقوة احلقيقية املهيمنة على العملية السياسية ،وإن كان يتظاهر
أحيانا باالختباء وراء شخصيات متعددة مثل الوزير وقاضي القضاة وما إىل ذلك.
وباستثناء هيئة الشورى الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب ،وقاموا بالتداول فيما بينهم ملدة ثالثة
أيام مث اختاروا عثمان ،فإنا مل نشهد عرب التاريخ جملسا للشورى ،ميارس نفس الدور ويتمتع بذات
الصالحية ،ويقوم بنفسه باختيار "اخلليفة" وال يكون صدى لغريه ،وال أداة بيد رجل قوي يفرض مرشحه
وجيرب اآلخرين على التوقيع واملباركة واالتباع.
ومع أمهية الشورى (أهل احلل والعقد) فاهنا كانت تأيت دائما بعد العهد  ،يف املرتبة ،لدى معظم
282

الفقهاء الدستوريني ،فإذا كان هنالك عهد فال شورى وال دور ألهل احلل والعقد.
وقد اختلف الفقهاء السنة حول عدد أهل احلل والعقد ،فقال بعضهم بضرورة حتقق اإلمجاع أو رضا
غالبية األمة ،وقال األكثر بعدم اشرتاط ذلك واالكتفاء بالواحد أو بالعدد الصغري .وكان من الذين
اشرتطوا (اإلمجاع) يف عملية انعقاد اإلمامة باختيار أهل احلل والعقد ،أبو بكر األصم الذي قال "بعدم
عاماً والتسليم إلمامته
جواز انعقادها إال جبمهور أهل العقد واحلل من كل بلد ليكون الرضاء به ّ
إمجاعا" 283.وكذلك أبو يعلى الفراء الذي قال":إهنا ال تنعقد إال جبمهور أهل احلل والعقد" واستشهد
282
283
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بقول اإلمام أمحد بن حنبل حسب رواية إسحاق بن إبراهيم ":اإلمام الذي جيتمع عليه كلهم يقول هذا
إمام" وعلق على ذلك قائالً":ظاهر هذا أهنا تنعقد جبماعتهم .وإمنا اعترب فيها قول مجاعة أهل احلل
والعقد أنه اإلمام ،ألنه جيب الرجوع إليه وال يسوغ خالفه والعدول عنه كاإلمجاع .مث ثبت أن اإلمجاع
284
يعترب يف انعقاده مجيع أهل احلل والعقد ،كذلك عقد اإلمامة".
ورغم أن القول باشرتاط اإلمجاع كان أقرب إىل متثيل األمة اإلسالمية ،إال ان املاوردي رفض ذلك
بقوة ،حمتجا "بأنه مدفوع ببيعة أىب بكر رضي اهلل عنه على اخلالفة باختيار من حضرها ومل ينتظر ببيعته
قدوم غائب عنها" .واستعرض خمتلف األقوال اليت كانت تدور بني انعقاد اإلمامة خبمسة أو ستة أو
ثالثة أو أثنني أو واحد  ،قياسا على فعل أيب بكر أو عمر ،أو العباس الذي قال لعلي":امدد يدك
أبايعك فيقول الناس :عم رسول اهلل بايع ابن عمه فال خيتلف عليك اثنان" .واختار املاوردي الرأي
القائل بأن احلد األدىن لعدد أهل االختيار رجل واحد 285.وكان هذا رأي اإلمام أيب احلسن األشعري،
الذي قال ":إ ن اإلمامة تنعقد ملن يصلح هلا بعقد رجل واحد من أهل االجتهاد والورع ،إذا عقدها ملن
يصلح هلا ،فإذا فعل ذلك وجب على الباقني طاعته" 286.والقاضي أيب بكر الباقالين 287.واختاره أيضا
القاضي عبد الرمحن اإلجيي ،والفقيه أمحد بن عبد اهلل القلقشندي ،بناء على جتارب الصحابة ،أو ما
يسمى "اإلمجاع" ويف غياب الدليل الشرعي أو العقلي ،على ما يقول اإلجيي ":لعلمنا أن الصحابة مع
صالبتهم يف الدين اكتفوا بذلك ،كعقد عمر أليب بكر ،وعقد عبد الرمحن بن عوف لعثمان ،ومل يشرتطوا
اجتماع من يف املدينة ،فضال عن إمجاع األمة ،هذا ومل ينكر عليهم أحد ،وعليه انطوت األعصار اىل
288
وقتنا هذا."...

 - 284الفراء ،األحكام السلطانية ،ص 29 -28
 - 285املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص7

 - 286البغدادي ،عبد القاهر التميمي ،أحكام اإلمامة وشروط الزعامة ،من كتاب أصول الدين ،ص 46
تراث الفكر السياسي اإلسالمي ،مجع وإعداد د .يوسف أيبش ،و د .كوسوجي ياسوشي

 - 287القاضي أبو بكر الباقالين ،التمهيد  ،ص  14تراث الفكر السياسي اإلسالمي ،مجع وإعداد د .يوسف أيبش ،و
د .كوسوجي ياسوشي
 - 288اإلجيي ،املواقف  ،ج  3ص  591والقلقشندي أمحد بن عبد اهلل ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج1
ص 44 -42
90

واستقر الفقه الدستوري السين على "أن البيعة تنعقد مبن تيسر حضوره وقت املبايعة يف ذلك املوضع
من العلماء والرؤساء ووجوه الناس املتصفني بصفات الشهود ،حىت لو تعلق احلل والعقد بواحد مطاع
289

كفى".
وتأكيدا على احنسار دور (أهل العقد واحلل) وعدم قيامهم بأي دور حقيقي ،نقل املاوردي عن بعض
علماء العراق ":أن اخلالفة تنعقد ملن احتدت فيه شروط اإلمامة ،وانفرد بذلك ،من دون حاجة لعقدها
290
من قبل أهل احلل والعقد ،الن املقصود من االختيار متييز من يستحق الوالية ،وقد متيز هذا بصفته".
ورغم أن هذا القول يبطل طريقة االختيار ،فقد قال بعض الفقهاء  ":إن األفضل واألوىل إذا كان واحداً
291
بعينه ،فوجوب بيعته يقتضي كونه إماما وإن مل يبايع له ،ويصري يف حكم املنصوص عليه".
وقد نقل القاضي اهلمداين عن أستاذه أىب علي اجلبائي أنه كان يقول بإمكانية عقد اإلمامة برجل
واحد .وذلك فيما إذا كان اإلمام يتمتع بفضل وسابقة وعلم ال مثيل له يف الزمان ،حيث جيب على
اجلميع املبايعة له الرتفاع الشبهة يف أمره .فإذا سبق إليه من أهل السري واحد فبايعه كان إماما ببيعته،
وعلى سائر املسلمني أن يرضوا به وال جيوز منهم االجتهاد 292.ومل يوضح اجلبائي كيف ميكن لألمة
اإلسالمية أن تعرف شخصاً بتلك املواصفات وتتفق على انتخابه بصورة تلقائية ،حىت تسلم له بال

انتخاب عام.
كما نقل اهلمداين عن شيخ آخر من شيوخ املعتزلة وهو أبو هاشم قوله جبواز مبايعة أحد املتغلبني
املستولني على مدن اإلسالم ،بشرط مبايعته "ومن سبق إىل بيعته صار إماما وعلى املسلمني الرضا
293

بذلك" .واالكتفاء بعقد الواحد.
وأضاف اهلمداين ":إذا مات بعض أئمة احلق وأقام الظاملون واحداً ليقوم بإمامتهم ،وهم املسؤولون

على بالد اإلسالم ،فعلى الذي أقاموه أن يخلع نفسه إذا صلح لإلمامة ،وأن يجمع علماء المسلمين
للمشاورة ،فإن مل ميكنه ذلك  ،بل لو ذهب حياول هذا األمر حاول قبله الظاملون وأقاموا ألنفسهم ظاملا
كما يريدون ،ومتكن من إصالح أمور الناس ،وأن يقوم مبا يقوم به أئمة العدل ،فعليه أن يفعل ذلك.
 - 289القلقشندي ،أمحد بن عبد اهلل ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج 1ص  44 -42وابن مجاعة ،حترير األحكام
يف تدبري أهل اإلسالم ،ص  419تراث الفكر السياسي اإلسالمي ،كما نقل ذلك أيضا عبد القاهر البغدادي عن

القالنسي ومن تبعه من أصحابه .انظر :أحكام اإلمامة وشروط الزعامة ،من كتاب أصول الدين ،ص 46
تراث الفكر السياسي اإلسالمي .
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وعلى املسلمني أن يرضوا به ويتخذوه إماما ،كنحو ما كان من عمر بن عبد العزيز ملا قام يف الناس
بالعدل ،ألنه مل يتمكن من االعتزال ،فالذي وجب عليه ما فعله ،وهذا يقتضي ظاهره أنه مبا تقدم جيب
أن يتخذ إماما  ..وأقل ما يصري به إماما أن يبايعه واحد على حنو ما تقدم من الوجوه ،ألن االضطرار
294
إىل إقامة من تقدمت له هذه األحوال أقوى ،فيجب أن يعترب إماما هبذا الوجه عنده".
واستند اهلمداين وهو يقنن ألهم يند من بنود نظام اخلالفة ،إىل جتربة الصحابة ،أو ما عرف
بـ"اإلمجاع" وقد استفاد منه االكتفاء بالعدد القليل وعدم احلاجة لإلمجاع 295.وقال" :يدل على ذلك ما
قد ثبت من إمجاع الصحابة يف بيعة أىب بكر ،ألنه بايعه الواحد برضا أربعة على ما تقدم ذكره ،وقد
296

علمنا بإمجاعهم من بعد بأنه صار إماماً من أول ما عقد له".
وألن اجلويين كان يؤمن بشرعية االستيالء على السلطة بالقوة ،إذا كان اإلمام يصلح لإلمامة ،فانه
اعترب االختيار من قِبَل أهل احلل والعقد طريقاً لتبوء اإلمام منصبه ،وإال فانه ال قيمة لنفس عملية
االختيار .وقال":املرضي عندي أنه ال حاجة إىل إنشاء عقد وجتريد اختيار وقصد" 297.و"على الناس
كافة أن يطيعوه إذا كان فريد دهره ووحيد عصره يف التصدي لإلمامة ،فإذا دعا الناس إىل اإلذعان له
فاستجابوا له طائعني ،فقد اتسقت اإلمامة واطردت الرياسة العامة .وان أطاعه قوم يصري مستظهرا هبم
على املنافقني عليه واملارقني من طاعته ،تثبت إمامته أيضا" 298.وأضاف":إذا تعني األمر مل يبق لالختيار
اعتبار ،فان االختيار إمنا يفرض له أثراً إذا تقابل ممكنان .ومل يكن أحدمها أوىل من الثاين ،ومل يتأت
299
اجلمع بينهما فيعني االختيار."...
وضعف ما ذهب اليه البعض من اشرتاط عدد معني
وأنكر اجلويين إمكانية اإلمجاع على عقد اإلمامةَّ .
يف انتخاب االمام ،ومال اىل إمكانية عقد اإلمامة برجل واحد 300.بناء على" أن اإلمجاع ليس شرطا يف
عقد اإلمامة ..فانتفى اإلمجاع باإلمجاع  ،وبطل العدد بانعدام الدليل عليه ،فلزم املصري اىل االكتفاء بعقد
واحد".
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ويالحظ أن هؤالء الفقهاء ينظرون إىل موضوع عدد أهل العقد واحلل بعيدا عن طبيعة مهمتهم،
وهي الوكالة أو النيابة عن األمة اإلسالمية يف ممارسة حق عام خيص اجلميع وهو اختيار اإلمام
للمسلمني ،ولذلك وقعوا يف حيص بيص ،وحاول بعضهم قياس املوضوع على األعداد املطلوبة يف
مواضيع أخرى كصالة اجلمعة أو الشهادة على الزنا أو العقود املدنية الفردية ،فجاءت إجاباهتم مفعمة
بالغرابة والتناقض مع روح املهمة اليت يفرتض أن يقوم هبا أهل احلل والعقد 302.وقد حتدثوا عن شروط
أهل العقد واحلل ،ولكن أحدا منهم مل يتحدث عن منشأ أهل احلل والعقد وكيفية انتخاهبم ومدى
303

متثيلهم لألمة وللقوى والقبائل والشعوب املختلفة اليت كانت تشكل األمة اإلسالمية يف ذلك الزمان.
أهل الشوكة

وبعد سقوط خمتلف اآلراء ،وانعدام اإلمجاع على اإلمجاع ،حتدث بعض الفقهاء واملتكلمني عن ضرورة
متتع أهل احلل والعقد بالشوكة والقدرة على تنصيب اإلمام ،وعدم فائدة أي عدد ال يستطيع أن يفرض
كلمة اإلمام املنتخب .كما فعل اجلويين الذي اشرتط أن يكون العاقد لإلمامة من ذوي الشوكة و"أن
يكون ممن يفيد مبايعته منة واقتهارا" 304.وقال ":إن اإلمامة ال تنعقد يف اختيارنا إال بعقد من يستعقب
عقده منعة وشوكة لإلمام املعقود له ،حبيث ال تبعد من اإلمام أن يصادم هبا من نابذه وناوأه ،ويقارع من
خالفه وعاداه" 305.وهذا ما انعكس على ابن خلدون الذي ذهب إىل حتديد أهل العقد واحلل بعصبة
اإلمام احلاكم ،وضرب على ذلك مثال ببين أمية الذين كانوا يشاركون يف صناعة القرار وانتخاب اخللفاء
 - 302يقول الدكتور مصطفى حلمي :كانت النظرة ملوضوع اإلمامة  ،كدأب أهل السنة  ،مستقاة من واقع التجربة
التارخيية اليت مرت باملسلمني أبان خالفة األوائل  ،فاختذت منها أصال يقاس عليه ،بينما اجتهت آراء أخرى إىل القواعد
املتبعة يف األحكام الدينية  ،كعقد الزواج واألحكام القضائية ودعوى الزنا ،لتبين عليها رأيا يف عدد من يصح هبم عقد
اإلمامة.
حلمي ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي ،ص 419 - 418
 - 303املاوردي يف (األحكام السلطانية ص )6وأبو يعلى يف (األحكام السلطانية) ص  19واهلمداين يف املغين ج20
ص252
 - 304يقول الدكتور مصطفى حلمي:يف الواقع ان هذا الشرط يكاد ينفرد به إمام احلرمني ألنه ال يوافق على اختالف
السابقني يف عدد املختارين لإلمامة مبن تفيد مبايعته ،ألن عقد اإلمام ال يثبت بعدد خمصوص وال ميكن ترجيح عدد
بعدد آخر ،وإذا لم يقم الدليل على عدد مخصوص لم يثبت تحديد العدد ،فالمسألة من مظان الترجيح ،وال
فائدة من مبايعة عدد كبري من الرجال ال تفيد مبايعتهم الشوكة ،وال تستقر هبم اإلمامة  ،بينما تفيد بيعة رجل واحد

كثير االتباع مطاع في قومه.

حلمي ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي ،ص 422 – 421
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منذ أيام معاوية بن أيب سفيان 306.ويف احلقيقة ان طبيعة أعضاء أهل العقد واحلل الذين قاموا يف التاريخ
بأدوار يف اختيار اخللفاء ،كانت دائما تتشكل إما من عصبة احلاكم ،أو من أشخاص عينهم اخلليفة
السابق يف مناصب رمسية كقاضي القضاة ،أو قائد اجليش ،أو الوزير  ،ومل يذكر التاريخ ان جملسا
للشورى (أو أهل احلل والعقد) انتخب يوما من قبل األمة اإلسالمية ،أو كان ممثال إلرادهتا العامة.
وعندما كان حيصل أحيانا انقالب عسكري على خليفة ما ،فان قائد اجليش كان يأيت مبن تيسر من
القواد والقضاة والوزراء واألعيان ليخلعوا اخلليفة السابق ويبايعوا اخلليفة اجلديد ،ويشكلوا غطاء شرعيا
للعهد اجلديد.
الخليفة يعين أهل االختيار
وبعد إلغاء دور أهل احلل والعقد يف التعبري عن إرادة األمة ،أصبح دورهم شكليا ،وتابعا للحاكم،
ولذلك أجاز املاوردي للخليفة أن ينص على أهل االختيار ،بل منع قيام أي فرد أو جمموعة من أهل
احلل والعقد من ممارسة عملية االختيار ،إال ملن نص عليهم اخلليفة من قبل ،معترباً ذلك من حقوق

اخلالفة 307.ولكن الفراء رفض هذا الرأي لوقوف اإلمامة على اختيار مجيع أهل احلل والعقد ،وانعقادها
308
باختيار أهل الوقت.
ونظرا النفصال أهل العقد واحلل عن األمة ،وقيام اإلمامة على أساس القوة ،مل يعد من الضروري
معرفة األمة هلوية اإلمام ،فقد ذهب الفراء إىل انه"ال جيب على كافة الناس معرفة اإلمام بعينه وامسه ،إال
309
من هو من أهل االختيار الذين تقوم هبم احلجة وتنعقد هبم اخلالفة".
وقد اعتاد املسلمون منذ السقيفة على اختصاص أهل احلل والعقد يف عاصمة الدولة اإلسالمية يف
اختيار اخلليفة ،وتفضيل اختيار هؤالء على غريهم من البالد النائية .ولكن هذا القول مل يكن يستند إىل
دليل شرعي ،وإمنا إىل (اإلمجاع) أو العرف الذي استقر يف األذهان مع استقرار السلطة ومصادر القوة يف
مكان معني ،ولذلك قال املاوردي ":ليس ملن كان يف بلد اإلمام على غريه من أهل البالد فضل مزية
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تقدم هبا عليه وإمنا صار من حيضر ببلد اإلمام متوليا لعقد اإلمامة عرفا ال شرعا ،لسبوق علمهم مبوته
310
وألن من يصلح للخالفة يف األغلب موجودون يف بلده".
وبعيدا عن تفاصيل أهل العقد واحلل ،وشروطهم ومواصفاهتم ،فقد دار بني الفقهاء الدستوريني
جدل آخر حول نوعية البيعة ،وهل تنعقد اخلالفة ببيعة أهل العقد واحلل؟ أم تشكل مقدمة لبيعة األمة
العامة؟ وهل األوىل بديلة عن الثانية؟ أم إن اخلالفة ال تنعقد إال ببيعة العامة؟ وال تقوم البيعة األوىل
اخلاصة إال مبهمة التعريف؟
ورغم أن هذا أمر عريف كان بإمكان املسلمني حتديده وتوضيحه كما يشاءون ،إال إن إمهال التقنني
الدستوري احملدد كان يعرب عن تراجع الفكر الشوري والعناية بدور األمة يف عملية انتخاب اإلمام .وقد
استلهم كثري من الفقهاء احلكم من جتربة الصحابة وبيعة أىب بكر وعمر ،وقالوا إهنا استقرت مبجرد بيعة
عمر أليب بكر يف السقيفة ،وعهد أىب بكر لعمر ،فلم تكن هنالك حاجة ماسة لبيعة األمة بعد ذلك إال
قسم كثري من الفقهاء البيعة إىل قسمني:
من أجل تقدمي الطاعة للخليفة الذي استقرت إمامته .وهكذا َّ
بيعة االنعقاد وبيعة الطاعة .وذهبوا اىل أن اإلمامة تنعقد بالبيعة األوىل.

311

ومل يكن هلم دليل سوى

312

"اإلمجاع".

الفصل الثالث  :العهد واالستخالف
بعد االعرتاف بشرعية االستيالء على السلطة بالقوة ،وتفريغ دور أهل احلل والعقد من مضمونه
احلقيقي ،مت تسديد ضربة قاصمة ملبدأ الشورى بإضفاء الشرعية على قانون العهد والنظام الوراثي ،الذي
حول اخلالفة اإلسالمية اىل هرقلية وكسروية .وقد استند الفقهاء واملتكلمون السنة يف فتواهم جبواز
العهد ،اىل جتربة اخللفاء الراشدين ،وقيام أيب بكر بالعهد اىل عمر بن اخلطاب ،وقيام معاوية بالعهد اىل
 - 310املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص6
 - 311املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص  15والفراء ،األحكام السلطانية ،ص  24والنووي ،هناية احملتاج إىل شرح
املنهاج ،ج 7ص  390و اخلالدي ،معامل اخلالفة ،ص 89
 - 312يقول الدكتور حممود اخلالدي":الدليل على أن بيعة االنعقاد جتعل من املبايع رئيسا للدولة اإلسالمية ،ما حصل
يف بيعة اخللفاء الراشدين األربعة ،ألنه إمجاع من الصحابة ..مما يدل على انه ال ضرورة لبيعة مجيع املسلمني حىت تنعقد
اخلالفة ،بل يكفي بيعة اكثر املمثلني لألمة اإلسالمية ،لذلك كانت بيعة االنعقاد حقيقة هي اليت جتسد سلطان األمة
ال بيعة الطاعة" .معامل اخلالفة ،ص 95
95

يزيد ،وكذلك فعل بقية اخللفاء األمويني والعباسيني ،معتربين ذلك سابقة دستورية حظيت باإلمجاع من
املسلمني جيوز تكرارها يف أي وقت .ورغم معارضة العهد ملبدأ سلطان األمة على نفسها وحقها يف
انتخاب من تشاء ،إال أن الفقهاء اعتربوا العهد من السابق اىل الالحق جزء من صالحية االمام وحقوقه
الواسعة بغض النظر عن طريقة وصوله اىل السلطة.
ويف الوقت الذي يفتقد الفقهاء السنة أي دليل شرعي من الكتاب أو السنة يف قوهلم جبواز العهد؛
فاهنم يعتمدون على إمجاع الصحابة ،الذي يشكل لديهم مصدراً من مصادر التشريع .وقد حكى هذا

"اإلمجاع" كثري من العلماء فقال املاوردي":أما انعقاد اإلمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد اإلمجاع على
جوازه ووقع االتفاق على صحته" و "جاز أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد اليه ،وان مل يستشر
فيه أحداً من أهل االختيار" واستشهد بعهد أيب بكر اىل عمر  ،وبعهد عمر اىل أهل الشورى الستة .مث

ذكر اختالف العلماء حول شرط الرضا املسبق يف لزوم البيعة "ألهنا حق يتعلق هبم فلم تلزمهم إال برضا
أهل االختيار منهم" .وقال بضرس قاطع":الصحيح :إن بيعته منعقدة ،وإن الرضا هبا غري معترب ،ألن
بيعة عمر مل تتوقف على رضا الصحابة ،وألن االمام أحق هبا فكان اختياره فيها أمضى ،وقوله فيها
313
أنفذ".
وقال النووي يف شرحه لصحيح مسلم ":إن املسلمني أجمعوا على اخلليفة إذا حضرته مقدمات

املوت ،وقبل ذلك ،جيوز له االستخالف وجيوز له تركه".
واستدل الباقالين على "صحة العهد من أيب بكر إىل عمر ،ومن كل إمام عدل إىل من يصلح هلذا
األمر ..بإمجاع أهل االختيار ،الذين هم أهل احلق ،يف القول باإلمامة :أن لإلمام أن يعهد إىل إمام
بعده ،ولسنا نعرف منهم من ينكر ذلك وال يثبت عن أحد منهم برواية شاذة ومقالة مروية أنه مل يكن
قائال هبا وال ذاهبا إليها" .وأضاف إىل ذلك االستدالل باألولوية إذا كانت اإلمامة تنعقد ببيعة الواحد
العادي فلماذا ال تنعقد بعهد اإلمام السابق؟ وقال":يدل على ذلك أيضا ويوضحه :علمنا أن اإلمام
العدل لو مل يكن إماما وكان رجال من الرعية لكان له أن يبتدئ العقد ملن يصلح لإلمامة ،وإذا كان
ذلك كذلك  ،فكونه إماما ال حيطه عن هذه املرتبة ،فوجب أن يكون له أن يعقد على إمام بعده ويعهد
314
إليه ،كما كان له ان يبتدئ العقد له ،ألن العقد يف احلقيقة عقد على صفة".
وقال إمام احلرمني اجلويين:إن " أصل تولية العهد ثابت قطعاً مستن ٌد اىل إجماع محلة الشريعة ،فان أبا
بكر خليفة رسول اهلل (ص) ملا عهد اىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما ،واله اإلمامة بعده ،مل ي ِ
بد
ُ
313
314
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 املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 12 – 11 -القاضي أبو بكر الباقالين ،التمهيد  ،ص  25تراث الفكر السياسي اإلسالمي

أحد من صحب رسول اهلل (ص) نكرياً ،مث اعتقد كافة علماء الدين تولية العهد مسلكا يف إثبات
املوىل ،ومل ِ
اإلمامة يف حق املعهود اليه َّ
ينف أحد أصلها ،وإن كان من تردد وتلبد ففي صفة ِّ
املويل أو
َّ
املوىل ،فأما أصل العهد فثابت باتفاق أهل احلل والعقد...فاملقطوع به أصل التولية :فانه معتضد متأيد
باإلطباق والوفاق واإلمجاع الواجب االتباع ،ويف اإلمجاع بالغ يف روم القطع وإقناع ...فإذا كانت
اإلمامة تنعقد باختيار واحد أو مجع من املختارين كما سبق تفصيله ،فاالمام  ..أوىل بأن ينفذ توليته
ويعمل خريته".

315

واعترب ابن مجاعة االستخالف الطريق الثاين لإلمامة ،واحتج باستخالف أيب بكر لعمر  ،واإلمجاع
على صحته ،وقال ":ولو عهد باإلمامة إىل فالن وبعده إىل فالن صح أيضا ،وكانت اخلالفة بعده على
ما رتبه" .واشرتط يف اخلليفة واملستخلف بعده ،أن يكونا قد مجعا شروط اإلمامة وأن يقبل ويل العهد
ذلك بعد العهد وقبل موت املستخلف له فان رده مل تنعقد البيعة.

316

وقال ابن حزم ":واتفقوا أن لالمام أن يستخلف ..ومل خيتلف يف جواز ذلك أليب بكر عنه أحد،
وإمجاعهم هو اإلمجاع" .واعترب هذه الطريقة أحسن الطرق وأفضلها "كما فعل رسول اهلل بأيب بكر،
وكما فعل أبو بكر بعمر ،وكما فعل سليمان بن عبد امللك بعمر بن عبد العزيز" .وقال":هذا الوجه
317
الذي خنتاره ونكره غريه  ...وليس عندنا يف هذا الوجه إال التسليم ملا أمجع عليه املسلمون حينئذ".
وإذا كان ابن حزم يقول جبواز االستيالء على السلطة بالقوة ،وبعقد اإلمامة من واحد لواحد ،فقد
318

كان من الطبيعي أن يقول بشرعية العهد من االمام السابق لالحق.
واختلف الفقهاء حول اشرتاط حصول الرضا من مجاعة املسلمني على املعهود اليه ،أو عدم ذلك؟
فقال بعضهم باشرتاطه ،كما قال عبد القاهر البغدادي نقال عن قوم من األشاعرة واملعتزلة واملرجئة
واخلوارج  ":أن الوصية هبا صحيحة جائزة غري واجبة .وزعم سليمان بن جرير أن اإلمام له الوصية
باإلمامة إىل واحد بعينه ،ولكن ال يلزم األمة تنفيذ وصيته فيه إال بعد الشورى فيه" .ولكن البغدادي
319
رفض هذا القول اعتمادا على قصة أيب بكر وعمر.

 - 315اجلويين ،غياث األمم  ،ص 123
 - 316ابن مجاعة ،حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ،ص  419تراث الفكر السياسي اإلسالمي
 - 317الفصل بني امللل والنحل 169/4
 - 318الفصل بني امللل والنحل 169/4
 - 319البغدادي ،عبد القاهر التميمي ،أحكام اإلمامة وشروط الزعامة ،من كتاب أصول الدين ،ص  47تراث الفكر
السياسي اإلسالمي
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وهكذا ذهب معظم الفقهاء اىل القول بانعقاد اإلمامة بالعهد ،بغض النظر عن رضا مجاعة املسلمني.
وقد بنوا موقفهم هذا على أساس "اإلمجاع" والقول جبواز عقد اإلمامة برجل واحد ،فكيف إذا كان هو
االمام .وقال الباقالين":إن العهد مت مبحضر من الصحابة واملسلمني ،فأقروه مجيعا وصوبوا رأيه ،ولو كان
ذلك خطأ يف الدين لراجعوه فيه .والدليل على ذلك أن املراجعة انصرفت اىل صفة من يعهد اليه بقول
القائل (أتويل علينا فظا غليظا؟) ومل تكن منصبة على صحة العهد نفسه .فهم جيمعون على صحة
العهد من االمام اىل غريه ،فالعهد ليس إذاً خطأ يف الدين ،ألن األمة لن جتتمع يف عصر الصحابة وال
320

يف غريه من العصور على خطأ".
وقد دافع القاضي اهلمداين عن هذا الرأي فقال":إن إمامة عمر صحت بتفويض أيب بكر اليه ،وإن
ذلك أحد الوجوه اليت هبا يصري االمام إماما ،وإنه إن مل يزد يف القوة على اختيار اخلمسة مل ينقص
عنه ...وإن ذلك ال يتعلق برضا مجاعة من املسلمني" 321.وأشار اىل قول أيب بكر عند عهده اىل عمر:
"استخلفت عليكم خريكم يف نفسي ،فكلكم ورم انفه من ذلك" الذي يدل على عدم رضا الصحابة
به .وقال":لو كان أبو بكر واله من غري مجع ورضا ،ال ميتنع أن يصري إماما ويلزم الناس الرضا به ،فمن
يكره إمامته يصري عاصيا" 322.واستشهد باإلمجاع املتأخر الذي حصل على الرضا بإمامة عمر ،و"إن
إمجاعهم على ذلك يكشف عن صحة الطريق الذي صار به إماما" 323.واختار املاوردي عدم احلاجة
اىل رضا أهل االختيار يف لزوم العهد لألمة 324 .واحتج النووي باإلمجاع على جواز العهد ،وعدم
وىل
اشرتاط رضا املسلمني 325.كما رفض اجلويين اشرتاط رضا األمة يف تولية املعهود اليه ،وقال":إذا ّ
االمام ذا عهد  ،فهل يتوقف تنفيذ عهده على رضا أهل االختيار يف حياته أو من بعده؟ ذكر بعض
املصنفني يف اشرتاط ذلك خالفا ،والذي جيب القطع به أن ذلك ال يشرتط ،فإنا على اضطرار نعلم أن
أبا بكر رضي اهلل عنه ملا وىل عمر مل يعدم (مل يقدم) على توليته مراجعة واستشارة ومطالعة ،وإذا مضى
فيه ما حاوله مل يسرتض أحدا من أهل االختيار  ،على توافر املهاجرين واألنصار .نعم روي أن طلحة
رضي اهلل عنه قال أليب بكر :لقد استخلفت علينا فظا غليظا ،فقال أبو بكر ،وهو جيود بنفسه:

320

321
322
323
324
325
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 -حلمي  ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي ،ص 47

 اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،املغين يف التوحيد واالمامة ،ج 20ص 252 اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،املغين يف التوحيد واالمامة ،ج 20قسم  2ص 7 - 5 اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،املغين يف التوحيد واالمامة ،ج 20قسم  2ص 7 - 5 املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص  12والقلقشندي  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج1ص 51 -النووي يف (مغين احملتاج) ج 4ص 131

لن:
أجلسوين ،فأجلس رضوان اهلل عليه ،وقال :لئن سألين ريب عن تفويضي أمور املسلمني اىل عمر ألقو َّ
326
استخلفت على أهلك خري أهلك".
ومل ِ
يكتف القلقشندي  ،باعتبار العهد طريقا من طرق انعقاد اإلمامة ،وعدم اشرتاط رضا األمة ،وإمنا
أضاف اىل ذلك جواز إكراه املعهود اليه ،وذكر أن عمر رفض أن يقبل عهد أيب بكر فتهدده
327
بالسيف!.
ويف احلقيقة مل يعرتض على العهد إال أنصار الشورى من أوائل املعتزلة ،الذين قرءوا عملية العهد من
أيب بكر اىل عمر بشكل خمتلف وقالوا إنه مل يقع إال بعد رضا األمة 328.ونسب الشوكاين هذا القول اىل
األشاعرة أيضا 329.ورمبا كان يقصد أوائلهم املتأثرين بسلفهم املعتزلة ،قبل أن ينخرطوا يف تيار أهل السنة
السياسي .كما رفض أبو يعلى الفراء (احلنبلي) انعقاد اإلمامة بنفس العهد ،وإمنا تنعقد بعهد املسلمني.
 330وهو ما ذهب اليه ابن تيمية ،الذي اشرتط بيعة مجهور األمة يف انعقاد اإلمامة  ،وقال ":إمنا صار
(عمر) إماما ملا بايعوه وأطاعوه ،ولو قدر أهنم مل ينفذوا عهد أيب بكر ومل يبايعوه مل يصر إماما ..وإن
331
عثمان مل يصر إماما باختيار بعضهم بل مببايعة الناس له".
تفاصيل قانون النظام الوراثي
وبينما اشرتط بعض الفقهاء (كاملاوردي) العدالة والبلوغ يف املعهود اليه وقت العهد332.مل ِ
بعض
يول ٌ
كثري اهتمام ،يف الوقت الذي كان اخللفاء أنفسهم ال يلتزمون به  ،ويورثون أبناءهم أو
آخر هذا الشرط َ

326
327

 اجلويين ،غياث األمم  ،ص 125 -القلقشندي،أمحد بن عبد اهلل  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج 1ص 48

 - 328كأيب علي اجلبائي الذي قال :إن االمام ال يصري إماما بالعهد ،إال إذا اقرتن به رضا اجلماعة  ،وإن العهد من
أيب بكر وقع بالرضا .اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،املغين يف التوحيد واالمامة ،ج 20ص 252
 - 329الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 190
 - 330الفراء ،األحكام السلطانية ،ص31
 - 331ابن تيمية ،منهاج السنة ج 1ص 142
 - 332املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 12
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إخواهنم اخلالفة وهم فسقة أو أطفال .خالفا لقول رسول اهلل (ص) ":من ويل من أمر املسلمني شيئا،
333
فوىل رجال وهو جيد من هو أصلح للمسلمني منه فقد خان اهلل ورسوله واملؤمنني".
وذكر املاوردي اختالف العلماء يف مسألة العهد اىل الوالد أو الولد ،واشرتاط مشاورة أهل االختيار،
أم ال؟ واختار القول بالصحة واجلواز يف تفرد االمام بالعهد اىل األخوة واألقارب من العصبة واملناسبني "
ألنه أمري األمة نافذ األمر هلم وعليهم فغلب حكم املنصب على حكم النسب ..وصار فيها كعهده هبا
334
اىل غري ولده ووالده"..
وعلى قاعدة أن اخلالفة حق االمام وليست حق األمة ،مضى الفقهاء السنة يفصلون بقية القوانني
املتعلقة بالنظام الوراثي .فقد ألغى املاوردي حق األمة يف تعيني جملس للشورى ،وأعطى هذا احلق كله
لالمام الذي حيق له حتديد عددهم ومهمتهم 335.وكذلك فعل اجلويين  336.ورغم أن هذه مسألة
دستورية فرعية تفصيلية ،تعود أساساً لألمة لكي تبت فيها  ،إال أن الفقه السين كان يعطي كل احلق
لالمام ،ولذلك كان يعيد اليه البت يف كل األمور .ومع ذلك فقد كان بعض الفقهاء يتوقفون أحيانا يف
مسائل تعود لالمام العاهد أو املعهود اليه ،مثل اإلقالة واالستقالة .فقد ذهب املاوردي والنووي
والقلقشندي  ،اىل انه ال جيوز لالمام العاهد عزل ويل العهد ،ما دام متصفا بصفات اإلمامة "ألنه
مستخلف لويل العهد يف حق املسلمني ،فال يكون له عزله ،كما ليس ألهل احلل والعقد عزل من
بايعوه" .وقالوا ":لو عزل العاهد ويل العهد ،وعهد اىل ثان مل يصح عهد الثاين ،ويبقى األول على
عهده ،ولو خلع نفسه بعد العهد اىل الثاين فال بد من استئناف العهد اليه" ..337.وذهب القلقشندي
اىل عدم جواز استقالة ويل العهد ،فقال":قد صرح أصحابنا الشافعية بأنه ال جيوز لويل العهد ان يستبد

 - 333ابن تيمية :السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ،ص  9و 10ويف حماولة لتربير هذه األزمة ،أعطى
الدكتور مصطفى حلمي لالمام سلطة واسعة يف حياته وبعد مماته ،مفرتضا حسن النية يف العاهد واملعهود اليه ،وحتَّم
رضا األمة بأي اختيار من قبل االمام وثقتها به ،وذلك تبعاً البن خلدون الذي يرفض اهتام اإلمام بتفضيل ذوي
القرىب ،ويفرتض به األمانة وعدم اخلروج عن احلدود اليت الزم هبا نفسه أثناء حياته .نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي،

ص49
 - 334وقد ذهب اىل ذلك أيضا أبو احلسن األشعري والقلقشندي " ألن االمام أحق هبا ،فكان اختياره فيها أمضى
وأنفذ" .املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص  12واألشعري ،مقاالت االسالميني ج 2ص 16و 137والقلقشندي ،

مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج1ص 51
 - 335املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 14
 - 336اجلويين ،غياث األمم  ،ص 127
 - 337القلقشندي  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج1ص 73
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بعزل نفسه ،فلو استعفى من عهده مل يبطل عهده مبجرد االستعفاء ،فلو أعفاه االمام نُظر فان وجد
338
غريه ممن يقوم مقامه صح إعفاؤه حينئذ ،وان مل يوجد غريه مل يصح إعفاؤه".
وأجاز املاوردي والفراء العهد الثنني أو ثالثة .وأوجبا انتقال اخلالفة اىل الثالثة على الرتتيب.
مستشهدين يف ذلك بفعل النيب يف مؤتة ،وبعمل اخللفاء يف الدولتني األموية والعباسية من دون إنكار
أحد من علماء العصر 339.ورغم أن العهد اىل األبناء املتعددين كان كثريا ما يفضي اىل نزاعات دموية
بني االخوة  ،كما حدث يف حرب األمني مع املأمون واملنتصر مع إخوانه ،فان الفقهاء اعتمدوا على
سرية اخللفاء وسكوت العلماء.
ووقع الفقهاء يف أزمة دستورية يف حالة عهد االمام السابق اىل عدد من األشخاص ،وحماولة اخلليفة
الالحق تغيري ذلك العهد ،وذلك العتقادهم بأن كلمة اخلليفتني واجبة الطاعة ،فقد أفتوا يف البداية
بوجوب تنفيذ العهد كما هو ،وأعطوا للخليفة اجلديد سلطة واسعة وحقا يف تغيري ذلك العهد .ويف حني
قال بعض الفقهاء بعدم جواز تغيري العهد السابق أو عزل أحد إال بعد ترضيته ،قال مجهور الفقهاء
جبواز عدول من أفضت اليه اخلالفة من أولياء العهد ،أن يعهد هبا اىل من يشاء ويصرفها عمن كان مرتبا
معه ،فإذا أفضت اخلالفة منهم اىل أحدهم على مقتضى الرتتيب صار أملك هبا بعده يف العهد هبا اىل
عام الوالية نافذ األمر فكان حقه فيها أقوى وعهده هبا
من شاء ألنه قد صار بإفضاء اخلالفة اليه ّ
أمضى 340.وكان الفقهاء يالحظون يف ذلك عمل عدد من اخللفاء الذين انقلبوا على اخوهتم أو أقارهبم
وعزلوهم من اخلالفة .ولذلك جاءت فتاواهم متأثرة مبنطق القوة والواقع أكثر مما هي متأثرة مبنطق احلق.
وقد مال اجلويين اىل املوقف الثاين ،ورفض حق االمام يف تولية عدد من والة العهود يف املستقبل ،وأعطى
341
احلق لويل العهد األول إذا ما اصبح إماما أن يلغي وصية العاهد ،والعهد ملن حيب من جديد.
والغريب أنه يف حني أجاز الفقهاء للخليفة اجلديد أن يغري العهد ،ويعزل من يريد من أولياء العهد
اآلخرين ،مل يسمح الفقهاء ألهل الشورى واالختيار أو األمة ان ترفض أحداً من أولياء العهد أو ختتار
غريهم حبجة "أن العهد نص ال يستعمل االختيار إال مع عدمه" 342.ومن هنا قال القلقشندي":اعلم انه

 - 338القلقشندي  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج1ص 73
 - 339املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص  15و الفراء ،األحكام السلطانية ،ص  32و القلقشندي  ،مآثر االنافة
يف معامل اخلالفة ،ج1ص5
 - 340املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص  16و القلقشندي  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج1ص58
 - 341اجلويين ،غياث األمم  ،ص 129
 - 342املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 16
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إذا عهد الثنني فأكثر مل جيز ألهل احلل والعقد...أن خيتاروا واحدا غريهم ،بل لو نص على أهل
االختيار مل يصح االختيار من غري من نص عليه ،ألن ذلك من حقوق خالفته".

343

الفصل الرابع  :شرط القرشية
بعد حدوث االنقالب السياسي ضد اخلالفة ،وحتول احلكم اىل نظام عسكري وراثي يقوم على العهد
واالستخالف ،وإلغاء إرادة األمة عرب هتميش أهل احلل والعقد ،كان ال بد أن تصبح العصبية القبلية
(القرشية) أساس احلكم ،والشرط األهم للخالفة ،حىت ال يطمع فيها طامع من عامة الناس.
وهنا قام الفكر السياسي السين حبصر السلطة يف قبيلة معينة واشرتاط القرشية يف اإلمام ،استنادا اىل
أحاديث ضعيفة منسوبة اىل الرسول األعظم (ص) .فقد روى البخاري عن معاوية أنه مسع النيب يقول:
"إن هذا األمر يف قريش" 344.وروى هو ومسلم عن عبد اهلل بن عمر أن النيب (ص) قال":ال يزال هذا
األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان" 345.وروى أمحد يف مسنده :أن النيب قال":األئمة من قريش ما حكموا
فعدلوا ،ووعدوا فوفوا ،واسرتمحوا فرمحوا" 346.وأخرج الرتمذي :عن أيب هريرة :أن رسول اهلل (ص)
قال":امللك يف قريش والقضاء يف األنصار ،واألذان يف احلبشة" .وروى عن عمرو بن العاص":قريش والة
الناس يف اخلري والشر اىل يوم القيامة" 347.وهو ما أخرجه البزاز عن علي بن أيب طالب قال قال رسول
اهلل" :األمراء من قريش ،أبرارها أمراء أبرارها ،وفجارها أمراء فجارها" 348.وروى القاضي اهلمداين عن النيب
349
(ص) أنه قال :إن "هذا األمر ال يصلح إال يف هذا احلي من قريش" و"قدموا قريشاً وال تقدموها".
 - 343القلقشندي  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج 1ص 55
 - 344البخاري ج 5ص13
 - 345البخاري ج  5ص  13و مسلم – كتاب اإلمارة – باب الناس تبع لقريش ،ص 480
 - 346أخرجه االمام أمحد وأبو يعلي يف مسنديهما والطرباين .السيوطي  ،تاريخ اخللفاء ،ص 10
 - 347سنن الرتمذي كتاب الفنت – باب ما جاء أن اخللفاء من قريش اىل ان تقوم الساعة  503/4وهذا احلديث

يناقض ما أخرجه أمحد وأبو يعلى والطرباين والبزاز عن أيب هريرة قال  :قال رسول اهلل (ص) ":أسرع الناس
فناء قريش" .إمساعيل ،حيىي ،منهج السنة يف العالقة بني احلاكم واحملكوم ،ص 276

 - 348السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 10
 - 349اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،املغين يف التوحيد واالمامة ،ج 20ص 234وأخرج الشيخان والدارمي وأمحد
والبيهقي عن معاوية ":أن هذا األمر يف قريش ال يعاديهم أحد إال كبه اهلل على وجهه يف النار ما أقاموا الدين" .وأخرج
الطرباين عن ثوبان قال :قال رسول اهلل (ص) ":استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإذا مل تفعلوا فضعوا سيوفكم على
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واستند الفقهاء السنة أيضا إىل قول أيب بكر يوم السقيفة":إن هذا األمر ال تدين العرب فيه إال هلذا
احلي من قريش" .الذي رووه بعدة صيغ .فقد روى أبو احلسن األشعري قصة السقيفة وعزا سبب
انصراف األنصار عن زعيمهم سعد بن عبادة ،وانقيادهم أليب بكر اىل حديث رواه عن النيب (ص) أن
"اإلمامة يف قريش" 350.وادعى ابن حزم وجود التواتر على هذه الرواية 351.بينما قال اهلمداين إن احلديث
"خارج من باب خرب الواحد اىل الكثرة" 352.يف حني اعترب الشهرستاين القول بنفي القرشية بدعة ال يقرهبا
السلف.
وباإلضافة اىل ادعاء التواتر على حديث القرشية ،ادعى الفقهاء السنة حصول اإلمجاع حول
354
املوضوع.
353

وبناء على ذلك قال أمحد بن حنبل" :اخلالفة يف قريش ما بقي من الناس اثنان ،ليس ألحد من
الناس أن ينازعهم وال خيرج عليهم ،وال نقر لغريهم هبا اىل قيام الساعة" 355.وقال ابن حزم األندلسي ":ال
عواتقكم فأبيدوا خضراءهم ،فان مل تفعلوا فكونوا حينئذ زارعني أشقياء تأكلون من كد أيديكم" .إمساعيل ،حيىي ،منهج
السنة يف العالقة بني احلاكم واحملكوم ،ص 274 – 270
350
351

 -األشعري ،مقاالت اإلسالميني ،ص  2و الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،امللل والنحل ،ص 16

 -وقد ادعى الشيخ رشيد رضا اإلمجاع على شرط القرشية ،فقال":أما اإلجماع على شرط القرشية فقد ثبت

بالنقل والفعل  ...وحسبنا من قوة حديث "األئمة من قريش" من حيث الرواية قول احلافظ ابن حجر يف فتح الباري
عند ذكره يف املناقب من صحيح البخاري ما نصه ":قد مجعت طرقه عن حنو أربعني صحابيا ملا بلغين أن بعض فضالء
العصر ذكر أنه مل يُ َرو إال عن أيب بكر الصديق .وذكر احلافظ أن لفظ أيب بكر لسعد بن عبادة يف السقيفة يف مسند
أمحد :واهلل لقد علمت يا سعد أن رسول اهلل (ص) قال وأنت قاعد":قريش والة هذا األمر" فقال له سعد :صدقت.
وأضاف الشيخ رشيد رضا :وما صح دليله وأجمعت عليه األمة أو سوادها األعظم في خير القرون ال نقبل رأيا
وال بحثا في نقضه ،وإال لم يبق لنا شيء من ديننا( .اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص  61 – 60و ص )64

352

 -اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،املغين يف التوحيد واالمامة ،ج 20ص234

353

 -الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،امللل والنحل ،ص  16والقاضي أبو بكر الباقالين ،التمهيد  ،ص

 16تراث الفكر السياسي اإلسالمي ،مجع وإعداد د .يوسف أيبش ،و د .كوسوجي ياسوشي

 - 354حيث قال النووي ":هذه األحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن اخلالفة خمتصة بقريش ال جيوز عقدها ألحد من
غريهم ،وعلى هذا انعقد اإلمجاع يف زمن الصحابة ،فكذلك من بعدهم" .إمساعيل ،حيىي ،منهج السنة يف العالقة بني
احلاكم واحملكوم ،ص  274وقد استند القاضي عبد الرمحن اإلجيي على حديث "األئمة من قريش" وادعى القطع عليه
لعمل الصحابة به وإمجاعهم عليه.اإلجيي ،املواقف  ،ج  3ص  585وانظر أيضا:اهلمداين ،املغين يف التوحيد واالمامة،
ج 20ص 236
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حتل اخلالفة إال لرجل من قريش صليبة" 356.وقال عبد القاهر البغدادي ":قال أصحابنا :إن الشرع قد
ورد بتخصيص قريش باإلمامة ،ودلت على أن قريشا ال خيلو ممن يصلح لإلمامة  ،فال جيوز إقامة اإلمام
للكافة من غريهم".

357

وقد تضخم شرط القرشية يف فرتة الحقة ،حىت أصبح لدى كثري من الفقهاء الشرط األول لقيام
اخلالفة ،بغض النظر عن صفة الشورى أو العدل358.حىت قال االمام أبو حامد الغزايل إنه "مل يرد النص
من شرائط اإلمامة يف شيء إال يف النسب" 359.وذهب النووي بعيدا يف اشرتاط القرشية ،فأوجب البحث
360
عن كناين ،إذا مل يوجد قرشي مستجمع الشروط ،وإال فرجل من ولد إمساعيل.
نفي التواتر

وليس من الواضح كيف قال علماء أهل السنة باإلمجاع حول شرط القرشية ،وهم يروون يف كتبهم
(البخاري ومسند أمحد وغريمها) أن عمر قال":إن أدركين أجلي وقد مات أبو عبيدة ،استخلفت معاذ

بن جبل" .ومعاذ ال نسب له يف قريش؟ وكيف عملوا بتلك الروايات الضعيفة املناقضة للقرآن الكرمي
الذي يقول "إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم" أو األحاديث الصحيحة مثل "إن اهلل أذهب عنكم عصبية
361
ولذلك فقد شكك ابن
اجلاهلية وفخرها باآلباء ،أنتم بنو آدم وآدم من تراب" وأحاديث أخرى.

 - 355انظر طبقات احلنابلة البن أيب يعلى 26/1
 - 356ابن حزم ،احمللى  421 ،420 /8راجع أيضا :ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،اجمللد األول ،ص 196
 - 357ولكن البغدادي نقل اختالف النسابني يف حتديد معىن قريش من هم؟ ..حيث قالت التميمية :قريش من ولد
الياس بن مضر  ،وأدخلوا أنفسهم يف مجلة قريش ألهنم من ولد الياس بن مضر ،وقالت القيسية :إن قريشا هم مجيع
ولد مضر بن نزار ،فأدخلت قيس غيالن يف هذه اجلملة .انظر :أحكام اإلمامة وشروط الزعامة ،من كتاب أصول
الدين ،ص  44تراث الفكر السياسي اإلسالمي.
 - 358يقول الدكتور عبد اهلل الدميجي ":أجاز أهل السنة واجلماعة إطالق كلمة (خلفاء) على من جاءوا بعد اخللفاء
الراشدين وان كانوا ملوكا بشرط كونهم من قريش ...وان كان فيهم بعض االحنراف والتقصري يف بعض واجبات الدين
بشرط القرشية ،ألنهم لم يكونوا يطلقون الخالفة على من ليس بقرشي ،ولذلك مسوا زعماء العثمانيني بالسالطني

ومل يسموهم اخللفاء" .الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 40
 - 359الغزايل ،فضائح الباطنية ،ص 191
 - 360النووي ،روضة الطالبني
 - 361فقد روى البخاري من طريق أيب هريرة مرفوعا "ال تقوم الساعة حىت خيرج رجل من قحطان يسوق الناس
بعصاه" .وروى أمحد عن النيب":كان هذا األمر يف محري ،فنزعه اهلل منهم  ،وصريه يف قريش ،وسيعود اليهم" .وقال ابن
104

حجر ،يف دعوى اإلمجاع 362.ونفاه اجلويين 363.وأسقط ابن العريب شرط القرشية متاماً .وذهب التفتازاين
والكمال ابن أيب شريف (من فقهاء احلنفية) اىل إمكانية تعيني غري القرشي يف حالة الضرورة ،واحلكم
بصحة واليته .
وبعد سقوط اخلالفة العباسية واحنالل العصبية القرشية ،جترأ الفقهاء األحناف على تبين رأي إمامهم
أيب حنيفة ،فظهر يف الشام جنم الدين إبراهيم بن علي احلنفي الطرسوسي (720هـ – 758هـ) ليتجاوز
حديث "األئمة من قريش" من دون ضرورة ،اعتمادا على فتوى أيب حنيفة وحديث آخر للنيب
364

(ص)يقول":أوصيكم بتقوى اهلل ،والسمع والطاعة  ،وإن تأمر عليكم عبد حبشي" 365.ودعا بصراحة اىل
اإلقرار بشرعية احلكام غري العرب ،وحاول إقناع السالطني األتراك بتبين املذهب احلنفي ألنه ال يشرتط
366
القرشية.
ورغم تسرب السلطة من أيدي اخللفاء العباسيني ،وسيطرة امللوك والسالطني األتراك والفرس
(البويهيني) والسالجقة و"املماليك" عليهم  367كما يف العهد العباسي الثاين يف بغداد ،ويف الدولة
العباسية الثانية يف مصر ،فإن الفكر السياسي السين ظل مصراً على شرط القرشية يف االمام ،يف ظاهرة
غريبة وفريدة من تناقض الفكر السياسي مع الواقع.

368

حجر تعليقا على هذا احلديث بأن "سنده جيد ،وهو شاهد قوي حلديث القحطاين ،فان محري يرجع نسبها اىل
قحطان" .ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 434
362

-

ابن حجر ،فتح الباري  ،ج ،3ص  119عن ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 318

 - 363اجلويين ،غياث األمم  ،ص 93
 - 364راجع:تقريب املرام للتفتازاين ،ص  323و املسامرة على املسايرة للكمال  ،ص 292 – 290
 - 365الطرسوسي ،حتفة الرتك فيما جيب أن يعمل يف امللك  ،ص 28
 - 366الطرسوسي ،حتفة الرتك  ،ص 20
 - 367ومل يذكر التاريخ أن أحدا من الفقهاء السنة احتج على ذلك ماعدا ما ينقل عن العز بن عبد السالم الذي جترأ
أمر ،كحل لألزمة القائمة ،ببيع أمراء الدولة األيوبية يف مصر
وحكم "بأن تصرف العبد باطل وان كان حاكما" و َ
"املماليك" (األسياد يف الواقع) ألنه ال يصح شرعا تصرفهم إال إذا اعتقوا ،فحكم ببيعهم وإدخال أمثاهنم اىل بيت مال
املسلمني ( . )...الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 243 -242
368

 -وقد ادعى الشيخ رشيد رضا اإلمجاع على شرط القرشية ،فقال":أما اإلجماع على شرط القرشية فقد ثبت

بالنقل والفعل ،رواه ثقاة احملدثني واستدل به املتكلمون وفقهاء مذاهب السنة كلهم ...وأما األحاديث في ذلك
فكثيرة مستفيضة في جميع كتب السنة وقد أخرجوها يف كتب األحكام وأبواب اخلالفة أو اإلمارة واملناقب وغريها
ومل يقع خالف يف مضمون جمموعها بني أهل السنة من عرب وال عجم  ...وما صح دليله وأمجعت عليه األمة أو
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5-4
الفصل اخلامس  :نشوء السلطة المطلقة
مع تبين الفكر السياسي السين لنظرية القهر والغلبة ،وجواز االستيالء على السلطة بالقوة ،وجواز
العهد واالستخالف بعيدا عن إرادة األمة أو رضا أهل العقد واحلل ،وتقليص عدد أهل احلل والعقد اىل
أصغر رقم ،وهتميش دورهم ،كان ال بد أن يفتح الباب أمام قيام ديكتاتورية مطلقة ،ال مكان فيها
للشورى مع احلاكم املستبد املطلق ،واالقرتاب عمليا من القول بعصمة اإلمام ،ووجوب طاعته يف كل
شيء.
اقع السياسي الذي كان يتجه حنو الديكتاتورية الشاملة،
فقد واكب الفقهاء واملتكلمون السنة  ،الو َ
وقاموا بتضخيم دور اإلمام ومنحه صالحيات واسعة ،يف مقابل سلب كل دور لألمة يف صنع القرار أو
إدارة عجلة الدولة ،السيما بعد حتول اخلالفة يف العصر العباسي اىل مسألة دينية  ،حيث قام الفقهاء
واحملدثون باسترياد أحاديث من جتربة الرسول السياسية وتركيبها على نظام اخلالفة  ،بالرغم من عدم التزام
كثري من اخللفاء بالشريعة اإلسالمية ،أو استيالئهم على السلطة بطرق غري شرعية ،كاحلديث الذي رواه
البخاري عن أىب هريرة عن النيب (ص) :أنه قال( :من أطاعين فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد عصى اهلل،
ومن أطاع األمري فقد أطاعين ومن عصى األمري فقد عصاين).
وعلى رغم وجود تفاسري عديدة آلي ة الطاعة":يا أيها الذين أمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر
منكم" بأن املقصود من أويل األمر :العلماء ،أو األمراء ،أو خصوص األمراء الذين كان يعينهم الرسول
األكرم يف حياته 369.وأن الطاعة ألويل األمر هي يف حدود الكتاب والسنة ،ومشروطة بالعدل والتقوى،
فا ن الفقهاء السنة حددوا املعىن باألمراء ،ومنحوهم سلطة مطلقة يف اإلدارة والتنفيذ والتشريع والقضاء
وإعالن احلرب والسلم ،بغض النظر عن التزامهم بالعدل أو الشورى .وقال املاوردي":إذا استقرت اخلالفة
ملن تقلدها إما بعهد أو اختيار ...فعلى كافة األمة تفويض األمور العامة اليه من غري افتيات عليه وال
سوادها األعظم يف خري القرون ال نقبل رأيا وال حبثا يف نقضه ،وإال مل يبق لنا شيء من ديننا" .اخلالفة أو اإلمامة
الكربى  ،ص  61 – 60و ص 64
 - 369قال الطربي يف تفسريه :اختلف أهل التأويل يف أويل األمر الذي أمر اهلل بطاعتهم يف هذه اآلية فقال بعضهم:
هم األمراء ،نقال عن أىب هريرة ،وعن ابن عباس  :أهنا نزلت يف رجل بعثه النيب على سرية ،وعن ميمون بن مهران،
قال :أصحاب السرايا ،وقال زيد :قال أىب :هم السالطني .وقال آخرون :هم أهل العلم والفقه...وقال آخرون :هم
أصحاب حممد...وقال آخرون :هم األمراء والعلماء وأهل احلل والعقد.وقال الطربي :وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب
قول من قال( :هم األمراء) .اخلالدي  ،معامل اخلالفة يف الفكر السياسي اإلسالمي ،ص 402 – 389
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معارضة له ليقوم مبا وكل اليه من وجوه املصاحل وتدبري األعمال" 370.وكذلك قال الكمال بن اهلمام يف
(املسايرة يف شرح املسايرة)":لإلمام استحقاق تصرف عام على املسلمني".

371

(راجع أيضا القرايف يف

(األحكام) ص)93
وبناء على ذلك اعترب مؤسس حزب التحرير تقي الدين النبهاين":رئيس الدولة هو الدولة" وأنه ميلك
مجيع الصالحيات اليت تكون للدولة 372.وأعطاه حق سن الدستور والقوانني ،وأوجب طاعته ظاهرا وباطنا
على كل فرد من الرعية 373.وقال الدكتور حممود اخلالدي":اخلليفة هو رئيس اجلهاز السياسي والتشريعي
والقضائي ،وبيده مقاليد كل شيء .وهو صاحب احلق يف عزل القاضي كما له احلق يف التولية ،والشورى
374
غري ملزمة له".
وكانت نظرية اإلطالق يف صالحيات اإلمام تقوم على أمرين مها :الدمج بني السلطات وفردية القرار،
حسبما كان معموالً به يف التجارب التارخيية منذ عهد الراشدين واىل هناية العهد العثماين .وقد اختذ
الفكر السياسي السين من ممارسات اخللفاء السابقني املطلقة أساسا قويا إلدعاء (اإلمجاع) واالنطالق
منه للتنظري لشرعية اإلطالق يف ممارسة السلطة ومنح اخللفاء صالحيات واسعة يف خمتلف اجملاالت
375
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقد أغفل الفقهاء السنة هنا كون السلطة منبثقة أساساً من األمة ،وأهنا صاحبة السلطان احلقيقي،
وأن اخللفاء نواهبا ووكالؤها .وبالتايل فان لألمة احلق يف حتديد السلطة أو تقسيمها ،أو تفويضها هلم
 - 370املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص  17يقول الدكتور رضوان السيد:إن املاوردي كان":حياول أن يدعم نظريته
يف اخلالفة واخلليفة بنصوص وشروط جتعل من اخلليفة حاكما مطلقا رغم أنه وصل اىل احلكم باالختيار .إن إطالق
يده يف التصرف نابع من كونه ِّ
منفذاً للشرع املعصوم .وهكذا خيرج عن نطاق رقابة الرأي العام ويفقد اجلميع سلطاهتم
أو مسؤولياهتم اىل جانبه حىت العلماء من بينهم يصبحون وال حيلة هلم" .مقدمة قوانني الوزارة للماوردي ،ص 13
 - 371اخلالدي  ،معامل اخلالفة يف الفكر السياسي اإلسالمي ،ص 388
 - 372النبهاين ،مشروع الدستور اإلسالمي ،املادة 39
 - 373الغنوشي ،احلريات العامة يف الدولة اإلسالمية ،ص 117
 - 374اخلالدي ،معامل اخلالفة ،ص  325وأضاف ":إن اخلالفة رئاسة وإمارة ووالية يف عموم شؤون وأمور ومصاحل
املسلمني...وال ميكنه القيام بواجباته إال بإصدار الدستور وسن القوانني وتبين األحكام ورسم األساليب من الناحية
اإلدارية وما شاكل ذلك وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" .املصدر ،ص 402 – 389
 - 375وقد ترسخت الديكتاتورية يف الفكر السياسي السين املعاصر مع منو الفكر الشمويل الذي يعتقد بأن "اإلسالم
مل يرتك مسألة تتعلق بنظام احلكم إال وجاء مبا ينظمها" .وان "القول بأن الشرع إمنا أتى خبطوط عريضة وترك
التفصيالت للعقل البشري لينظمها ،افرتاء على اإلسالم والشريعة" .كما يقول الدكتور اخلالدي يف معامل اخلالفة ،ص
77
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بشروط .وانساق الفقهاء مع قوانني الطوارئ اليت سنها احلكام يف أجواء التنافس على السلطة بني
376
األحزاب والقبائل والشعوب والطوائف ،وادعوا (اإلمجاع) على منوذج احلكم املطلق.
ورغم وجود خلفاء أو رؤساء يف الدول اإلسالمية ال يلتزمون بالشرع احلنيف ،ويشربون اخلمرة
ويسفكون الدم احلرام ،ويتبعون اهلوى؛ فقد ساوى الفكر السياسي السين بني أولئك احلكام وبني الرسول
األكرم املعصوم الذي كان ينزل عليه الوحي ،وجعل كالمهم وقرارهم مبثابة قرار الرسول ،وأوجب على
األمة طاعتهم كطاعة الرسول .وقال :إن احلكم الذي يتبناه اخلليفة هو حكم اهلل املتعلق يف حق مجيع
املسلمني.
377

وقام الفكر السياسي السين بإلغاء دور الشورى ،يف عملية اختاذ االمام للقرارات ،حيث مال عموما –
ما عدا بعض الفقهاء  -اىل القول بأن الشورى مستحبة ومعلمة وليست ملزمة لإلمام ،حىت لو كان
جميئه للسلطة بغري شورى أو انتخاب من األمة  ،وإمنا عن طريق القهر والغلبة ،أو العهد من اإلمام
السابق .وذلك انطالقا من املساواة بني اإلمام ،أي إمام ،وبني النيب األكرم الذي يأمره اهلل تعاىل
بالشورى يف قوله (وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهلل) .وذلك بعد تفسري اآلية بعدم إلزامية
الشورى للرسول ،وحبقه وحريته يف التصرف خالفا لرأي مجاعة الشورى ،والتوكل على اهلل إذا ما عزم على
رأي خاص به .وكذلك عدم الزاميتها لالمام ،مما جييز لألمام ،أي إمام ،أن يستعلي على الشورى
ويستبد برأيه يف مقابل األمة ،حىت مع وجود شبهة الفسق واجلهل واهلوى واخليانة يف اإلمام.
ويف معرض تربيره لرفض إلزامية الشورى لإلمام ،يتساءل الدكتور عبد اهلل الدميجي":كيف يأمرنا اهلل
بطاعة اخلليفة ،وتقضي الشورى مبخالفته؟" 378.ويقول":إن الكثرة ليست مناطا للصواب وال دليال قاطعا
أو راجحا عليه ،إذ أن صواب الرأي أو خطأه يستمدان من ذات الرأي ال من كثرة أو قلة القائلني.
فاإلسالم ال جيعل كثرة العدد ميزانا للحق والباطل كما تفعله الدميوقراطيات احلديثة ،ومبدأ األكثرية هذا
 - 376اخلالدي  ،معامل اخلالفة يف الفكر السياسي اإلسالمي ،ص 388
 - 377يقول الدكتور اخلالدي" :جاءت اآليات واألحاديث تنص بصراحة على طاعة ويل األمر وحرمة خمالفة أمره
وجعل الشرع طاعة احلكام من طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله ..فكان رئيس الدولة هو صاحب الصالحية يف إلزام األمة
مبا يتبناه من أحكام ودستور وقوانني وجتب طاعته" .ويضيف":إذا تبىن رئيس الدولة حكما شرعيا صار هذا احلكم
وحده احلكم الشرعي الواجب العمل به ،واصبح حينئذ قانونا نافذا وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهرا وباطنا.
وال جيوز ألحد ان يعمل بغري ما تبناه اخلليفة من أحكام ،حىت ولو كانت هذه األحكام شرعية ،استنبطها أحد

اجملتهدين ،ألن حكم اهلل تعاىل املتعلق يف حق مجيع املسلمني أصبح ذلك احلكم الذي تبناه اخلليفة...وذلك ثابت
بالكتاب والسنة وإمجاع الصحابة" .املصدر  ،ص 402 – 389
 - 378الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 459
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مبدأ غري إسالمي" 379.ويضيف ":على اإلمام أن يعمل رأيه مث يعزم على ما يؤديه اليه اجتهاده ،وينبغي
له يف مثل هذا احلال أن يستنري بآراء العلماء وذوي اخلربة ويستشريهم ...وال بأس أن جيعل املرجح هو
رأي األغلبية ،أما إذا أصر على رأيه فعلى الرعية الطاعة واالنقياد له يف غري معصية".
ومع أن رأي اإلمام ال يتمتع دائما بدليل قوي ،ومن مث ال ينطبق مع الشرع أحياناً ،فان بعض
املفكرين والفقهاء السنة يرفضون اللجوء اىل إرادة الشعب ،أو رأي األغلبية ،حبجة أن السيادة يف احلياة
اإلسالمية للشرع وليست للشعب ،وبالتايل فانه ال يلزم اإلمام التقيد بالشورى .ويعطونه احلق املطلق يف
380

تنفيذ القوانني اليت يسنها .ويستشهدون على ذلك مبوقف أىب بكر عند عزمه على قتال املرتدين،
381
واعرتاض عمر والصحابة عليه مث خضوعهم له.
تبني المذاهب
ويف إطار الصالحيات املطلقة اليت أعطاها الفكر السياسي السين لإلمام ،مسح له بفرض اجتهاداته
وآرائه السياسية والفلسفية والكالمية والتارخيية والفقهية على األمة ،أو تبين املدارس املذهبية املختلفة
وفرضها على األمة  ،بدل أ ن يرتك للعلماء واجلماهري حرية التفكري واالنتقاء وااللتزام مبا يشاءون من
نظريات وأفكار .وهو ما خلق حالة من االستبداد الثقايف والديكتاتورية الفكرية ،وقضى على احلوار
العلمي اهلادئ.

 - 379الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 460
 - 380الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 463
 - 381يقول الدكتور اخلالدي ":إن رئيس الدولة هو صاحب الصالحية يف إصدار القرار وجعله ملزما بقوة القانون،
فاهلل سبحانه يقول( :فإذا عزمت فتوكل على اهلل) بعد قوله (وشاورهم يف األمر) حيث جعل األمر يرجع اليه بعد
التشاور  ،لينفذ ما يعزم عليه هو ال أهل الشورى .وعليه فان رئيس الدولة هو الذي يتخذ القرار يف النهاية وفق ما رجح
عنده من الدليل  ،فيعطي الرأي األقوى دليال قوة اإللزام ووجوب التنفيذ إذا تبناه فيصري قانونا جيب على املسلمني
كافة طاعته يف ذلك" .معامل اخلالفة ،ص  450ومن اجلدير بالذكر أن فخر الدين الرازي كان يعتقد ان ظاهر األمر
للوجوب وان قوله تعاىل "شاورهم" يقتضي الوجوب .وكذلك احملدثون (من أمثال :حممد عبده ورشيد رضا وعبد القادر
عودة ،وأبو زهرة وحممود شلتوت وعبد الكرمي زيدان وعبد احلميد إمساعيل األنصاري وضياء الدين الريس ويعقوب
املليجي وغريهم) فان غالبيتهم يروهنا للوجوب .وكان أبو األعلى املودودي قد ذهب يف البداية اىل أن من حق األمري أن
خيالف رأي األكثرية وال يلتزم برأيهم ،حىت إذا أمجع أهل الشورى على رأي معني .مث تراجع عن هذا الرأي .راجع كتاب
381
(نظام احلياة يف اإلسالم ،ص  )36وكتاب (احلكومة اإلسالمية ،ص .)94
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فقد ذهب أبو علي (اجلبائي املعتزيل) اىل  :أن لالمام أن جيمع الناس على شيء من الدين من دون
احلاجة اىل أخذ رضاهم ،وأن االمام إذا فعل شيئاً صار كأنه فعله عليه السالم 382.وأعطى اإلمام النووي

احلق لإلمام بتشريع مسائل عبادية ،كإجياب صوم ثالثة أيام يف االستسقاء .وقال ابن أيب العز":دلت
نصوص الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة ،أن ويل األمر ..يطاع يف مواضع االجتهاد ،وليس عليه أن
يطيع أتباعه يف موارد االجتهاد ،بل عليهم طاعته يف ذلك وترك رأيهم لرأيه" 383.ومع أن العبادات اليت
هي عالقة بني العبد وخالقه ،ليست من رعاية الشؤون العامة ،وال تدخل يف مهمات اإلمام السياسية،
وال جيوز فيها االبتداع ،فقد ذهب بعض الفقهاء اىل " أن له أن يتبىن من األحكام الشرعية ما شاء ،
ويسن من القوانني ما أراد ،ألن اخلليفة هو املسؤول عن رعاية مصاحل املسلمني العامة" 384.وقال إبراهيم
بن علي بن حممد بن فرحون (تويف سنة 799هـ 1397-م)  :ان من تصرفات احلاكم :الفتاوى يف
العبادات وغريها.
ويف احلقيقة ان مذهب اإلطالق يف صالحيات اإلمام ،ينسجم مع الدور الذي رمسه الفكر السياسي
لالمام ،وهي حراسة الدين والدنيا ،ورعاية مصاحل املسلمني العامة ،وافرتاض كون االمام أعلم وأتقى
الناس ،ولذلك فله احلق بتبين ما يشاء من أحكام وقوانني وأفكار.
385

وكان ابن املقفع قد اقرتح على اخلليفة العباسي املنصور أن يضع تقنينا ألحكام الفقه ،وجيعله موحدا يف
مجيع أحناء الدولة اإلسالمية ،وأشار يف كتابه "الصحابة" اىل ان احلاكم ينبغي أن جيمع أهل العلم
ويستشريهم وحيفزهم على كتابة قانون أساسي للدولة ،وان جيعل للسلطان نصيبا يف التشريع حبيث ال
يصبح مثال قانون إال مبوافقة السلطان ،فكره الفقهاء منه هذا الرأي وأنكروه إنكارا شديدا .وخضع
اخلليفة لرأيهم ،ومل يأخذ برأي ابن املقفع 386.ولكن املنصور دعا اإلمام مالك بن أنس  ،اىل أن يؤلف
كتابا يف الفقه (املوطأ) ليفرضه على بقية الناس ،إال أن االمام مالك استهجن هذه الفكرة ورفضها
أيضا.
وبعد ذلك حبوايل نصف قرن ،قام اخللفاء العباسيون (املأمون واملعتصم والواثق) بتبين الفكر االعتزايل،
وباخلصوص القول خبلق القرآن ،وحماسبة من يرفض ذلك من العلماء ،ومعاقبتهم اىل حد القتل
والتعذيب.
382
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384

 -اخلالدي ،معامل اخلالفة ،ص 450

385

 ( -تبصرة احلكام ج 1ص )79

383

386

 -السنهوري ،فقه اخلالفة ،ص 309
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مث قام املتوكل بتبين مدرسة أهل احلديث ،وتبين مذهب الشافعي ،يف عملية انقالب كربى على
املعتزلة.
وألن اخللفاء كان هلم حق تبين ما يشاءون من مذاهب حسب قانون الصالحيات املطلقة ،فقد كانوا
ينقلبون أحيانا على املذهب الرمسي أو الشعيب ويعلنون تأييد ما حيلو هلم من أفكار ومواقف ،سواء
بالنسبة لألحداث التارخيية أو بالنسبة اىل املذاهب الفكرية والفقهية .وهذا ما خلق مشكلة يف تبىن بعض
احلكام ملواقف فكرية أو فقهية تعارض السنة ،أو الرأي العام اإلسالمي ،مما شكل خطراً كبريا على
اجملتمع اإلسالمي ،واالحنراف به من موقع اإلمامة .ولذلك رفض بعض الفقهاء كاجلويين وابن تيمية
387
تدخل اإلمام يف الشئون الفقهية والفكرية والتفسري واحلديث.

تحديد مدة الرئاسة ،واإلقالة واالستقالة
يعاجل الفكر السياسي السين عددا من املواضيع األخرى املتعلقة بصالحيات اإلمام املطلقة ،فريفض
مثال حتديد مدة الرئاسة يف فرتة زمنية حمدودة .ويبين موقفه هذا ،على اإلمجاع التارخيي منذ عهد اخللفاء
الراشدين 388.ومع ان إمام احلرمني اجلويين كان يؤمن بأن "اإلمامة نيابة عن األمة وأهل اإلسالم" 389إال
انه كان يعتقد أيضا بأن اإلمامة عقد الزم  ،فإذا انتخب أهل احلل والعقد اإلمام فال حيل هلم بعد ذلك
أن خيلعوه ،إذا كان اإلمام حمافظا على صفات األئمة  ،باتفاق األمة 390.ومن هنا فلم خيطر على باله،
خاصة يف تلك العصور الوسطى ،أن حيدد فرتة معينة لإلمامة ،وإمنا كان يفرتضها مستمرة اىل حني
وفاته.
ومل يعتمد اجلويين يف رأيه هذا على القرآن الكرمي أو السنة النبوية  ،وإمنا احتج باتفاق األمة ،أو
اإلمجاع.
وقد تبعه كثري من الكتاب السنة املعاصرين ،كالدكتور عبد اهلل الدميجي والدكتور حممد الصادقي
عفيفي 391.ورغم أن كاتبا كالدكتور حممود اخلالدي يعطي االمام صالحيات مطلقة يف التشريع ،إال أنه
 - 387اجلويين ،غياث األمم  ،ص  153و ابن تيمية ،الفتاوى ج 3ص 28
 - 388يقول الدكتور اخلالدي ":انه اقرتاح مرفوض شرعا ،ملخالفته إلمجاع الصحابة الذي انعقد على ان اخلليفة يبايع
مدى احلياة ما دام حيكم مبا تضمنه عقد البيعة .واالقرتاح بالنص على حتديد فرتة حكم اخلليفة هو رأي مأخوذ من
الفكر الدميوقراطي الغريب الرأمسايل" .معامل اخلالفة ،ص 335
 - 389اجلويين ،غياث األمم  ،ص  163و 146
 - 390اجلويين ،غياث األمم  ،ص 120
 - 391الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 419
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يرفض تغيري هذا القانون حىت من قبل رئيس الدولة 392.ويعترب مسألة حتديد فرتة الرئاسة من احملدثات
الفكرية املرفوضة واملردودة بنص حديث السيدة عائشة عن رسول اهلل (ص) " من أحدث يف أمرنا هذا
ما ليس منه فهو رد" .وذلك بعد أن يعد اخلالفة من األمور الدينية اليت ال جيوز فيها االبتداع.

393

6-4
الفصل السادس :الطاعة المطلقة لإلمام ،وتحريم الثورة والخروج
بعد تبين الفكر السياسي السين لنظرية السلطة املطلقة ،كان ال بد ان يتبىن الوجه اآلخر هلا وهي
الطاعة املطلقة من قبل األمة لإلمام بغض النظر عن التزام اإلمام بالشريعة اإلسالمية أو وفائه بشروط
عقد اإلمامة ،وخاصة بعد القبول بطريقة االستيالء على السلطة بالقوة والقهر والغلبة .وكان ذلك -كما
قلنا  -بناء على تفسري مطلق آلية الطاعة ":يا أيها الذين أمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر
منكم" .النساء . 59
وشكل هذا املوقف السين انقالبا على املوقف اإلسالمي األول الرافض للطاعة املطلقة ،والقائل جبواز
الثورة واخلروج عند احنراف احلاكم ،وجاء معتمدا على أحاديث ضعيفة ختالف العقل والقرآن واألحاديث
الصحيحة الثابتة .ولذلك فقد متسك بعض فقهاء أهل السنة باملوقف النسيب ،ورفضوا الطاعة املطلقة
للحاكم الظامل الفاسق ،ولكن موقفهم تضاءل أمام التيار العام الذي دعا لالستسالم للطغاة.
أ -الطاعة النسبية
حيفل الرتاث السين بروايات تنسجم مع املوقف اإلسالمي األول القاضي بالطاعة النسبية للحاكم
كاحلديث الذي أخرجه البخاري عن نافع عن عبد اهلل بن عمر عن النيب (ص) انه قال" :السمع
والطاعة على املرء فيما أحب وكره ،ما مل يؤمر مبعصية ،فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة" 394.واحلديث
الذي رواه اإلمام أمحد بسنده إىل عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل ":انه سيلي أمركم من بعدي
رجال يطفئون السنة وحيدثون البدعة ،ويؤخرون الصالة عن مواقيتها ،قال مسعود :كيف يب إذا أدركتهم؟

392

 -اخلالدي ،معامل اخلالفة ،ص 486

 - 393اخلالدي ،معامل اخلالفة ،ص 335
 - 394البخاري كتاب اجلهاد ،وفتح الباري بشرح البخاري ج 16ص  240كتاب األحكام باب 4
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قال :ليس يا ابن أم عبد طاعة ملن عصى اهلل .قاهلا ثالث مرات" 395.وحنوه ما رواه عبادة بن الصامت
قال ":سيليكم أمراء بعدي ،يعرفونكم ما تنكرون ،وينكرون عليكم ما تعرفون ،فمن أدرك ذلك منكم
فال طاعة ملن عصى اهلل" 396.وهي روايات تؤكد موضوع الطاعة النسبية ،وحق األمة خبلع اإلمام إذا ما
احنرف عن العدل أو االلتزام بالشريعة اإلسالمية 397.وقد بىن أبو يعلى الفراء موقفه على أساس تلك
األحاديث وألغى حق الطاعة لإلمام إذا أخل حبقوق األمة وخرج عن شروط اإلمامة ،حبيث أدى اىل
جرح عدالته 398 .وأجاز اإلمام الرازي للرعية عزل اإلمام ،وليس العلماء فحسب ،إذا أقدم على
احملظور 399.وأوجب ابن حزم قيام األمة بعزل اإلمام بالقوة ،وعدم جواز طاعته إذا ما خالف الشرعَّ .
وعد
األئمة الثالثة أبا حنيفة ومالكا والشافعي بأهنم ممن يرى سل السيوف يف األمر باملعروف والنهي عن
املنكر  ،وإنكار منكرات األئمة الظلمة 400.وقال احلافظ ابن حجر":إن اخلروج بالسيف على أئمة اجلور
مذهب للسلف قدمي" 401.وذهب أبو بكر اجلصاص والقاضي البيضاوي اىل اشرتاط التزام األئمة بالعدل
والصالح ،وعدم صالحية الفاسق لإلمامة.

402

وقال عبد الكرمي الشهرستاين بصراحة وقوة ":ان ظهر بعد

ذلك جهل أو جور أو ضالل أو كفر اخنلع منها أو خلعناه".
ويف احلقيقة إن كثريا من الفقهاء السنة كانوا يؤمنون بضرورة الطاعة النسبية لإلمام ،ويقولون بوجوب
403

عزل اإلمام املنحرف ،ولكنهم مل يكونوا ميلكون اآللية السليمة لتنفيذ هذا القرار ،ولذلك كانوا يضطرون
للرتاجع عن رأيهم األول أمام ضغط الواقع واخلوف من الفتنة .كما فعل ابن حزم األندلسي الذي نصح
بالرتيث وعدم املبادرة إىل خلع اإلمام الظامل الفاسق بسرعة قبل التمكن من إزالة ظلمه ،وإقامة احلد
عليه 404 .وكما فعل القاضي عبد الرمحن اإلجيي الذي أعطى لألمة حق خلع اإلمام وعزله بسبب يوجبه،
405
كما كان هلم نصبه وإقامته ،ولكنه دعا الحتمال أدىن املضرتني ،إذا تسبب اخللع يف فتنة.
 - 395مسند أمحد  ،حديث رقم 390
 - 396الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 388
 - 397وعن أىب حازم سلمة بن دينار أن مسلمة بن عبد امللك قال :ألستم أمرمت بطاعتنا يف قوله "وأويل األمر منكم"؟
فقال له :أليست قد نزعت عنكم إذا خالفتم احلق بقوله "فردوه إىل اهلل والرسول( ."..فتح الباري )112 /13
 - 398الفراء ،األحكام السلطانية ،ص34
 - 399حلمي ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي ،ص 441
 - 400ابن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،ج 4ص 170-169
 - 401الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 535 -533
 - 402رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص 49
 - 403الشهرستاين ،هناية اإلقدام يف علم الكالم  ،ص  118تراث الفكر السياسي اإلسالمي
 - 404ابن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،ج 4ص 170-169
 - 405حلمي ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي ،ص  443عن االجيي :املواقف ص 400
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وكان إمام احلرمني اجلويين يشرتط العدالة والتقوى والورع يف اإلمام 406.ويؤكد حق األمة يف خلع
اإلمام الفاسق واخنالعه 407.ولكنه يقف عاجزا أمام تعنت اإلمام الفاسق ،فيقرتح استبداله إذا كان يف
ذلك مصلحة وعليه قدرة .حيث يعرتف بواقع فسق كثري من األئمة وعدم القدرة أو املصلحة على
استبداهلم كل يوم و"استحالة استمرار مقاصد اإلمامة مع املصري إىل أن الفسق يوجب اخنالع اإلمام
على اإلطالق" ويتأرجح بني التمسك بقرار العزل الذي قد يكلف كثريا من الدماء ،وبني التسليم لألمر
الواقع الذي يناقض اهلدف من دور اإلمام وهو خالفة اهلل يف األرض وإقامة الشرع واحلق والعدل،
فيحاول القياس والرتجيح ببعض املرجحات ،ويفرق بني اشرتاط العدالة يف بدء تعيني االمام ،وبني احنرافه
يف املستقبل .كما يفرق بني الذنوب الشخصية واألخطاء السياسية الكربى  408.وكذلك يفرق بني
ارتكاب اإلمام للهنات والصغائر  ،وبني التمادي يف الفسوق والعصيان والعدوان وظهور الفساد وتعطل

احلقوق واحلدود ،ووضوح اخليانة وتداعى اخللل واخلطل إىل عظائم األمور  ،وتعطيل الثغور ،وما اىل
ذلك ،فيوجب اخللع واالخنالع يف احلالة الثانية فقط 409.ويستعني ببعض األخبار اليت تؤيد التسامح مع
410
األئمة الفساق.
ونظراً لغياب دور أهل احلل والعقد أو املؤسسات الدستورية والقضائية اليت تقوم بالتغيري  ،يقرتح
اجلويين تعيني إمام جديد يف مقابل اإلمام الظامل الفاسق ،إذا أمكن جتنب الدماء.

411

ورغم حتدث املاوردي عن اشرتاط الطاعة لإلمام بقيامه حبقوق األمة ،وعدم تغري حاله بالفسق الذي
مينع من انعقاد اإلمامة ومن استدامتها ،وقوله خبروج الفاسق من اإلمامة وعدم عودته اليها إذا تاب إال
412
ِ
املتأمر مفوضاً إليه من الشرع ،ومفروضاً من اهلل ،سواء كان
ويل األمر َ
اإلمام َ
بعقد جديد .فانه يَعترب " َ
413
براً أو فاجراً".

 - 406اجلويين ،غياث األمم  ،ص 96
 - 407اجلويين ،غياث األمم  ،ص 103
 - 408اجلويين ،غياث األمم  ،ص 116
 - 409اجلويين ،غياث األمم  ،ص  115و ص 107
 - 410اجلويين ،غياث األمم  ،ص 106
 - 411اجلويين ،غياث األمم  ،ص 109
 - 412املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 20 – 19
 - 413ويستند اىل حديث يقول" :سيليكم بعدي والة فيليكم الرب بربه ،ويليكم الفاجر بفجوره ،فامسعوا هلم وأطيعوا
يف كل ما وافق احلق ،فإن أحسنوا فلكم وهلم ،وإن أساءوا فلكم وعليهم" .املصدر  ،ص 5
114

ب  -الطاعة المطلقة
لقد تغري املوقف اإلسالمي األول ،الذي كان يلتزم به الصحابة والتابعون والسلف األول ،مع تفشي
األحاديث (الضعيفة أو املوضوعة) اليت تدعو اىل طاعة اإلمام بصورة مطلقة ،إال يف حالة كفر اإلمام
البواح .وهذه بعضها :
 عن أيب هريرة عن رسول اهلل (ص) أنه قال ":من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات فميتتهجاهلية ومن خرج من أميت يضرب برها وفاجرها ال يتحاشى من مؤمنها وال يفي لذي عهدها فليس
من أميت".
 وعن أىب هريرة عن النيب (ص) انه قال":إن بين إسرائيل كانت تسوسهم األنبياء وكلما هلك نيبخلفه نيب ،وانه ال نيب بعدي ،وانه سيكون خلفاء فتكثر  ،قالوا :فما تأمرنا؟ قال :فُوا هلم ببيعة األول
414
فاألول وأعطوهم حقهم الذي جعل اهلل هلم  ،فان اهلل سائلهم عما اسرتعاهم".
415
 -وعن أىب هريرة :أن رسول اهلل (ص) قال ":اجلهاد واجب مع كل أمري براًكان أو فاجراً".

 وعن أيب أمامة ،قال :مسعت رسول اهلل (ص) يقول":تفرقت بنو إسرائيل على سبعني فرقة ،فواحدةيف اجلنة وسايرها يف النار .فقلت ولتزيد هذه األمة عليهم واحدة ،فواحدة يف اجلنة وسايرها يف النار،
فقلت :فما تأمرين؟ قال :عليك بالسواد األعظم ،قال فقلت :يف السواد األعظم ما قد ترى ،قال:السمع
416
والطاعة خري من الفرقة واملعصية".
 وعن عبادة بن الصامت :قال بايعنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،على السمع والطاعة يفالعسر واليسر واملنشط واملكره ،وعلى أثرة علينا ،وعلى أن ال ننازع األمر أهله.
 -وعن عبد اهلل بن عمر عن النيب انه قال" :على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ،إال أن

يؤمر مبعصية فال مسع وال طاعة".
 وعن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل (ص)":إهنا ستكون بعدي أثرة ،وأمور تنكروهنا ،قالوا:يا رسول اهلل كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال :تؤدون احلق الذي عليكم ،وتسألون اهلل الذي لكم".
 وعنه (ص)  :انه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون ،فمن أنكر فقد بريء ،ومن كره فد سلم،ولكن من رضي وتابع ،فقيل  :يا رسول اهلل أفال نقاتلهم؟ قال :ال ما صلوا.
 - 414رواه أمحد يف أول كتاب املسند حول (ما يبتدأ به من طاعة اإلمام وترك اخلروج عليه وغري ذلك) .وقد قال أبو
عبد اهلل :ما أحسن هذا احلديث .كأنه أعجبه .اخلالل أبو بكر ،السنة ،ج  ،1ص 78
 - 415الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم 2299:احملقق الدكتور سعد الغامدي :سنده ضعيف،
مكحول مل يسمع من أىب هريرة.
 - 416ابن أيب زمنني األندلسي ،أصول السنة ص 295 - 294
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 وعن حذيفة اليمان :قال قلت :يا رسول اهلل ،إنا كنا بشر فجاء اهلل خبري ،فنحن فيه ،فهل من وراءهذا اخلري شر؟قال  :نعم ،قلت :هل من وراء ذلك الشر خري؟ قال :نعم ،قلت  :هل وراء ذلك اخلري
شر؟ قال نعم ،قلت :كيف؟ قال :يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبداي ،وال يستنون بسنيت وسيقوم فيهم
رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان انس .قلت :كيف اصنع يا رسول اهلل إن أدركت ذلك؟ قال:
تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع.
 وعن عوف بن مالك األشجعي ،قال :مسعت النيب (ص) يقول :خياركم أئمتكم الذين حتبوهنموحيبونكم ،وتصلون عليهم ويصلون عليكم ،وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم
ويلعنونكم ،قال :قلنا :يا رسول اهلل أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال :ال ما أقاموا فيكم الصالة ،أال من ويل
عليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية اهلل فليكره ما يأيت من معصية اهلل تعاىل وال ينزعن يدا من طاعة.
 وعن وائل بن حجر قال :سأل سلمة بن يزيد اجلعفي رسول اهلل فقال :يا رسول اهلل إن قامت عليناأمراء يسألوننا حقهم  ،ومينعونا حقنا ،فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ،مث سأله فأعرض ،مث سأله يف الثانية أو
417
الثالثة  ،فقال ":امسعوا وأطيعوا  ،فإمنا عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم".
وقد روى الكثري من هذه األحاديث البخاري ومسلم وأمحد بن حنبل والرتمذي وابن ماجة وأبو داود.
وبناءً عليها قال اإلمام أمحد بوجوب السمع والطاعة لـ"أمري املؤمنني الرب والفاجـر ومن ويل اخلالفة،
ومسِّي أمريُ املؤمنني" واعترب
واجتمع الناس عليه ورضوا به ،ومن تغلب عليهم بالسيف حىت صار خليفة ُ
ذلك ركناً من أركان "السنة واجلماعة" .وقال":من خرج على إمام من أئمة املسلمني وقد كان الناس
اجتمعوا عليه وأقروا له باخلالقة ،بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة ،فقد شق هذا اخلارج عصا املسلمني،
وخالف اآلثار عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فإن مات اخلارج عليه مات ميتة جاهلية .وال حيل
قتال السلطان وال اخلروج غليه ألجد من الناس .فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غري السنة والطريق".
وقد رفض اإلمام أمحد اخلروج على اخللفاء العباسيني املعتزلة (املأمون واملعتصم والواثق) الذين كانوا
يضطهدون أهل احلديث ،ويقولون خبلق القرآن  ،مما كان يعده أمحد كفراً 419.وأوصى فقهاء بغداد ،الذين
اجتمعوا اليه وشكوا تفاقم احلال من القتل والتعذيب ،بعدم اخلروج أو شق عصا املسلمني ،واالكتفاء
418

باالستنكار بالقلب.
417
418
419

420

 ابن تيمية ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج  35باب اخلالفة وامللك ،ص 9 – 8 أمحد بن حنبل ،أصول السنة ،األصل  28و 33و34 -حيث كان يتهم املعتصم بإماتة السنة ويصفه بأنه عدو اهلل وعدو اإلسالم .الفراء ،أبو يعلى،األحكام

السلطانية ،ص 24
 - 420حلمي ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي ،ص 346
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وكان أمحد قد ورث ذلك املوقف السياسي من عدد من أئمة أهل احلديث السابقني كسفيان
422
الثوري 421.وشيخه علي بن املديين.
ِ
يكتف أئمة أهل السنة باختاذ موقف الطاعة املطلقة من احلكام الظلمة ،وإمنا أضفوا عليه ثوبا
ومل
شرعيا ،ورفعوه اىل مستوى املسائل العقدية ،الفارقة بني السنة والبدعة ،وقد تبعهم يف ذلك فقهاء
آخرون .منهم االمام أبو احلسن األشعري (324-260هـ) بعد ختليه عن االعتزال واقرتابه من السنة
(أهل احلديث) حيث وقف يف طليعة املتكلمني القائلني بالطاعة املطلقة ،وأعلن يوم حتوله يف مسجد
البصرة":نرى الدعاء ألئمة املسلمني بالصالح واإلقرار بإمامتهم ،وتضليل من رأى اخلروج عليهم إذا ظهر
423
منهم ترك االستقامة ،وندين بإنكار اخلروج بالسيف وترك القتال يف الفتنة".
ومنهم اإلمام أبو جعفر الطحاوي (239-321هـ) احلنفي الذي اقرتب من املذهب السين (احلنبلي)
 ،مث أضفى على مسألة الطاعة املطلقة طابع العقيدة  ،بقوله":ال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أمرنا ،وإن
جاروا ،وال ننزع يدا من طاعتهم ،ونرى طاعتهم من طاعة اهلل عز وجل فريضة" .ومع انه استثىن من
ذلك األمر باملعصية فقط ،إال انه أضاف":وندعو هلم بالصالح واملعافاة  ...فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً
وباطناً ،وحنن برءاء إىل اهلل من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ...ونتبع السنة واجلماعة ،ونتجنب
الشذوذ واخلالف والفرقة ،واحلج وا جلهاد ماضيان مع أويل األمر برهم وفاجرهم إىل قيام الساعة ال
424
يبطلهما شيء وال ينقضهما".
وقد اعترب الطحاوي اخلروج على احلاكم الظامل ،نوعا من خمالفة اجلماعة ،و"من خالف اجلماعة قيد

شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه" 425.مث جاء ابن أيب العز احلنفي وشرح "العقيدة الطحاوية" وعززها
مبزيد من الروايات اليت توجب "السمع والطاعة على املرء املسلم ،فيما أحب وكره ،إال أن يؤمر مبعصية،
فال مسع وال طاعة" 426.رغم أن الطاعة يف املعروف للحاكم الظامل تعزز من سيطرته وتؤدي اىل مزيد من
الظلم.
ومع مرور الزمن وانتشار املذهب السين تكرس هذا االجتاه السليب  ،فقال أبو بكر امحد بن إبراهيم
اإلمساعيلي (  :)361 -277إن أئمة أهل احلديث ال يرون اخلروج على أئمة اجلور بالسيف وال قتال

421
422
423
424
425
426
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 الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم314: الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم318: االشعري ،اإلبانة يف أصول الديانة ،ص  23ومقاالت اإلسالميني ،ص 295 – 290 شرح العقيدة الطحاوية لإلمام أىب جعفر الطحاوي ()239-321 حلمي ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي ،ص 285 -احلنفي  ،ابن أىب العز ،شرح العقيدة الطحاوية ،ص 248

الفتنة ،ويرون الدعاء هلم باإلصالح والعطف إىل العدل 427.واختذ أبو زرعة عبد اهلل بن عبد الكرمي  ،وأبو
حامت حممد بن إدريس بن املنذر  ،وأبو بكر اخلالل موقفا مماثالً وقالوا":ال نرى اخلروج على األئمة وال
القتال يف الفتنة ،ونسمع ونطيع ملن واله اهلل عز وجل أمرنا ،وال ننزع يداً من طاعة ،ونتبع السنة
واجلماعة وجنتنب الشذوذ واخلالف والفرقة" 428.وقال إمام أهل السنة يف القرن الرابع ،الربهباري":ليس يف
السنة قتال السلطان ،فان فيه فساد الدنيا والدين ،ومن خرج على إمام من أئمة املسلمني فهو خارجي،
وقد شق عصا املسلمني ،وخالف اآلثار  ،وميتته ميتة جاهلية" 429.وقال القاضي عياض :إن رأي "مجهور

أهل السنة من الفقهاء واحملدثني واملتكلمني أن اإلمام ال ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل احلقوق وال خيلع
430
وال جيوز اخلروج عليه بذلك بل جيب وعظه وختويفه".
وقد اعترب الربهباري جمرد الدعاء على السلطان الظامل خروجاً عن السنة 431.وقال ":أُمرنا أن ندعو هلم
بالصالح  ،ومل نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا ،ألن جورهم وظلمهم على أنفسهم ،
432
وصالحهم ألنفسهم وللمسلمني".
وأشار القاضي أبو بكر الباقالين اىل األسباب اليت توجب خلع اإلمام وسقوط فرض طاعته ،فذكر منها
الكفر بعد اإلميان ،وترك إقامة الصالة والدعاء إىل ذلك ،والفسق والظلم وتناول النفوس احملرمة وتضييع
احلقوق وتعطيل احلدود .ولكنه مل يأبه هبذه األمور ،ونقل قول " اجلمهور من أهل اإلثبات وأصحاب
احلديث :ال ينخلع هبذه األمور وال جيب عليه اخلروج عليه ،بل جيب وعظه وختويفه وترك طاعته يف شيء
مما يدعو إليه من معاصي اهلل .واحتجوا يف ذلك بأخبار كثرية متظاهرة عن النيب وعن الصحابة يف
وجوب طاعة األئمة وان جاروا واستأثروا باألموال" .ومل يفرق بني الكفر والفسق يف وجوب الطاعة.
ابن مجاعة ،حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل (733 -639هـ ) ،حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم

433

الباب األول يف وجوب اإلمامة وشروط اإلمام وأحكامه
ورغم أن ابن مجاعة حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل (733 -639هـ) أوجب نصب اإلمام من أجل
حراسة الدين وكف أيدي املعتدين وإنصاف املظلومني من الظاملني ،إال أنه أفىت مبا يعاكس حتقيق هذا
427
428
429
430
431
432
433
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 اإلمساعيلي ،اعتقاد أئمة احلديث ،ج 1ص 75 الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم 321:واخلالل أبو بكر ،السنة ،ج  ،1ص 78 اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص 24 – 22 الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 475 اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص 42 اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص 43 -القاضي أبو بكر الباقالين ،التمهيد  ،ص  18تراث الفكر السياسي اإلسالمي

اهلدف ،فأوصى الرعية بالصرب إن حاد اإلمام عن العدل 434.وقال":إذا طرأ على اإلمام والسلطان ما
يوجب فسقه فاألصح أنه ال ينعزل عن اإلمامة لذلك ،ملا فيه من اضطراب األحوال".

435

واعترب ابن زمنني األندلسي "السلطان ظل اهلل يف األرض" وقال:إن السمع والطاعة لـوالة األمـر واجـب،
436
سواء كانوا بررة أو فجرة ،وعليهم ما محلوا وعلى رعاياهم ما محلوا من السمع والطاعة هلم.
وقام االمام أبو حامد الغزايل بتربير موقف الطاعة املطلقة لألئمة الفاسقني الظلمـة ،فقـال":ال يظـن ظـان
أنا نشرتط يف اإلمامـة العصـمة فـان العلمـاء اختلفـوا يف حصـوهلا لألنبيـاء ،واألكثـرون علـى أهنـم مل يعصـموا
من الصغائر .ولو اعتربت العصمة من كل زلة لتعذرت الواليـات وانعزلـت القضـاة ،وبطلـت اإلمامـة...وإن
437
ذلك غري قادح يف أصل اإلمامة حبال من األحوال".
وقال النسفي:إن احلاكم ال ينعزل بالفسق .مث جاء التفتازاين ليربر قوله هذا بانتشار الفسق واجلور
من األئمة واألمراء بعد اخللفاء الراشدين .ويدعي انقياد السلف هلم ،وعدم اخلروج عليهم ،و"ألن
438
العصمة ليست بشرط لإلمامة ابتداء فبقاء أوىل".
وبعد قول "أهل السنة" بوجوب الطاعة للحاكم الظامل أو الفاسق ،فيما عدا األمر باملعصية ،بغض
النظر عن كيفية استيالئه على السلطة  ،بالطرق الشرعية أم بغريها ،أغلقوا الباب أمام تغيري احلاكم
املنحرف ،وقال الباقالين يف التمهيد" :قال اجلمهور من أهل اإلثبات وأصحاب احلديث :ال ينخلع
اإلمام بفسقه وظلمه بغصب األموال ،وضرب األبشار ،وتناول النفوس احملرمة ،وتضييع احلقوق وتعطيل
احلدود ،وال جيب اخلروج عليه ،بل جيب وعظه وختويفه وترك طاعته يف شيء مما يدعو إليه من معاصي
اهلل .واحتجوا يف ذلك بأخبار كثرية متظافرة عن النيب (ص) وعن الصحابة يف وجوب طاعة األئمة وإن
جاروا واستأثروا باألموال" 439.وقال  ":إن حدوث الفسق يف االمام بعد العقد له ال يوجب خلعه ،وان
كان مما لو حدث عند ابتداء العقد لبطل العقد له".

440

 - 434ابن مجاعة ،حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم،ص  418تراث الفكر السياسي اإلسالمي
 - 435املصدر ،ص 422
 - 436ابن أيب زمنني األندلسي ،أصول السنة ص 276
 - 437الغزايل ،فضائح الباطنية ،ص 190
 - 438أبو فارس ،حممد عبد القادر ،النظام السياسي يف اإلسالم ،ص 266و (شرح العقائد النسفية ،التفتازاين ،ص
)448
 - 439الباقالين ،أبو بكر :التمهيد ،186 ،نقال عن (والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية) ص 586
 - 440الباقالين ،التمهيد ص 168
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وادعى النووي اإلمجاع على وجوب الطاعة املطلقة للحكام ،وحرمة قتاهلم واخلروج علـيهم ،وإن كـانوا
441
فسقة ظاملني.
وقد التزم ابن تيمية باملوقف السين العام القائل بوجوب الطاعة للحاكم الفاسق الظامل ،ما عدا األمر
مبعصية اهلل .ومل جيز مقاتلته بالسيف "كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة املستفيضة عن النيب
(ص) ألن الفساد يف القتال والفتنة أعظم من الفساد احلاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة ،فيدفع أعظم
الفسادين بالتزام األدىن" 442 .ورغم أن ابن تيمية كان يعتقد بأن "الوالة نواب اهلل على عباده ،ووكالء
العباد على نفوسهم" ويطالبهم بااللتزام باألمانة والعدل 443.إال أنه كان يطالب الناس بدفع احلقوق
للسالطني وإن كانوا ظاملني 444.ويوجب الطاعة للحكام الذين يأخذون البيعة كرها وقسراً" .ألن ما كان
445
واجباً بدون اليمني فاليمني تقويه ،ال تضعفه ،ولو قد أن صاحبها أكره عليها".

ومن هنا اختذ اب ن تيمية موقفا سلبيا من ثورة أهل املدينة ضد يزيد بن معاوية ،واليت اعتربها خروجا
عن طاعة ويل األمر ،ونقضا لبيعته ،ومل يتوقف عند فسق يزيد وال الدماء الزاكية اليت أساهلا يف كربالء أو
446
يف واقعة احلرة.
وقد حاول ابن القيم اجلوزية ،أن يربر موقفه الرافض للثورة واخلروج ،بالفنت اليت أعقبت الثورات يف
التاريخ ،ودعا اىل "االصطبار  ،والقيام بأضعف مراتب اإلنكار" 447.كما أوصى أمحد بن عبد اهلل
القلقشندي (ت  821هـ) الرعية "بلزوم الطاعة للخليفة  ،ما مل خيالف أمر الشرع ،سواء كان عادال أو
448
جائرا"..
بينما حاول بعض الفقها ء تربير الظلم بالعقاب من اهلل ،ودعوا اىل الصرب على احلاكم الظامل ،طمعا
يف األجر والثواب واملغفرة من اهلل  -كما قال ابن األزرق (يف بدائع السلك)" -فان اهلل تعاىل ما
سلطهم علينا إال لفساد أعمالنا ،واجلزاء من جنس العمل ،فعلينا االجتهاد يف االستغفار والتوبة وإصالح

-441شرح صحيح مسلم للنووي ،34 :8 ،املطبوع هبامش إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.
442

 -ابن تيمية :السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ص  5-4و ص  76و حممد أبو زهرة ،الوحدة

اإلسالمية ،ص 158
 - 443ابن تيمية ،السياسة الشرعية ،ص 14
 - 444ابن تيمية ،السياسة الشرعية ،ص 28
 - 445جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج  35باب اخلالفة وامللك ، ،ص  10و ص  11وص 12
 - 446جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج  35باب اخلالفة وامللك ،ص 12
 - 447الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 515
 - 448القلقشندي  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج  1ص 63 – 62
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العمل" 449.وذلك يف موقف مشابه لبابوات الكنيسة الذين كانوا يوصون رعاياهم بالصرب والصالة انتظاراً
450
للفرج من عند اهلل ،يف مقابل ظلم األمراء.
وقد استمر ذلك املوقف السين السليب من الثورة ضد احلاكم اجلائر الفاسق إىل هذا اليوم .حيث ورد
يف كتاب التوحيد ال ذي يدرس يف كلية أصول الدين يف جامعة األزهر :أنه " ال جيوز عزل اإلمام بسبب
الفسق واجلور ..ألنه قد ظهر الفسق وانتشر اجلور من األئمة واألمراء بعد اخللفاء الراشدين وكان
451
السلف ينقادون هلم ويقيمون اجلمع واألعياد بإذهنم ،وال يرون اخلروج عليهم".
وحسبما يقول ا لشيخ حممد أبو زهرة":املشهور عن مذهب أهل السنة أهنم ال يرون اخلروج على
األئمة وقتاهلم بالسيف ،وان كان فيهم ظلم ،كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة املستفيضة عن
النيب (ص) ألن الفساد يف القتال والفتنة أعظم من الفساد احلاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة ،فيدفع
أعظم الفسادين بالتزام األدىن" 452.ولذلك"مل ينظر مجهور الفقهاء إىل الثورات اليت تقوم ،ولو كان احلكام
ظاملني ،نظرة راضية" 453 .وحاول أبو زهرة تربير هذا املوقف السين العام حبجة احملافظة على الوحدة
454
اإلسالمية .
إن هذا املوقف يقوم على رفض اخلروج خشية الفتنة ،ولكنه يستبدل املوقف التكتيكي باملوقف
املبدئي ،وحي ِّول مسألة الطاعة املطلقة للظامل إىل موقف دائم ،رغم أنه يشكل عامال رئيسيا من عوامل
الفتنة والصراع الداخلي ،ويقوم على أحاديث منتقاة ضعيفة أو موضوعة ،ويغض النظر عن أحاديث
أخرى صحيحة ،ويشكل خمالفة إلمجاع الصحابة والتابعني الذين ثاروا على يزيد بن معاوية يف الكوفة
 - 449كما يف شرح العقيدة الطحاوية ص  368وهذا ما أكده الدكتور عبد اهلل الدميجي يف قوله" :إن الطاعة يف
املعروف واجبة على املسلم لإلمام ،وان منع بعض احلقوق واستأثر ببعض األموال ،بل ولو تعدى ذلك إىل الضرر
باجلسم كالضرب ،أو إىل أخذ املال وحنوه من األمور الشخصية ،فعلى املؤمن القيام مبا أوجبه اهلل عليه من الطاعة يف
املعروف ،وأن حيتسب حقه عند اهلل عز وجل ،فعند اهلل جتتمع اخلصوم" .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة،
ص  394و ص 515
 - 450اخلطيب ،أنور ،النظم السياسية ،ص 144
 - 451اخلطيب ،أنور ،النظم السياسية ،ص 151
 - 452حممد أبو زهرة ،الوحدة اإلسالمية ،ص 158
 - 453حممد أبو زهرة ،الوحدة اإلسالمية ،ص 156
 - 454حممد أبو زهرة ،الوحدة اإلسالمية ،ص  159وهو موقف مشابه ملوقف الكنيسة الكاثوليكية اليت كانت تدعو
للخنوع والسكون والطاعة حلكام اجلور ،حتت ذريعة ":ان االضطراب أسوأ من حكومة سيئة ،واخطر من حكومة
جائرة .وانه خلري للجماعة اإلبقاء على حكام جائرين من القيام بتعكري السالم بفنت شاملة" .اخلطيب ،أنور ،النظم
السياسية ،ص 151
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ومكة واملدينة ،ومن بعدهم فقهاء العراق الذين ثاروا مع ابن األشعث على احلجاج وعبد امللك بن
455
مروان.
الفصل السابع :تفويض الوزارة والسلطنة
أدى الضعف الذايت للنظام العباسي الناتج عن الصراع الداخلي واستخالف أطفال أو شباب
الهني ال يهمهم سوى الشراب والغناء واالنغماس يف امللذات ،وفقدان القوة باستيالء اجليش على
احلكام ،واستيالء األمراء على األطراف..كل ذلك أدى إىل فقدان العباسيني لسلطتهم املطلقة لصاحل
الوزراء وقادة اجليش ،فظهر منط جديد من أشكال احلكم  ،هي صيغة وزارة التفويض أو إمارة
االستيالء ،حبيث مل يبق "للخلفاء" إال موقع رمزي صوري ال حول هلم فيه وال طول.
ويف الوقت الذي كان الفقه السين يعطي شرعية مطلقة للخلفاء الذين استولوا على السلطة بالقوة
والقهر والغلبة ،أو ورثوها عن آبائهم بدون شورى وال موافقة أهل العقد واحلل أو رضا العامة ،ويوجب
على األمة طاعتهم طاعة مطلقة حىت وإن جاروا وإن فسقوا أو احنرفوا عن الشريعة اإلسالمية ،فإن ذلك
الفقه كان يعرتف باألمر الواقع ويعطي الشرعية ملن غلب على اخللفاء وسيطر عليهم واستبد باألمر
دوهنم .ويف الوقت الذي كان ذلك الفقه يرفض أو يرتدد يف السماح لألمة خبلع احلكام الظلمة ،فانه كان
 - 455ومن املصادفات املؤسفة أنه يف الوقت الذي كان الفكر السياسي السين يستقر بعيدا عن مبادئ اإلسالم
األولية يف ضرورة اإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واخلروج على اإلمام اجلائر الفاسق ،كان الفكر السياسي
املسيحي يتطور بصورة معاكسة ،وينتقل من حالة التحالف مع امللوك واألباطرة الظاملني ،ليناصر الشعوب املقهورة.
وبعد أن كان الفكر السياسي املسيحي يعترب القياصرة مفوضني من اهلل تعاىل باحلكم املطلق ،بدأ قادة الكنسية يف أوربا
بتقليص نفوذ القياصرة اخلارجني على إرادة اهلل ،والتنظري لشرعية الثورة عليهم ،وذلك بتفسري أقوال بولس تفسريا جديدا
مينح الكنيسة السيطرة على امللوك  ،باعتبارها مكلفة من قبل اهلل باملراقبة واإلشراف على تنفيذ أوامر اهلل ونواهيه ،مما
مسح هلا مبراقبة سلوك احلكام واألمراء ،وهتديد األمراء املخالفني ألوامر اهلل من الظلمة واجلائرين بإعالن الثورة عليهم
وتربير عصيان الرعية هلم وخلعهم .حيث قالت الكنيسة ":إن األمري حيكم بإرادة اهلل وخيضع لرقابته ،فإذا اتبع القوانني
اإلهلية وجبت طاعته ،وإذا خالف هذه األوامر فال طاعة له على أحد  ،ألن اهلل ال يعطي السلطة لألمري دون قيد أو
شرط ،بل يعطيها مشروطة بالعدالة وعدم التعسف ،وإن األمري اجلائر خيالف جبوره إرادة اهلل .وما جزاء التعسف
باستعمال السلطة إال نزعها ممن أساء استعماهلا ،وال ميلك نزع هذه السلطة إال الكنيسة ،ظل اهلل على األرض والساهرة
على تنفيذ إرادته" .وقام القسيس مار توما االكويين (1274 -1226م) بإسقاط شرعية األمري اجلائر الذي يتجاوز
حقوقه ،وإسقاط حقه يف الطاعة ،بينما أعطى الرعية احلق يف مقاومته مقاومة سلبية ال تصل حلد الثورة ،إال إذا أصدر
األمري أوامر خمالفة للقوانني اإلهلية ،فانه حيق للرعية يف هذه احلالة الثورة عليه .ومع أن االكويين مل يبح العصيان إال إذا
قام ما يربره وبشرط أن ال يرتتب عليه اضطراب يف حياة اجلماعة ،إال إنه جعل املقياس هو الصاحل العام ،وألقى باللوم
على عاتق احلكام الظاملني يف إثارة املواطنني .اخلطيب ،أنور ،النظم السياسية ،ص 143
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يبادر إىل إضفاء ثوب الشرعية على من يقوم بعزهلم وخلعهم حىت وإن كان اخلليفة املعزول يتمتع
بالصالح والتقوى وحب األمة ورضاها أو كان منتخبا منها .وذلك بعد أن أضحت فلسفة السلطة
قائمة على القوة والقوة فقط ،وهتميش األبعاد األخرى.
ومثلما اعتمد اخللفاء يف فرض سلطتهم املطلقة على الناس على أساس القوة ،فقد بدءوا يفقدوهنا
عندما راحوا يفقدون القوة أمام صعود القوى العسكرية اليت استعانوا هبا يف البداية ملواجهة الناس فإذا هبا
تنقلب عليهم وتأكل سلطتهم وصالحياهتم املطلقة إىل حد وضع اخللفاء يف أقفاص من حديد ،واحلجر
عليهم واالنقالب عليهم وقتلهم وسلبهم كل نفوذ.
وعندما كان "اخللفاء" يتنازلون عن سلطاهتم أو يفوضوهنا ملن يشاءون مل يكونوا بالطبع يسألون األمة
أو يستشريون أهل احلل والعقد الذين مل يكن هلم أي وجود رمسي ،وإمنا كانوا يتصرفون بالسلطة وكأهنا
ملك شخصي هلم .فقد قام هارون الرشيد ،عند توليه للسلطة ،بتفويض الوزارة ليحي بن خالد الربمكي
تفويضاً عاماً ،وقال له ":قد قلدتك أمر الرعية ،و أخرجته من عنقي إليك ،فاحكم يف ذلك مبا ترى من
الصواب ،و استعمل من رأيت ،و اعزل من رأيت  ،و ِ
أمض األمور على ما ترى" .ودفع إليه خامته .مث
456
األمور كلها اىل أن قتله بصورة مفاجئة سنة .187
جعفر بن حيىي َ
فوض َ
وعندما توىل جعفر املقتدر اخلالفة  ،ومل يكن له من العمر سوى ثالث عشرة سنة ،قام بتفويض
اخلالفة إىل الوزير علي بن حممد بن الفرات 457.وكذلك بادر أخوه القاهر باهلل ،بتفويض الوزارة إىل أيب
458

علي بن مقلة.
وعندما استوىل البويهيون على الدولة العباسية ،قام معز الدولة باحلجر على اخلليفة املستكفي ،مث خلعه
459
حيض هذا (اخلليفة) من أمر اخلالفة سوى باخلطبة يوم
من اخلالفة ،وبايع املطيع بدال منه .ومل َ
اجلمعة 460.وظل املطيع خليفة باالسم فقط ،إىل أن أجرب على االستقالة لصاحل ابنه الطائع عبد
461

الكرمي.

 - 456تاريخ الطربي ج 4ص 620و ص 664
 - 457السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 351
 - 458السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص  355-354و القلقشندي ،أمحد بن عبد اهلل  ،مآثر االنافة يف
معامل اخلالفة ،ج 1ص 279
 - 459السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص  368 – 367و القلقشندي ،أمحد بن عبد اهلل  ،مآثر االنافة
يف معامل اخلالفة ،ج 1ص 301-299
 - 460السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 372
 - 461القلقشندي ،أمحد بن عبد اهلل  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج 1ص 303
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وقام الطائع بتتويج عضد الدولة البويهي وفوض إليه السلطة كاملة ،قائال ":قد رأيت أن أفوض إليك
ما وكل اهلل إيل من أمور الرعية يف شرق األرض وغرهبا ،وتدبريها يف مجيع جهاهتا سوى خاصيت وأسبايب،
فتول ذلك" 462.وبعد وفاة عضد الدولة قام الطائع بتفويض فخر الدولة البويهي تفويضا كامال ،وجاء
يف عهده ما يلي ":هذا ما عهد عبد اهلل عبد الكرمي الطائع هلل أمري املؤمنني إىل فخر الدولة ...فقلده
الصالة وأعمال احلرب واملعاون واألحداث واخلراج واألعشار والضياع واجلهبذة والصدقات واجلوايل
وسائر وجه اجلبايات والعرض والعطاء والنفقة يف األولياء واملظامل وأسواق الرقيق والغيار يف دور الضرب
463

والطرز واحلسبة".
ويف احلقيقة مل يكن الطائع ميلك من أسباب السلطة شيئا ،وإمنا كان يقوم بتفويض السلطنة اىل من
ميتلكها فعال ،ولذلك فلم يكن يسلم على نفسه ومنصبه الذي يعني فيه تعيينا من قبل البويهيني ،حيث
قام هباء الدولة بإلقاء القبض عليه وإجربه على االستقالة 464.وعني مكانه القادر باهلل ،ليقوم هذا بتقليد
465
هباء الدولة كل األمور السياسية فيما وراء بابه.
وملا توىل اخلليفة العباسي القائم بأمر اهلل ،كانت السلطة بيد جالل الدولة بن هباء الدولة ،فقام القائم
بتفويض األمر إليه.
ومل يكن األمر مقتصرا على البويهيني ،فقد كان احلال مشاهبا مع السالجقة الذين احتلوا بغداد يف
منتصف القرن اخلامس اهلجري ،حيث استدعى (القائم) زعيمهم طغرلبك وفوضه تفويضا شامال وقال
466
له" :إن اخلليفة قد والك مجيع ما واله اهلل تعاىل من بالد".
وكان اخللفاء العباسيون يضطرون أحيانا إىل تفويض السلطة إىل أطفال من أبناء األمراء احلاكمني،
مثلما حدث مع اخلليفة املقتدي الذي "سلطن" الطفل حممود بن ملكشاه السلجوقي ،ومل يكن له من
العمر سوى مخس سنني ،وعندما خرج عليه أخوه بركياروق ،وعزله ،قام اخلليفة أيضا بتقليده السلطنة

 - 462السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 377
 - 463القلقشندي ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج 3ص 12
 - 464القلقشندي ،أمحد بن عبد اهلل  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج 1ص 314 – 311و السيوطي  ،جالل
الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 379
 - 465السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 380
 - 466القلقشندي،أمحد بن عبد اهلل  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج 1ص  334و السيوطي  ،جالل الدين ،
تاريخ اخللفاء ،ص 380
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بدون نقاش أو تردد 467.وحدث نفس الشيء مع اخلليفة املستظهر الذي قام بتقليد السلطنة إىل الطفل
468
جالل الدولة بن بركياروق ،إىل أن خرج عليه عمه حممد  ،فقلده اخلليفة السلطنة عوضا عنه.
وهكذا كانت عملية التفويض من اخللفاء  ،سواء بالوزارة أو السلطنة أو إمارة األمراء (قيادة اجليش)،
تتم بالرغم من إرادهتم ،بل اهنم كانوا يستمدون منصبهم باخلالفة من أولئك األمراء والسالطني الذين
كانوا يقبضون على مقاليد القوة ويعينون من يشاءون من اخللفاء وخيلعون من يشاءون.
وإذا كان العباسيون يف العراق حيظون بدرجة من القوة أحيانا ،فاهنم مل حيظوا بأي قدر من السلطة يف
دولتهم الثانية يف مصر ،يف ظل "املماليك" حيث مل يكن "اخللفاء" إال رمزا امسيا أو غطاء إلضفاء
الشرعية على حكم املماليك ،ولذلك كانوا يقومون بتفويض السلطة للمماليك يف أول يوم من توليهم
عرش "اخلالفة" .وكانوا أحيانا يضطرون لتقليد السلطنة لألمراء املتصارعني فيما بينهم على السلطة،
469

واحدا بعد آخر ،من وراء معتقالهتم يف الربوج .
وتكشف فقرة يف وثيقة بيعة احلاكم بأمر اهلل أمحد بن املستكفي ،بعد خلع ابن عمه إبراهيم الواثق،
بواسطة امللك املنصور أبو بكر بن الناصر حممد بن قالوون سنة  ،742عن طبيعة عملية التفويض
القسرية اليت قام هبا "اخلليفة" للملك املنصور ،يف أول ساعة من تسلمه "اخلالفة" .حيث جاء فيها:
470

"فوضت إليك مجيع أمر املسلمني ،وقلدتك ما تقلدته من أمور الدين".
ورغم أن عملية التفويض كانت غالبا قسرية وبالتايل فإهنا كانت غري شرعية ،ومناقضة باملرة
لصالحيات اإلمام الواسعة واملطلقة اليت كان يثبتها الفكر السياسي السين للخلفاء ،إال أن الفقهاء
السنة ،وانطالقا من االعرتاف بسياسة األمر الواقع ،كانوا يضفون عليها ثوباً من الشرعية ،وحياولون
تربيرها مبختلف الطرق.
يقول أبو احلسن املاوردي وأبو يعلى الفراء ...":فأما احلجر فهو أن يستويل عليه من أعوانه من يستبد
بتنفيذ األمور من غري تظاهر مبعصية وال جماهرة مبشاقة ،فال مينع ذلك من إمامته وال يقدح يف صحة
471

واليته".
ويقول املاوردي ":وأما إمارة االستيالء اليت تعقد عن اضطرار فهي أن يستويل األمري بالقوة على بالد
يقلده اخلليفة إمارهتا ويفوض إليه تدبريها وسياستها ،فيكون األمري باستيالئه مستبدا بالسياسة والتدبري،
467
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 السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 392 السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 395 السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 442 -القلقشندي،أمحد بن عبد اهلل  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج  2ص 242

 - 471املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص  23والفراء ،أبو يعلى حممد بن احلسني ،األحكام السلطانية ،ص 27
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واخلليفة بإذنه منفذا ألحكام الدين ،ليخرج من الفساد إىل الصحة ومن احلظر إىل اإلباحة ...فجاز فيه
مع االستيالء واالضطرار ما امتنع يف تقليد االستكفاء واالختيار لوقوع الفرق بني شروط املكنة والعجز".
472

ويربر عملية التقليد للمستويل القاهر بالضرورة.
وكذلك يتحدث الفراء عن إمارة االستيالء ،فيحتم تقليد املستويل إذا كملت فيه شروط االختيار،
وجييزه إن مل يكن كذلك "استدعاء لطاعته وحسما ملخالفته ومعاندته" 473.وال ينسى الفراء التذكري
بضرورة استكمال القواعد الشكلية ،كإجراء العقد باللفظ "ألن التفويض عقد والعقود ال تصح إال
474

بالقول"!.
ويعطي الفراء صالحيات واسعة للوزير املفوض تشابه صالحيات اإلمام ،فيقول ":جيوز لوزير التفويض
أن يستبد بتقليد الوالة ..وان يتفرد بتسيري اجليوش وتدبري احلرب..وان يتصرف يف أموال بيت املال
بقبض ما يستحق له ودفع ما جيب فيه..وجيوز لوزير التفويض أن يوقع عن نفسه إىل عماله وعمال
475
اخلليفة ،ويلزمهم قبول توقيعاته ...وجيوز لوزير التفويض أن يستخلف نائبا عنه".
وقال ابن مجاعة":إذا استوىل ملك بالقوة والقهر والشوكة على بالد فينبغي للخليفة أن يفوض أمورها إليه
استدعاء لطاعته ودفعا ملشاققته وخوفا من خالف الكلمة وشق عصا األمة فيصري بذلك التفويض
صحيح الوالية نافذ األحكام".

476

ولكن إمام احلرمني اجلويين ،استنكر عملية التفويض الكلية للوزراء والسالطني ،باعتبارها تتناقض مع
مهمة اإلمامة األساسية ،وتؤدي إىل إنشاء إمامتني يف وقت واحد ويف مكان واحد ،وحاول أن يعود
477
بالواقع قليال إىل حالته املثالية األوىل ،فرفض التفويض املطلق ،ألنه يعين تنازل اإلمام عن إمامته.
478
وأجاز التفويض املسمى بالوزارة.
وشن اجلويين محلة شعواء على التفويض الكامل ،وقال:إن"ذلك غري سائغ ،وهو (اخلليفة) مؤاخذ حبق
األمة يوم القيامة ،ومطالب أو معاتب معاقب ،وإذا متادى على ذلك فقد ينتهي األمر إىل التفسيق".
472
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 املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 40 -39 الفراء ،األحكام السلطانية ،ص  46 -45والقلقشندي  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج1ص72 الفراء ،األحكام السلطانية ،ص36 - 35 الفراء ،األحكام السلطانية ،ص40 – 37 ابن مجاعة ،حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ،ص  420تراث الفكر السياسي اإلسالمي، اجلويين ،غياث األمم  ،ص 129 اجلويين ،غياث األمم  ،ص 130 -اجلويين ،غياث األمم  ،ص 204

479

ولكن اجلويين تعامل مع السالطني السالجقة الذين كانوا يهيمنون على اخلالفة العباسية هيمنة كاملة،
مبنتهى الشرعية ،وأعطاهم مجيع صالحيات اخللفاء ،كنصب القضاة والوالة 480.وذلك ألنه كان قد
اعرتف بشرعية "من يستبد باالستيالء واالستعالء من غري نصب ممن يصح نصبه ،إذا استظهر بالقوة
481
وتصدى لإلمامة  ،ودعا الناس إىل الطاعة" واعتربه "إماما حقاً ،وهو يف حكم العاقد واملعقود له".
وذلك ألن قاعدة اإلمامة يف نظر اجلويين"االستظهار باملنة واالستنكار بالعدة والعدد والقوة".

482

ومل

يكن حيول بينه وبني االعرتاف الكامل بالبويهيني والسالجقة كخلفاء ،سوى أهنم ليسوا من قريش.

وقد شكل القبول بالتفويض عالمة على اهنيار احلضارة اإلسالمية .متاما كما شكل قيام اجليش
الروماين بنصب األباطرة ،عالمة على اهنيار اإلمرباطورية الرومانية ،ولكن مأساة اخلالفة كانت أكرب
حيث كان قادة اجليش ينصبون أنفسهم ملوكاً وسالطني فوق اخللفاء ،ويستهرتون باألمة وبإرادهتا
ودورها يف احلياة السياسية.

الفصل الثامن :الثقافة االستسالمية
بعد أن قام الفكر السياسي السين ،بتغييب األمة اإلسالمية وإبعادها عن املشاركة السياسيةَّ ،روج
لثقافة استسالمية لعبت دورا كبرياً ،عرب التاريخ ،يف إشاعة روح اخلنوع أمام الطغاة ،وهي الثقافة اليت

عرفت بعقيدة القدر واجلرب ،اليت قامت القنوات السنية اليت اعتمدت بشكل واسع على احلديث ،بنقلها
وتكريسها كأهم مالمح العقيدة السنية (احلنبلية) .وهي ثقافة مناقضة لروح الثقافة القرآنية احلية اليت كان
يتمتع هبا املسلمون يف الصدر األول .وقد استوردها "أهل احلديث السنة" من الثقافة االستسالمية اليت

صاغها العهد األموي االستبدادي هبدف ختدير اجلماهري املسلمة ،ودفعها للرضوخ واخلضوع
للديكتاتورية األموية.
فقد آمن اإلمام أمحد بن حنبل وأهل احلديث (وخاصة احلشويون) بنظرية اجلرب ،من خالل إمياهنم
وتصديقهم باألحاديث اليت انتشرت يف العهد األموي ،واليت تتحدث عن القدر بصورة تعين اجلرب.
واعتربوا ذلك ركنا من أركان السنة ،سالبني بذلك من اإلنسان احلرية واملسؤولية عن فعل أي شيء أو
اختيار أي شيء ،سواء كان طاعة أو معصية .وقد اعترب أمحد"اإلميان بالقدر خريه وشره ،والتصديق
480
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482
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 اجلويين ،غياث األمم  ،ص 244 اجلويين ،غياث األمم  ،ص 217 -اجلويين ،غياث األمم  ،ص 220

باألحاديث فيه ،واإلميان هبا" أصال من (أصول السنة) وهنى عن أن يقال ":ملَ؟ و كيف؟ ،إمنا هو
التصديق واإلميان هبا .ومن مل يعرف تفسري احلديث ،ويبلغه عقله؛ فقد كفي ذلك وأحكم له؛ فعليه
اإلميان به والتسليم له".
وكانت النتيجة الطبيعية هلذا الكالم هو إلغاء احلرية والقدرة واملسئولية واالختيار عن أية جرمية  ،وتربير
ما يفعل الطغاة .وتأكيدا هلذه الفكرة روى عبد اهلل بن أمحد بن حنبل  ،أن رجال سأل سامل بن عبد
علي ويعذبين عليه؟ فأخذ له احلصى 484.ليضربه.
اهلل :هل الزىن بقدر؟ فقال :نعم .قال :كتبه ّ
483

وكان ذلك يعين إلغاء الثواب والعقاب يف اآلخرة على أساس العمل الصاحل أو الطاحل .يقول اإلمام
الربهباري ،إمام أهل السنة يف القرن الرابع":اعلم أنه ال يدخل اجلنة أحد إال برمحة اهلل ،وال يعذب اهلل
أحدا إال بذنوبه ،ولو عذب اهلل أهل السماوات وأهل األرضني برهم وفاجرهم عذهبم غري ظامل هلم .وال

جيوز أن يقال هلل تبارك وتعاىل إنه ظامل ،وإمنا يظلم من يأخذ ما ليس له ،واهلل جل ثناؤه له اخللق واألمر،
واخللق خلقه ،والدار داره ،ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ،وال يقال :مل؟ وكيف؟ ال يدخل أحد بني
اهلل وخلقه" 485 .وملا كان هذا املنطق يتعرض مع جوهر االسالم الذي يقوم على فكرة اإلميان باهلل واليوم
اآلخر والعمل الصاحل ،مل جيد "أهل احلديث السنة" إال النهي عن الكالم واجلدل واخلصومة يف القدر –
كما يقول الربهباري" -ألن القدر سر اهلل ،وقد هنى الرب تبارك وتعاىل األنبياء عن الكالم يف القدر،
وهنى رسول اهلل (ص) عن اخلصومة يف القدر ،وكرهه أصحاب رسول اهلل (ص) والتابعون ،وكرهه العلماء
وأهل الورع ،وهنوا عن اجلدال يف القدر ،فعليك بالتسليم واإلقرار واإلميان ،واعتقاد ما قال رسول اهلل
(ص) يف مجلة األشياء وتسكت عما سوى ذلك".
وذهب القدريون اىل إنكار فكرة االبتالء يف الدنيا ،وزعموا أن اهلل فضل املؤمنني على الكافرين
هبدايتهم لإلميان ،ومع ذلك فانه قد يعذهبم يف اآلخرة ،ويدخلهم النار .ومن يقول عكس ذلك فهو
487
صاحب بدعة.
486

 - 483ابن حنبل ،أصول السنة ،األصل 12
 - 484عبد اهلل يف (كتاب السنة) فقرة – 933:حدثين أىب  ،نا عبد الرمحن بن مهدي  ،نا سفيان عن عمرو بن
حممد قال :كنت عند سامل بن عبد اهلل فجاءه رجل فقال...
 - 485اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص 27
 - 486اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص 28وقد روى إمام أهل السنة يف القرن اخلامس ،هبة اهلل ابن احلسن بن
منصور الطربي الاللكائي  ،عن سفيان الثوري أنه قال ":ال ينفعك الذي كتبت حىت تؤمن بالقدر خريه وشره وحلوه
ومره كل من عند اهلل عز وجل" .ونقل عن سفيان بن عيينة  ":أن السنة عشرة ،فمن كن فيه فقد استكمل السنة ،ومن
ترك منها شيئا فقد ترك السنة ،وأوهلا :إثبات القدر" .شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم  314وفقرة رقم 316
 - 487اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص 29
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وهناك كتاب منسوب اىل اإلمام أيب احلسن األشعري ،وهو كتاب " اإلبانة عن أصول الديانة" يدعي
احلنابلة أنه آخر ما كتبه األشعري بعد ما مال اليهم متاما ،وينفي صحته األشاعرة  ،يقول فيه ":إن اهلل
وفق املؤمنني لطاعته ،ولطف هبم ،ونظر إليهم ،وأصلحهم وهداهم ،وأضل الكافرين ومل يهدهم ،ومل
يلطف هبم باإلميان،كما زعم أهل الزيغ والطغيان ،ولو هداهم لكانوا مهتدين كما قال تبارك وتعاىل":من
يهد اهلل فهو ِ
املهتد ،ومن يضلل فأولئك هم اخلاسرون" .األعراف  ،178وان اهلل يقدر أن يصلح
الكافرين ،ويلطف هبم حىت يكونوا مؤمنني ،ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم ،وأنه خذهلم وطبع
على قلوهبم".
ويذهب األش عري يف ذلك الكتاب اىل أن أن اهلل خلق املؤمنني للجنة وخلق الكافرين للنار ،ويقول":
أخربنا (اهلل) أنه ذرأ جلهنم كثريا من خلقه ،فالذين خلقهم جلهنم وأحصاهم وعدهم وكتبهم بأمسائهم
488

وأمساء آبائهم وأمهاهتم غري الذين خلقهم لعبادته ...وجاء يف اخلرب" :إن املنافقني جيعل يف أصالهبم
كالصفائح فال يستطيعون السجود" (البخاري  )4919ويف هذا تثبيت ملا نقوله من أنه ال جيب هلم
على اهلل عز وجل إذا أمرهم أن يُقدرهم" .ويأول قوله تعاىل":وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" بأن
اهلل عز وجل إمنا عىن املؤمنني دون الكافرين 489.ويؤكد أن"اهلدى ال جيتمع مع الضالل ،وإذا كان هكذا

فما شرح اهلل صدور الكافرين لإلميان ،بل ختم اهلل على قلوهبم ،وأقفلها عن احلق ،وشد عليها...وهذا
يبني أن اهلل خلق كفرهم ومعاصيهم" 490 .ويقول":قال اهلل عز وجل خمرباً عن أهل النار أهنم قالوا":ربنا
غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالني" .املؤمنون  ، 106وكل ذلك بأمر قد سبق يف علم اهلل عز وجل،
يهد اهلل فهو ِ
ونفذت فيه إرادته ،وتقدمت فيه مشيئته ..وقد قال اهلل عز وجل":من ِ
املهتد ومن يضلل
فلن جتد له وليا مرشداً" .وقال ":يضل به كثريا ويهدي به كثريا" .فأخرب تعاىل أنه يضل ويهدي،
وقال":ويضل اهلل الظاملني ويفعل اهلل ما يشاء" ...وإذا كان الكفر مما أراده فقد فعله وقدره وأحدثه
491
وأنشأه واخرتعه ،وقد بني ذلك بقوله تعاىل":أتعبدون ما تنحتون واهلل خلقكم وما تعملون".
ويستعني األشعري بعدد من الروايات اليت تؤكد القدر املكتوب على اإلنسان ،وتنفي قدرته على
االختيار ،فيقول ":روى معاوية بن عمرو ،قال حدثنا زائدة ،قال :حدثنا سليمان األعمش  ،عن زيد بن
وهب ،عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :أخربنا رسول اهلل (ص) وهو الصادق املصدوق":إن خلق أحدكم
جيمع يف بطن أمه أربعني ليلة ،مث يكون علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يبعث اهلل امللك
 ،قال فيؤمر بأربع كلمات ،يقال :اكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد ،مث ينفخ فيه الروح ،قال:
488
489
490
491
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فو الذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع ،فيسبق عليه
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ،فيدخلها ،وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها
إال ذراع  ،فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها".
وينقل رواية أخرى عن رسول اهلل (ص) أنه قال":ما منكم من نفس منفوسة إال قد كتب مكاهنا من
اجلنة أو النار ،وإال قد كتبت شقية أو سعيدة" فقال رجل من القوم :يا رسول اهلل أفال منكث على كتابنا
وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة يصري إىل السعادة ،ومن كان من أهل الشقاوة فيصري إىل
492

فميسرون لعمل الشقاوة وأما أهل السعادة
ميسر ،أما أهل الشقاوة َّ
الشقاوة .فقال (ص) اعملوا فكل َّ
493
فميسرون لعمل السعادة".
َّ
الجذور األموية لفكرة القدر

إن جذور فكرة القدر تعود اىل األمويني الذين مل جيدوا ما يربرون به اغتصاهبم للسلطة ،وإقناع األمة

احملرومة من ممارسة حقها يف الشورى ،سوى اللجوء إىل نظرية اجلرب ،والقول بأن اهلل ساق إليهم اخلالفة
بسابق علمه ،قضاء وقدرا ،أي انه كان يعلم منذ األزل اهنم سيستولون على احلكم ،وعلم اهلل نافذ،
فيكون اهلل هو الذي أعدهم لقيادة األمة وحتم عليهم أن يقاتلوا على اخلالفة وان يرتكبوا ما ارتكبوه من
أعمال ألن ذلك جرى بسابق علمه .ولذلك كانوا يسمون أنفسهم "خلفاء اهلل" .فقد كان معاوية بن
أيب سفيان يربر خروجه لقتال اإلمام علي يف صفني بقضاء اهلل 494.وكان يعترب امللك عطية من اهلل .وقد
عرب عن هذه الفكرة عندما دخل الكوفة بعد صلحه مع اإلمام احلسن ،حيث قال ألهلها" :إمنا
قاتلتكم ألتأمر عليكم وقد أعطاين اهلل ذلك وأنتم كارهون" 495.وقال لوفد عراقي جاءه إىل الشام
":األرض هلل  ،وأنا خليفة اهلل فما أخذت فلي وما تركته للناس فبالفضل مين  ..إنه مللك آتانا اهلل
إياه" 496.كما عرب عن هذه الفكرة وايل معاوية على العراق زياد بن أبيه ، ،يف خطبته البرتاء ألهل البصرة

 - 492األشعري ،اإلبانة عن أصول الديانة،ص ( 97البخاري  3208مسلم )2643
 - 493األشعري ،اإلبانة عن أصول الديانة،ص ( 99 – 98البخاري  1362مسلم )2647
 - 494وخياطب جيشه " :قد كان فيما قضاه اهلل أن ساقتنا املقادير اىل هذه البقعة من األرض .ولفت بيننا وبني أهل

العراق .فنحن من اهلل مبنظر .وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل (ولو شاء اهلل ما اقتتلوا .ولكن اهلل يفعل ما يريد)" .ابن أيب
احلديد ،شرح هنج البالغة ج 2ص 497

 - 495البداية والنهاية ،ج 8ص 131
 - 496البالذري ،أنساب األشراف  ،ج 4ص 117
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 ":أيها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان اهلل الذي أعطانا ونذوده عنكم
497
خولنا ."..
بفيء اهلل الذي َّ
وقد نسب يزيد بن معاوية أمر استخالف أبيه ،وتقليده اخلالفة اىل اهلل 498.وكان يقرأ هذه اآلية" :قل
اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء و تنـزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك
499
اخلري إنك على كل شيء قدير" وينتقد اإلمام احلسني لعدم فهمه هلا وخروجه عليه!.
وجند فكرة اجلرب يف نصوص كثري من اخللفاء األمويني ووالهتم الذين كانوا يعتربون اخلالفة قضاء وقدرا

مثبتا يف الزبر 500.وهو ما دفع عطاء بن يسار ومعبد اجلهين إىل القول":إن هؤالء امللوك يسفكون دماء
501
املسلمني ويأخذون أمواهلم ،ويقولون :إمنا جتري أعمالنا على قدر اهلل تعاىل".
يقول ابن تيمية":إن أكثر أتباع بين أمية كانوا يعتقدون أن اإلمام ال حساب عليه وال عذاب ،وإن اهلل
ال يؤا خذهم على ما يطيعون فيه اإلمام ،بل جتب عليهم طاعة اإلمام يف كل شيء ،واهلل أمرهم بذلك.
وأما غالية الشام اتباع بين أمية فكانوا يقولون :إن اهلل إذا استخلف خليفة تقبل منه احلسنات ،وجتاوز له
عن السيئات ،ورمبا قالوا :انه ال حياسبه .وقد أراد يزيد بن عبد امللك أن يسري بسرية عمر بن عبد العزيز
وىل اهلل على الناس إماما تقبل
فجاء إليه مجاعة من شيوخهم فحلفوا له باهلل الذي ال اله إال هو أنه إذا ّ
اهلل منه احلسنات وجتاوز عنه السيئات .وهلذا جتد يف كالم كثري من كبارهم األمر بطاعة ويل األمر
مطلقا ،وان من أطاعه فقد أطاع اهلل .وحينئذ فهؤالء يقولون :إن إمامهم ال يأمرهم إال مبا أمرهم اهلل به.
502
وهلذا كان يضرب هبم املثل فيقال:طاعة شامية".
ويقول الشيخ حممد أبو زهرة":إن القول يف اجلرب شاع يف أول العصر األموي وكثر حىت صار مذهبا يف
آخره" 503.ويقول الدكتور فاضل األنصاري":متيز العهد األموي بربوز تيارين أملتهما حاجة الدولة ألدجلة
مرجعيتها الدينية ،ومها القول باجلرب ،والقول باإلرجاء ،وتسويغ نشاطات اخللفاء وسياسات الدولة وفقا

 - 497الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج 5ص ؟؟؟؟والكامل يف التاريخ  ،ج 3ص  ، 449واجلاحظ ،التبيان والتبيني
ج 2ص94
 - 498الدينوري ،ابن قتيبة  ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص 174
 - 499الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،اجمللد الثالث ،ص 340و الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج 2ص 32
وتاريخ الرسل وامللوك ج 7ص  216و
 - 500الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج 2ص  32وتاريخ الرسل وامللوك ج 7ص  216و ،ج 7ص221
 - 501اخليون ،رشيد ،معتزلة البصرة وبغداد ،ص 38
 - 502ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،اجمللد الثالث ص  ،373و ج 1ص 233
 - 503أبو زهرة ،تاريخ املذاهب اإلسالمية ،ص 103
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هلذين املبدأين ،وذلك على اعتبار أن اإلرادة اإلهلية اقتضت أن يفعلوا ما يأتونه ،فهو من تدبري الباري
504
وصنعه "حنن خلفاء اهلل بقضاء اهلل وقدره".
ورغم معارضة الصحابة والتابعني فقد جنح االمويون يف بث الفكر اجلربي عرب أحاديث اختلقوها يف
(السنة) فجاء احلشويون من أهل احلديث ومل مييزوا بني احلديث الصحيح واملوضوع ،ورفضوا عرض
األحاديث على القرآن الكرمي أو العقل فقبلوها بغثها ومسينها ،وآمنوا بنظرية اجلرب .ولو رجعوا اىل إمام
أهل احلديث األول احلسن البصري لوجدوه يف طليعة احملاربني لعقيدة اجلرب ،حيث كان يقول":من محل
ذنبه على ربه فقد كفر ،إن اهلل ال يطاع استكراها وال يعصى غلبة ،ألنه املليك ملا ملكهم ،والقادر على
ما أقدرهم عليه فان عملوا بالطاعة مل حيل بينهم وبني ما فعلوا ،وان عملوا باملعصية ،فلو شاء حلال
بينهم وبني ما فعلوا ،فإذا مل يفعلوا فليس هو الذي أجربهم على ذلك  ،فلو اجرب اخللق على الطاعة
ألسقط عنهم الثواب ،ولو أجربهم على املعاصي ألسقط عنهم العقاب ،ولو أمهلهم لكان عجزا يف
505
القدرة ،ولكن له فيهم املشيئة اليت غيبها عنهم فان عملوا بالطابعات كانت له املنة عليهم".
ومل يأبه احلسن البصري لغضب عبد امللك بن مروان عليه ،واهتامه بإحداث القول يف (القدر) فكتب إليه
قائالً":اعلم يا أمري املؤمنني ،أن اهلل مل جيعل األمور حتماً على العباد ،ولكن قال إن فعلتم كذا فعلت

بكم كذا ،وإمنا جيازيهم باألعالم" .وضمن احلسن رسالته عددا كبريا من اآليات القرآنية الكرمية اليت تؤكد
مسئولية اإلنسان عن أفعاله ،ومنها " ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر" .املدثر 37 ،و " كل نفس مبا
كسبت رهينة" .املدثر 38 ،و " قل إن اهلل ال يأمر بالفحشاء أتقولون على اهلل ما ال تعلمون" .األعراف 28 ،و

" ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم مبا
كانوا يكسبون" .األعراف 506.96 ،وأكد البصري لعبد امللك" :إمنا أحدثنا الكالم فيه من حيث أحدث
الناس النكرة له ،فلما أحدث احملدثون يف دينهم ما أحدثوه أحدث اهلل للمتمسكني بكتابه ما يبطلون
به احملدثات وحيذرون به من املهلكات ..فافهم أيها األمري ما أقوله فان ما هنى اهلل فليس منه ،ألنه ال
يرضى ما يسخط من العباد ،فانه تعاىل يقول":وال يرضى لعباده الكفر  ،وان تشكروا يرضه لكم" .الزمر ،7

فلو كان الكفر من قضائه وقدره لرضي ممن عمله".
عقيدة اإلرجاء

 - 504األنصاري ،فاضل ،قصة الطوائف ،ص 51
 - 505أبو زهرة ،تاريخ املذاهب اإلسالمية ،ص 103
 - 506اخليون ،رشيد ،معتزلة البصرة وبغداد ،ص 39
 - 507الطربي ج 4ص 230-227
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507

وقد أضاف األمويون إىل نظرية اجلرب فكرة أخرى هي عقيدة اإلرجاء ،أي أن اإلميان هو التصديق
بالقلب ،أو التصديق بالقلب واإلقرار باللسان فقط .فأخرجوا بذلك العمل من حقيقة اإلميان ،واعتربوا
أن مرتكب الكبرية مؤمن لكفاية التصديق بالقلب واللسان ،أو انه ال خيلد بالنار وان مل يتب وال حيكم
عليه بالوعيد والعذاب الحتمال مشوله بعفوه سبحانه .وحسبما يقول الدكتور فاضل األنصاري":فإن
األمويني تلقفوا فكرة اإلرجاء وجهدوا لتوظيفها تسويغا ملرجعيتهم  ،فشجعوا دعاهتا وعملوا على حتويلها
من تيار سياسي إىل هنج ديين" 508.وذلك هبدف ختدير األمة وتذويب الروح الثورية من الظلم واالحنراف،
ومنع املعارضة من التحرك  ،وحتويل النقاش إىل حبث كالمي حول مصري املذنب يف اآلخرة ،وعدم اختاذ
أي موقف منه يف الدنيا .وهلذا كان اإلمام زيد بن علي يقول" :أبرأ من املرجئة الذين أطمعوا الفساق يف
509
عفو اهلل تعاىل".
وقد اختلف أهل السنة حول (نظرية اإلرجاء) فقاومها اإلمام أمحد بن حنبل ،أشد املقاومة ،وشن
ضدها حربا شعواء ،وقبلها آخرون بدرجات خمتلفة 510.وحسب قول الشيخ حممد أبو زهرة ،فإن طائفة
كبرية من مجهور العلماء السنيني ،أو اجلمهور منهم يرون:بأنه ال يضر مع اإلميان ذنب ،كما ال ينفع مع
511
الكفر طاعة .وإن أمر املرتكب للكبرية يرجأ إىل اهلل تعاىل يوم القيامة.
9-4
الفصل التاسع :التشرذم والوحدة
قام الفكر السياسي السين خبطوة أخرى للوراء على صعيد الفرقة والتشرذم يف اجملتمع االسالمي،
وذلك اعتمادا على بعض األحاديث الغامضة والضعيفة مثل حديث الفرقة الناجية ،الذي أضفى به
مسحة دينية على حالة التفرقة القائمة يف اجملتمع االسالمي ،ووضع بيد احلكام سالحا لضرب الكثري
من الفرق والطوائف ،ومنع التعددية الداخلية الفكرية والسياسية.
 - 508األنصاري ،فاضل ،قصة الطوائف ،ص 94
 - 509أبو زهرة ،تاريخ املذاهب اإلسالمية ،ص 122
 - 510يقول الشيخ حممد أبو زهرة:إن بعض املرجئة مل يقف من مرتكب الكبرية ذلك املوقف السليب  ،بل جتاوزه وقرر
أنه ال يضر مع اإلميان ذنب ،فقالوا :إن اإلميان إقرار وتصديق واعتقاد ومعرفة ،وال يضر مع هذه احلقائق معصية،
فاإلميان منفصل عن العمل  ،بل منهم من غاىل وأفرط وتطرف ،فزعم أن اإلميان اعتقاد بالقلب ،وان أعلن الكفر
بلسانه وعبد األوثان أو لزم اليهودية والنصرانية يف دار اإلسالم وعبد الصليب وأعلن التثليث ومات على ذلك فهو
مؤمن كامل اإلميان عند اهلل عز وجل ومن أهل اجلنة" .تاريخ املذاهب اإلسالمية ،ص 120
 - 511أبو زهرة ،تاريخ املذاهب اإلسالمية ،ص 118
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أ -التعددية الداخلية
فقد نقل "أهل السنة" حديث الفرقة الناجية ،الذي يقول":افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة،
فواحدة يف اجلنة وسبعون يف النار ،وافرتقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة ،إحدى وسبعون يف النار
وواحدة يف اجلنة ،والذي نفس حممد بيده لتفرتقن أميت على ثالث وسبعني فرقة ،فواحدة يف اجلنة،
واثنتان وسبعون يف النار" 512.ويف رواية أخرى عن أيب هريرة  ،بإضافة ":قالوا :من هي يا رسول اهلل؟
قال":ما أنا عليه وأصحايب" 513.ويف رواية أخرى ثالثة بدل ذلك بإضافة":قالوا :يا رسول اهلل ما تلك
الفرقة؟ قال":فرقة اجلماعة" .ويف رواية رابعة يتغري اجلواب فيصبح":وهي اجلماعة" .كما يف رواية اإلمام
514

أمحد من حديث معاوية.
وقد أدى شيوع هذه الفكرة لدى مجيع الفرق اإلسالمية  ،وباخلصوص لدى أهل احلديث ،وادعاء
كل طائفة أهنا "الفرقة الناجية" ..أدى إىل نشوء حالة نفسية استعالئية ضد اآلخرين تشكل حبد ذاهتا
حالة استبدادية حتتكر صفة اإلميان واإلسالم والسنة ،وتتهم اآلخرين بالكفر والضالل والبدعة وأهنم من
أهل النار ،وتتيح أو متهد إلعالن احلرب عليهم ومصادرة حقوقهم وحرياهتم ،وإقصائهم .كما تسمح
ألي حاكم ظامل باستغالل تلك الفكرة للقضاء على معارضيه وبناء نظام مستبد باسم اجلماعة ،كما
إمام
فعل معاوية بن أيب سفيان الذي استوىل على السلطة بالقوة ،واعترب نفسه ،حسب روايته للحديثَ ،
اجلماعة والفرقة الناجية.
ويالحظ أن هذا املفهوم للفرقة الناجية (اجلماعة) يتناقض مع املفهوم اآلخر الذي حاول "أهل
احلديث" تسويقه للفرقة الناجية ،وهو (ما أنا عليه وأصحايب) .وذلك ألن "أهل السنة" – حسب

اعرتافهم – مل يكونوا دائما يشكلون األكثرية أو اجلماعة اإلسالمية العامة ،وإمنا كانوا يف كثري من
األحيان أقلية أو فرقة من الفرق ،ولذلك قدموا تفسريا جديدا للجماعة يساوي(:أهل احلق) فقالوا" :إن
أهل اجلماعة هم أهل احلق وإن قلوا" .وبناء على ذلك ،واستنادا إىل بعض الروايات اليت تتحدث عن
 - 512هذا احلديث رواه اإلمام أمحد ،وابن أيب الدنيا ،وأبو داود ،والرتمذي ،وابن حبان ،واحلاكم ،وصححوه ،ورواه
أيضا  .رووه عن عوف بن مالك ،ومعاوية ،وأيب الدرداء ،وابن عباس ،وابن عمر ،وسعد بن أيب وقاص ،وعبد
غريهم ً
اهلل بن عمرو بن العاص ،وواثلة ،وأيب أمامة ،وغريهم بألفاظ متقاربة.
 - 513رواه أبو داود ،والرتمذي ،واحلاكم ،وابن حبان ،وصححوه.
 - 514وهناك رواية معاكسة تقول إن النيب (ص) قال":ستفرتق أميت ني ًفا وسبعني فرقة ،كلهم يف اجلنة إال الزنادقة،
وهي فرقة".ولكنها مرفوضة من قبل اجلميع باعتبارها موضوعة ومكذوبةhttp://fatawa.al- .
islam.com/fatawa/Display.asp?FatwaID=86&ParentID=500&Page=1
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(غربة اإلسالم) وعن أفضلية القرن األول مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم؛ كان "أهل احلديث" يعتقدون
باحنراف األمة اإلسالمية وضالل معظم فرقها وطوائفها ،وبغربة اإلسالم فيها ،وأن األمة اإلسالمية
ليست كلها على احلق وال هي مضمونة النجاة ،و إمنا بعض منها فقط وهم "أهل احلديث" الذين
يشكلون "الفرقة الناجية" 515.ومل يكن مفهوم (األمة) عندهم باملعىن املعروف املتبادر ،أي اجلماعة
الشاملة اليت تتخذ اإلسالم دينا هلا ،بكل فرقها  ،وكما تكونت وتطورت يف الواقع التارخيي ،بل كان
يعين(:اجلماعة اجلزئية) وهي" :أهل احلديث " أو "أهل احلديث والقرآن" أو "أهل السنة واجلماعة"
حسب مصطلح أهل احلديث .ومن املعروف أن احلنابلة كانوا خيرجون األشاعرة  ،وهم غالبية املسلمني
516
من "أهل السنة" ومن أهل احلق فضال عن املعتزلة والشيعة واخلوارج.
إذن فقد شكل حديث الفرقة الناجية ،وقيام كل فريق بتفسريه تفسريا ضيقا ،أرضية خصبة
للديكتاتورية ورفض االعرتاف بشرعية التعددية الفكرية والسياسية .وساعد الشك بإسالم الغالبية،
واحلكم بضالهلا واحنرافها ،واإلميان باستحالة احلصول على تأييد األكثرية (الناجية) على تعزيز خيار
االستيالء على السلطة بالقهر والغلبة ،وإلغاء الشورى ،وإضفاء الشرعية على حكومات األمر الواقع.
ومن هنا قام الفكر السين (احلنبلي) بتغطية االستبداد ،ومنع األمة من الثورة على الطغاة ،وال سيما إذا
كانوا من "أهل السنة" كاملتوكل العباسي واحلكام الداعمني للمذهب "السين".
وإضافة إىل ذلك قام الفكر السين نفسه مبمارسة استبداد فكري ضد من يرفض أية مقولة من مقوالته
اليت يتميز هبا ،وإرهابه بشدة ،ومع أن كثريا من مقوالته كانت تشكل بدعا جديدة ختالف السنة
الصحيحة  ،فضال عن العقل والقرآن ،وعلى األقل كانت تشكل اجتهادات حباجة إىل نقاش ،فان اإلمام
أمحد بن حنبل مل يرتك أي خيار للمعارضة أو الرفض ،وقدم مقوالته اخلمسني اليت ضمنها رسالته
(أصول السنة) على اعتبار أهنا متثل "السنة النبوية" اليت ال تقبل النقاش .ولقد كان يطلق على أفكاره
ومفاهيمه اليت استقاها من األحاديث" :السنة" .يف حني كان يوجد احتمال كبري بأن تكون "بدعاً"
مناقضة للسنة ،أو أفكاراً خمالفة للتوحيد.

515

 -ابن تيمية  :منهاج السنة النبوية  ،ج 4ص 235

 - 516يقول الدكتور حممد بن سعيد القحطاين :إن أهل احلديث والسنة احملضة  ،ال يدخل يف مصطلحهم "أهل
السنة" إال من يثبت الصفات هلل تعاىل ،ويقول إن القرآن غري خملوق ،وان اهلل يرى يف اآلخرة ويثبت القدر ،وغري ذلك
من األمور املعروفة عند أهل احلديث والسنة .لذا دأب كثري من املصنفني يف العصور األوىل على تسمية كتبهم بالسنة ،
أو شرح السنة ،أو أصول السنة ،حىت خيرج بذلك الطوائف املبتدعة اليت ختالفنا يف األمور اليت ذكرها"  .هامش كتاب
السنة لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،جملد  ،1ص 57
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لقد كانت املشكلة تكمن يف اعتبار اإلمام أمحد كل ما وصل إليه من أحاديث وأفكار واجتهادات
من السنة النبوية ،يف حني كان ينبغي عليه أن يرتك مساحة للشك ،وقدراً من حرية االعرتاض والتفكري.
وهذا ما مل يستطع حتمله بسبب حديث الفرقة الناجية.
ورمبا كان من حق أمحد أن يدعي االجتهاد ويتخذ أي موقف فكري يشاء ،مع احرتام اجتهادات
اآلخرين ،ولكن إطالق صفة "السنة" على موقفه  ،وصفة "البدعة" على الرأي اآلخر ،ألغى حق
517
وحول األمر إىل فرقة ناجية وفرقة ضالة يف النار.
االختالفَّ ،

إن مصادرة اإلمام أمحد بن حنبل ،ملصطلح "السنة" واحتكاره ملذهب "أهل احلديث" أخرجت
معظم املسلمني قدميا وحديثا من دائرة أهل السنة ،وألقت هبم خارجاً يف خانة أهل البدعة ،بدءا من
الشيعة واملعتزلة ومروراً باإلمام أيب حنيفة واألحناف وانتهاءً باألشاعرة (املالكية والشافعية) .وخلقت

حالة من التشنج والتوتر يف عالقات املسلمني الداخلية ،وقضت على حالة التسامح واحلوار والتعددية
518
الفكرية والسياسية.
وقد انعكس التطرف أحياناً ضد أهل احلديث أنفسهم ،وذلك عندما اهتمهم املعتزلة واخللفاء
519
العباسيون بالشرك والكفر والضالل ،يف مسألة خلق القرآن ،وقاموا بتعذيبهم وإقصائهم ومالحقتهم.
وما ذلك إال بسبب انعدام التسامح واحرتام الرأي اآلخر بني املسلمني ،واعتقاد كل فريق بأنه ميتلك
احلق ،كل احلق ،وانه الناجي الوحيد بني الفرق االثنتني والسبعني الذاهبة إىل اجلحيم.

ب – التعددية الدولية في العالم اإلسالمي
 - 517ولذلك استنكر املأمون ادعاء أهل احلديث بأهنم وحدهم أهل السنة ،يف حني كان يتهمهم بالكفر والشرك،
وكتب اىل نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم اخلزاعي قائالً ...":مث انتسبوا إىل السنة ،وأظهروا أهنم أهل احلق
واجلماعة ،وأن من سواهم أهل الباطل والكفر" .السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 287
 - 518وقد بلغ التطرف يف تفسري (السنة) درجة ضيقة جدا ،مع اإلمام الربهباري ،الذي اعترب آراءه اخلاصة العقدية
والفكرية والتارخيية والفقهية ،جتسيداً للسنة ،واعترب من خيالفه يف حرف واحد خارجاً من "أهل السنة" وداخالً يف "أهل
أقر مبا يف هذا الكتاب  ،وآمن به ،واختذه إماما ،ومل يشك يف حرف منه ،ومل جيحد حرفا مما يف
البدعة" .وقال ":من َّ
هذا الكتاب ،أو شك يف حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى" .اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص،38
و ص 49
519
أمحد بن نصر اخلزاعي ،بأنه كافر يستتاب .وعندما قتلوه وصلبوه
 حيث قام القاضي ابن أيب دؤاد املعتزيل ،باهتام َعلقوا يف أذنه رقعة كتب فيها":هذا رأس الكافر املشرك الضال أمحد بن نصر بن مالك ،ممن قتله اهلل على يد عبد اهلل
هارون اإلمام الواثق باهلل أمري املؤمنني" .تاريخ ابن خلدون ،سنة  230و ابن مسكويه ،جتارب األمم ،اجمللد السادس ،
ص  532نقال عن كتاب من سواد الكوفة إىل البحرين ملي حممد اخلليفة.
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وعلى صعيد آخر ،قام الفكر السياسي السين بإضفاء الطابع الديين على حالة الصراع الدولية بني
املسلمني ،حيث مت ربط مفهوم دولة "اخلالفة" مع مفهوم الوحدة العاملية اإلسالمية السياسية ،والتأكيد
على ضرورة الوحدة حىت يف ظل الديكتاتورية ،واستيالء احلكام على السلطة بالقوة .وحصر الشرعية مبن
يسبق اىل البيعة ولو من رجل واحد .وذلك استناداً اىل حديث يقول ":إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر
منهما"520.وحديث آخر يقول ":من بايع إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه ما استطاع  ،فإن
جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر" 521.وحديث ثالث يقول ":من أتاكم وأمركم مجيع يريد أن يفرق
مجاعتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان".
وقد انفرد مسلم برواية هذه األحاديث  ،ومل يرِوها البخاري ،وال أمحد بن حنبل وال غريمها من رجال
احلديث .وتوجد شكوك حول احلديث األول ،ألن مصطلح اخلالفة مل يظهر إال بعد وفاة الرسول ،أما
احلديث الثالث ،فهو ال يتحدث بصراحة عن البيعة للخليفة الثاين ،وإمنا عن شق العصا أو الثورة .يبقى
احلديث الثاين ،وهو أيضا غري صريح باملطلوب ،إذ أنه يتحدث عن منازعة متمرد لإلمام الشرعي املبايع،
وال يتحدث عن قيام إمامة أخرى يف مكان آخر ،مل يبايع أهله اإلمام األول.
مما يدل على ضعف ذلك احلديث وعدم معرفة املسلمني به ،وأن الصورة اليت ارتسمت يف أذهان
املسلمني عن وحدة اخلالفة مستندة يف احلقيقة إىل إمجاع الصحابة وليس إىل آية قرآنية أو حديث نبوي
متواتر ،ولكن الفكر السياسي السين اعتمد على ذلك احلديث كثريا ،وجعل منه دليالً صلباً للمحافظة
على أمن األنظمة السياسية أكثر من احملافظة على وحدة العامل اإلسالمي .ورمبا أعطى من خالله
سالحاً بيد من يعتقد انه ميثل اخلالفة الشرعية لكي يبسط ظالله على سائر الدول والبالد والشعوب
املقهورة بالقوة.
يقول القلقشندي ":ان مجهور العلماء رضي اهلل عنهم على أنه ال يصح نصب خليفتني ،وإن تباعد
إقليمامها ،احتجاجا بعموم قوله (ص)":إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما" ..واخللفاء املقدم ذكرهم
من اخللفاء الراشدين مث من خلفاء بين أمية مث من خلفاء بين العباس يف العراق مث من خلفائهم بالديار
املصرية إىل آخر وقت ،جارون على نسق واحد يليها منهم الواحد بعد الواحد إما بالعهد من الذي قبله
وإما بيعة من أهل احلل والعقد ،فمن خرج عنهم أو شق عصاهم فهو باغ ال تسوغ مبايعته وال حتل
522

متابعته".
ومع انشغال الفقهاء الدستوريني السنة كثريا مبحاولة حل مشكلة التعدد يف اإلمامة ،فاهنم مل ينظروا إىل
افتقاد تلك األنظمة ملختلف وجوه الشرعية األخرى ،من الشورى والعدالة ورضا األمة ،وإمنا نظروا فقط
520
521
522
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إىل مسألة التعدد من زاوية املنافسة وشق عصا الطاعة والبغي .وإذا كان بعضهم قد استعان باألحاديث
الناهية عن وجود خليفتني يف وقت واحد ،فان الفقهاء املتقدمني مل يشريوا إىل تلك األحاديث الضعيفة،
وإمنا اعتمدوا على اإلمجاع .فقال املاوردي ":إذا عقدت اإلمامة إلمامني يف بلدين مل تنعقد إمامتهما،
ألنه ال جيوز أن يكون لألمة إمامان يف وقت واحد ،وإن شذ قوم فجوزوه"523.وقال أبو يعلى الفراء":ال
جيوز عقد اإلمامة إلمامني يف بلدين يف حالة واحدة ،فان عقد الثنني  ...فان علم السابق منهما بطل
العقد الثاين" 524.وقال إمام احلرمني اجلويين ":إن مبىن اإلمامة على أن ال يتصدى هلا إال فرد ،وال
يتعرض هلا إال واحد يف الدهر" 525.وقال":اإلمام هو الواحد الذي به ارتباط املسلمني مجيعا" 526.و"
527
يستحيل فرض إمامني نافذي احلكم عموما".
ونظراً لتعدد احلكام واخللفاء عرب التاريخ ،فقد أخذ بعض الفقهاء السنة األمر الواقع حبكم الضرورة،
بنظر االعتبار ،ولكنهم اعتربوا الوحدة هي األصل .فقال الشيخ رشيد رضا":إن مجهور املسلمني (جممع)
على أن تعدد اإلمامة اإلسالمية غري جائز ،ومقتضاه أن احلكومة اإلسالمية اليت تتعدد للضرورة وتعذر
يف ترك اتباع اجلماعة هي حكومة ضرورة تعترب مؤقتة ،وتنفذ أحكامها ،ولكن ال تكون مساوية لألوىل،
وان كانت مستجمعة لشروط اإلمامة مثلها" 528.ولكنه نقل أيضا قوالً ألحد املفكرين السنة (وهوالسيد

صديق حسن خان هبادر يف كتابه (الروضة الندية)) جييز التعدد اعتمادا على توسع رقعة العامل اإلسالمي
529
وصعوبة حكمها من إمام واحد.
وإذا كانت الوحدة اإلسالمية السياسية مطلوبة ،فهي ختتلف عن الضم القسري حتت نظام مستبد،
ولكن ميكن تصورها بواسطة عقد انتماء طوعي دميوقراطي ويف ظل سيادة الشعوب اإلسالمية ،وليس
خضوعا خلليفة من قبيلة معينة ومن قومية معينة ،يعقد له اخلالفة شخص واحد أو عدة أشخاص،
وحيكم بصورة مطلقة وبال حساب ،مث يورث احلكم إىل أبنائه وأحفاده إىل يوم القيامة ،كما كان يقول
الفكر السياسي السين القدمي.

523

 -املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 10

 - 524الفراء ،األحكام السلطانية ،ص 30
 - 525اجلويين ،غياث األمم  ،ص 143
 - 526اجلويين ،غياث األمم  ،ص 145
 - 527اجلويين ،غياث األمم  ،ص 146
 - 528رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص 83
 - 529رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص  82عن ( الروضة الندية ص  413من النسخة املطبوعة باملطبعة
األمريية مبصر سنة .)1296
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10-4
الفصل العاشر :الموقف من حقوق المرأة السياسية
يف الوقت الذي كان ينفتح على إمامة الفاسق واجلائر واملتغلب بالقوة والقهر ،ويقبل بتحول اخلالفة
إىل ملك عضوض وإلغاء دور األمة السياسي بصورة عامة من خالل إلغاء عملية االنتخاب عرب الشورى
وجملس أهل احلل والعقد؛ اختذ الفكر السين موقفا سلبيا من حقوق املرأة السياسية ،سواء على صعيد
اإلمامة ،أو صعيد أهل احلل والعقد ،أو صعيد االنتخاب واملشاركة السياسية .وقد مت بناء املوقف
السليب من مشاركة املرأة السياسية بعد حتول اإلمامة إىل "خالفة" مقدسة ،وإضفاء الطابع الديين عليها،
ورفعها إىل مقام سام يتلو النبوة ويقوم مقامها ،وبناء على مصادر تشريعية خاصة كأخبار اآلحاد
واإلمجاع والقياس ،وليس على القرآن أو السنة املتواترة.
ف قد رأينا يف الفصول السابقة ،أن اإلسالم (كتابا وسنة) مل يتحدث عن النظام السياسي ،وترك
تفاصيل ذلك للناس لكي يبنوه حسب ظروفهم وأعرافهم وعاداهتم وتقاليدهم ،ولكي يطوروه حسب
عقوهلم ومصاحلهم ،وأن جتربة اخللفاء الراشدين السياسية كانت جتربة إنسانية انبثقت من وحي الظروف
العربية احمليطة هبم .وإذا كان اإلسالم مل يؤشر على نقاط دستورية مهمة ،وتركها للناس ،فقد كان من
األجدر به أن ال يؤشر سلبا على نقاط أخرى فرعية .وبكلمة أخرى :إذا كان اإلسالم مل ينص على
طريقة انتخاب اإلمام ،ودائرة املرشحني واملنتخبني لإلمام ،وأهل احلل والعقد ،وتفاصيل العالقة بني
احلاكم واحملكوم ،وما إىل ذلك من أمور ،فقد كان من الطبيعي أن ال ينص على منع املرأة من املشاركة
السياسية على خمتلف األصعدة.
وإذا ما عدنا إىل مبادئ اإلسالم األولية حول املوضوع ،فسوف جند أن اإلسالم ينظر إىل املرأة
والرجل نظرة متساوية يف حتمل املسئولية وأداء دور خالفة اهلل يف األرض ،حيث يقول اهلل عز وجل:
"املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض ،يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ،ويقيمون الصالة ،ويؤتون
الزكاة ،ويطيعون اهلل ورسوله ،أولئك سريمحهم اهلل ،إن اهلل عزيز حكيم" .التوبة  71ومبا أن السياسة هي
ترمجة عملية ملهمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فإهنا من حق النساء والرجال بال فرق ،ومن
واجبهم أيضا ،وهم مجيعا مسئولون عن ممارستها ومطالبون بأدائها.
ولكن نظرا إىل طبيعة الرجال العسكرية ،وانطواء السياسة على صراعات مسلحة وتالزمها مع احلروب،
عادة ،إضافة إىل سيطرة الرجال يف اجملتمعات العربية يف صدر اإلسالم ،فقد تأخرت املرأة إىل الصفوف
اخللفية الثانوية عمليا ،وليس بالضرورة بناء على منطلقات عقدية أو نصوص شرعية.
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وقد ابتدأ اجلدل حول املوضوع بأهلية املرأة لتويل منصب اإلمامة العظمى ،مث امتد إىل دورها يف جملس
أهل احلل والعقد ،وانتهى يف األخري حىت إىل دورها يف ممارسة حقها يف البيعة وانتخاب اإلمام .فبينما
ذهب معظم الفقهاء إىل عدم أهلية املرأة لتويل الواليات العامة ،أجاز بعض الفقهاء ذلك ما عدا الوالية
العظمى (اخلالفة) يف حني أجاز فريق ثالث قيام املرأة مبمارسة القضاء.
ال قَـ َّوامو َن علَى الن ِ ِ
َّل
وقام الرافضون لتويل املرأة الواليات العامة ،باالستناد إىل آيةِّ ":
الر َج ُ ُ َ
َ
ِّساء مبَا فَض َ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْعض َوِمبَا أن َف ُقواْ ِم ْن أ َْم َواهلِِ ْم" ( .النساء ) 34:وانطلقوا من تقرير اإلسالم لقوامة الرجل
اهللُ بـَ ْع َ

على املرأة يف البيت ،ليقرروا قوامة الرجل يف احلياة السياسية ومينعوا من تويل املرأة أي دور يتضمن قوام ًة
ما على الرجال أو النساء .واستعانوا أيضا بآية "وقرن يف بيوتكن" املوجهة لنساء النيب  ،ليستنبطوا منها
530
عموم احلكم إىل مجيع النساء.
وإضافة إىل هذا التأويل ،قام الرافضون لتويل املرأة الواليات العامة ،باالستناد إىل حديث رواه البخاري
فارسا َملّ ُكوا ابنةَ كِ ْسرى
ومسلم عن أيب بكرة الذي قال" :ملا بـَلَ َغ َّ
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أ ّن ً
َ
ِ
قوم َولَّْوا ْأمَرُهم امرأ ًة" 531.ومع أن احلديث مل يأت بشكل هني صريح ،أو ضمن دستور
قال  :لن يـُ ْفل َح ٌ
شامل ،وإمنا جاء على شكل تعليق عارض يف حادثة معينة ،وهي تب يوء بوران بنت شريويه عرش فارس،

فقد اعتمد الرافضون لتويل املرأة ،على هذا احلديث (الواحد) يف سلب املرأة أي حق يف تويل أي منصب
532
عام ،وتشريع قانون دستوري خطري يصادر حق مجيع النساء يف تويل األمور العامة.
ورمبا استعان بعض الرافضني بأحاديث أخرى مثل حديث":إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم
مسحاءكم فظهر األرض خري لكم من بطنها ،وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم خبالءكم وأموركم إىل
نسائكم فبطن األرض خري لكم من ظهرها" .وهو حديث غريب يرويه صاحل املري الذي كان ينفرد
بغرائب ال يتابع عليها ،وكذلك مثل حديث "األخذ برأيهن مفسدة".
ورغم أن حديث أيب بكرة (خرب واحد) و (ضعيفا) لكون أيب بكرة حمدوداً يف قضية اهتام بالقذف.
فقد صحح الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق احلديث ،لرواية مسلم له ،وعدم الشك يف عدالة الصحابة.
تبعاً للنظرية السنية يف تصحيح األحاديث  " .وكم من حديث مل يروه إال صحايب واحد .وال يكون هذا

قدحاً يف احلديث ،فإننا متعبدون خبرب الواحد الثقة ،وقد عمل الصحابة ومن بعدهم من التابعني وأهل
 - 530راجع  :نظرية اإلسالم وهديه ،أليب األعلى املودودي ،ص 20
 - 531رواه البخاري عن أيب بكرة قال":لقد نفعين اهلل بكلمة أيام اجلمل ،إذ ملا بلغ النيب (ص) أن فارس ملكوا عليهم
ابنة كسرى قال ( :لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)"( .البخاري ج  5ص  136وج 8ص )97
 - 532يقول إبراهيم فوزي:إن هذا احلديث مكذوب ألنه ال يوجد يف تاريخ الفرس أهنم ولوا عليهم ابنة كسرى وال أية
امرأة أخرى .تدوين السنة ،ص 247
140

السنة مجيعاً خبرب الواحد الثقة" .وعدم معارضة احلديث لنص يف القرآن والسنة .مث قال":إن النيب صلى
اهلل عليه وسلم قد أطلق حكماً عاماً بلفظ عام ال خيتص بزمانه ،وال بقوم دون قوم فقال( :لن يفلح قوم

ولوا أمرهم امرأة)".

533

واعتمد الرافضون ،بشكل رئيسي ،على مبدأ (اإلمجاع) ملنع املرأة من ممارسة أي دور سياسي حىت يف
ختل من أمثلة ومناذج ملشاركة املرأة السياسية يف
عملية االستشارة .ومع أن جتربة الصحابة والتابعني مل ُ
أكثر من صعيد .إال أن الفكر السياسي السين وجد يف جتربة الصحابة والتابعني السياسية ما يعزز موقفه
السليب جتاه املرأة ومشاركتها يف احلياة العامة .حيث قال إمام احلرمني اجلويين ":ما نعلمه قطعا ،أن
النسوة ال مدخل هلن يف ختري اإلمام وعقد اإلمامة ،فإهنن ما روجعن قط ،ولو استشري يف هذا األمر امرأة
لكان أحرى النساء وأجدرهن هبذا األمر فاطمة رضي اهلل عنها ،مث نسوة رسول اهلل أمهات املؤمنني.
وحنن بابتداء األذهان نعلم أنه ما كان هلن يف هذا اجملال خماض يف منقرض العصور ومكر الدهور".

534

وقال الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق  ":إن مثة إمجاعا على أن الوالية العامة ال جتوز أن تتوالها املرأة
سوا ء والية عامة كأن تكون رأس الدولة أو ولية تتوىل والية األمصار وحىت القضاء ،هذا فيه إمجاع من
األمة كلها من أيام النيب صلى اهلل عليه وسلم .وقد استدل حبديث أيب بكرة ،مجيع علماء األمة وسادهتا
ممن يرون أنه ال توىل املرأة الوالية العامة ،وسواء كان ذلك على املسلمني مجيعاً يف كل األرض أو على
فريق منهم ،وهذا إمجاع بني علماء املسلمني يف مجيع عصورهم ،ومل يشذ عن ذلك إال من ال يؤبه خبالفة
535
كبعض فرق اخلوارج".
ويشرح الدكتور فريد عبد اخلالق مبدأ اإلمجاع  ،فيقول":ما استدل به القائلون بعدم مساواة املرأة
للرجل يف احلقوق الس ياسية ومنعها من الوالية العامة ،إن السوابق التارخيية وما جرى عليه من أمر
املسلمني يف صدر اإلسالم مل تعرف املرأة داخلة ضمن مجاعة أهل احلل والعقد ،وإن عرفت مشاركتها
للرجال يف إبداء الرأي أو مراجعة اخلليفة .وعدوا ذلك إجماعا من قبل اإلمجاع الذي يعرفه األصوليون

مصدرا للتشريع بعد القرآن والسنة ،وهو إمجاع أويل األمر وهم أهل احلل والعقد".

536

وبناء على تلك األحاديث وأصل اإلمجاع ،أصدر اجلامع األزهر فتوى ،قال فيها ":ساوت الشريعة
اإلسالمية بني املرأة والرجل فيما يتعلق بالوالية اخلاصة والتصرف يف شؤوهنا اخلاصة ..وإن الشريعة
533
534
535
536
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اإلسالمية ال تقر أن تكون للمرأة عضوية الربملان ألن هذه العضوية تعد من الوالية العامة ،وقد قصرت
الشريعة اإلسالمية الوالية العامة على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة .وإن الشريعة اإلسالمية حترم
كذلك على املرأة حق االشرتاك يف االنتخاب"537.
وقال أبو األعلى املودودي ":هذان النصان يقطعان بأن املناصب الرئيسية يف الدولة رئاسة كانت أو
وزارة أو عضوية جملس الشورى أو إدارة خمتلف مصاحل احلكومة ،ال تفوض إىل النساء" .واهتم املودودي
حيملون اإلسالم ما ليس فيه ،وأمرهم إال يتقولوا على اإلسالم بغري حجة  ،ما يرده
خمالفيه يف الرأي اهنم ّ
538
البتة كتاب اهلل وسنة النيب وتاريخ القرون املشهود هلا باخلري.
وقال الشيخ حممد عبد اهلل اخلطيب  ":إن قضية املرأة والوالية العظمى حمسومة عند الفقهاء وعند
العلماء وعند اإلخوان املسلمني ،واحلكم فيها عدم اجلواز بأي صورة من الصور" .وتساءل قائالً":إذا
كان اهلل جل جالله مل جيعلها َّقوامة يف البيت على عائلة واحدة ،فهل يُبيح هلا أن تصبح َّقوامة على
539
شك يف َّ
أن القوامة على الدولة أخطر شأنًا".
الدولة وهبا ماليني البيوت؟ ال َّ
واستند أمحد بن حممد اجلعفري يف رفضه إعطاء املرأة حق االنتخاب يف السعودية ،على أساس
540
الروايات وأصل اإلمجاع.
ونتيجة هلذا الفكر السليب من مشاركة املرأة السياسية ،اختذت حكومة طالبان اليت قامت يف
أفغانستان ،موقفا سلبيا شديدا من املرأة ،وجاء ذلك ضمن موقفها العام الرافض للمشاركة الشعبية يف
احلكم ،عرب الشورى أو االنتخابات.
ولكن بعض املفكرين املعاصرين ،حاول التحرر من املوقف السليب من حقوق املرأة  ،وذلك
بالتشكيك بتحقق اإلمجاع وبصحة األحاديث 541.والقول ":بأن نصب اإلمام يعترب من أعمال السياسة
اليت مل يرد فيها نص قطعي يفيد املنع من نصب امرأة للخالفة ،وأنه من األمور املسكوت عنها يف
أحكام الشريعة فيعمل فيها مبقتضى قاعدة درء املفاسد وحتقيق املصاحل .واألحكام الشرعية مبنية

 - 537عبد اخلالق ،فريد ،يف الفقه السياسي اإلسالمي ،ص121
 - 538عبد اخلالق ،فريد ،يف الفقه السياسي اإلسالمي ،ص131-130
 - 539موقع :إخوان أو الين:
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=13495&LevelID=2&Secti
onID=205
http://saaid.net/female/f16.htm - 540
541
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احلكمة" 542.وبإمكانية نقض اإلمجاع األول بإمجاع ثان ،أو التأكيد على طبيعة املسألة وكوهنا مسألة
543
اجتماعية أخالقية سياسية ال مسألة دينية.
وضرب القائلون جبواز تويل املرأة للواليات العامة ،عدة أمثلة خالفا لإلمجاع املدعى ،وهي قصة ملكة
سبأ اليت ذكرها القرآن الكرمي ،وأشاد بطريقة إدارهتا الدميوقراطية للحكم":قالت يا أيها املأل أفتوين يف
أمري ما كنت قاطعة أمراً حىت تشهدون" .وقصة أم املؤمنني عائشة اليت تولت رئاسة قومها يف حرب
اجلمل رئاسة فعلية .ومل يكن فقدان شرط الذكورة بأسوأ من فقدان شرط احلرية ،ومع ذلك فقد قبل
املسلمون والفقهاء جبواز حكم العبيد.
وقد توقف املؤيدون عند قوله تعاىل "املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض" فاستفادوا منه املساواة
يف الوالية بني املؤمنني دون تفريق بني اجلنسني ،كما استنبطوا من تكملة اآلية "يأمرون باملعروف وينهون
عن املنكر" جواز العمل السياسي ،والتحزب والتعاضد والتناصر والتشاور لتحقيق املصاحل واحلق والعدل،
والتنفيذ .ومتسكوا باألصل القائل بعدم جواز التخلي عن اآليات القرآنية قطعية الداللة والثبوت ،
واستبداهلا بنصوص حديثية ظنية الثبوت والداللة معا .وممن قال بأن اإلسالم ال حيظر على املرأة احلقوق
السياسية مصطفى السباعي يف مؤلفه :املرأة بني الفقه والقانون ،واألستاذ البهي اخلويل يف :املرأة بني
البيت واجملتمع ،والدكتور عبد احلميد متويل يف :مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم .وآخرون.
وقد أعطى الشيخ حممد الغزايل احلق " للمرأة ذات الكفاية العلمية اإلدارية و السياسية أن تلي أي
545
منصب ما عدا منصب اخلالفة العظمى  ،وتستشار وتشري  ،ولرأيها وزنه بقدر ما فيه من حق" .
544

وحاول الشيخ يوسف القرضاوي التفريق بني والية املرأة لرئاسة الدولة ،اليت توقف فيها ،وبني توليها
القضاء والوزارة واإلدارة ،الذي قال به معتمدا على آية "املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض546."...
ورد القرضاوي رأي املودودي بالتفريق بني والية الرجال داخل األسرة ،وبني والية النساء على بعض
الرجال خارج نطاق األسرة الذي مل يرد ما مينعه ،ما عدا الوالية العامة للمرأة على الرجال املمنوعة547.

 - 542عبد اخلالق ،فريد ،يف الفقه السياسي اإلسالمي ،ص 126
 - 543عبد اخلالق ،فريد ،يف الفقه السياسي اإلسالمي ،ص 132
 - 544عبد اخلالق ،فريد ،يف الفقه السياسي اإلسالمي ،ص 144
 - 545الغزايل ،سر ختلف العرب واملسلمني ،ص  28و29
 - 546عرب حمطة تلفزيون وراديو العرب الفضائية  . A.R.Tليلة الثالثاء  4من رجب احلرام سنة 1418هـ املوافق 3
من شهر نوفمرب سنة 1997م
 - 547نقال عن حبث للدكتورة منرية عبد الرزاق  ،يف املوقع األلكرتوين التايل:
http://www.balagh.com/woman/hqoq/6v10kpja.htm
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وبعد أن رفض الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق دخول املرأة إىل جملس الشورى ،استثىن عملية التصويت،
548
فأعطى هذا احلق للمرأة ،استنادا إىل كون التصويت نوعا من الوكالة اجلائزة.
وهكذا اختذ الدكتور أبو فارس موقفا إجيابيا من مشاركة املرأة يف عملية التصويت فقط"ألن االنتحاب
549
شهادة ،والشهادة جتوز من الذكر واألنثى".
ولكن الدكتورة هبة رؤوف عزت أعطت يف كتاهبا " املرأة والعمل السياسي  :رؤية إسالمية" كل
احلقوق السياسية للمرأة  ،بعد أن ضربت احلجج اليت يتشبث هبا الرافضون حلقوق املرأة ،من األحاديث
خاص بقوم فارس ويدخل يف إطار
وأصل اإلمجاع  ،فقالت عن احلديث الذي يستند إليه الرافضون إنه ّ
عاما لنشأ بذلك تعارض بني القرآن
اإلخبار والبشارة ال يف باب احلكم الشرعي .ولو كان احلديث ً

وال يسنّة ،وهذا ال يكون ،مما يؤيّد دعوى خصوصية احلديث بقوم فارس وعدم انسحابه على أية والية
550
للمرأة  .ورفضت الدكتورة هبة دعوى اإلمجاع .

11-4

الفصل الحادي عشر :انهيار الخالفة ،أو انفصال السياسة عن الدين
بعد أن كانت اخلالفة يف بداية عهدها ذات أهداف عظيمة "موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين
وسياسة الدنيا" كما يقول املاوردي ،أو "رئاسة عامة يف أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول األكرم" كما
يقول ابن خلدون ،وكان يفرتض أن تكون انعكاسا لتطلعات األمة اإلسالمية ،وأداة هلا لتحقيق مهمة
خالفة اهلل يف األرض ؛ حتولت إىل ملك عضوض وأصبحت حمال للصراع بني أهل الدنيا وهدفا ألجل
http://www.salafi.net/articles/article2.html - 548
- 549
http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=4pK
FsJ
- 550
http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/politic/2000/article44.sh
tml
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احلصول على املال والنساء والعلو يف األرض بغري حق .وبعد أن كانت وسيلة لتنفيذ الشريعة اإلسالمية
وحترير العباد وحتقيق العدل ،أصبحت لدى معظم اخللفاء وامللوك هدفا لذاته ،واحندرت إىل أسفل
دركاهتا ،وأصبح اخللفاء رمز الظلم والفساد وخمالفة الشريعة واالعتداء على حقوق الناس .وحدث يف ظل
ما يسمى باخلالفة أول انفصال بني الدين والسياسة.
وكما رأينا خالل الفصول املاضية ،فقد كان تدهور اخلالفة بسبب قيامها على القهر والغلبة والعهد
إىل األبناء واإلخوان واألقارب وانفصاهلا عن األمة بعد إلغاء الشورى ،وتعاليها على املراقبة والنقد
واحملاسبة.
ومن هنا مل يكن غريبا أن نشهد وصول رجل مثل الوليد بن يزيد بن عبد امللك ملنصب اخلالفة يف
العهد األموي .بعد وصية أبيه إليه بوالية العهد ،بعد أخيه هشام ،بغض النظر عن مؤهالته وصفاته
والتزامه بالدين .فتسلم الوليد األمر عند موت هشام يف ربيع اآلخر سنة 125هـ .وكان فاسقاً فاجراً،

منتهكاً حرمات اهلل  ،واشتهر باخلمر واللواط ،كما يقول الذهيب 551.وقد رشق القرآن بالسهام وفسق ومل
ُخي ِ
ف اآلثام حىت ُمسِّي "فرعون هذه األمة" 552.مما أدى إىل ثورة األمويني ضده ،بقيادة يزيد الناقص،
وقتله .وقد تربأ منه حىت أخوه سليمان بن يزيد ،وقال عندما شاهد رأسه على رمح ":بعداً له ،أشهد أنه
553
كان شروبا للخمر ماجنا فاسقا ولقد راودين على نفسي".
وإذا كان الوليد بن يزيد قد ضرب املثل األعلى يف الفسق والفجور واالستهتار واالنقالب على مبادئ
الشريعة ،فان العديد من "اخللفاء" كانوا يشربون اخلمر علنا يف جمالسهم ،ومنهم اهلادي موسى بن
املهدي  ،حسبما يقول الذهيب ،واملتوكل الذي كان منهمكا يف اللذات والشراب واللهو 554.واملقتدر
الذي يقول املؤرخون عنه " :أنه كان مؤثرا للشهوات والشراب مبذرا ،وخاضعا للنساء"  555.والقاهر

 - 551قال هشام بن عبد امللك يوماً لويل عهده الوليد بن يزيد ،بعد أن متادي يف الشراب و طلب اللذات :وحيك يا
وليد ! و اهلل ما أدري أعلى اإلسالم أنت أم ال ؟! ما تدع شيئاً من املنكر إال أتيته غري متحاش و ال مسترت به !
معرضا بابنه مسلمة  ":يا أيها السائل عن ديننا حنن على دين أيب شاكر  ،نشرهبا صرفاً و ممزوجة
فكتب إليه الوليدِّ ،
بالسخن أحياناً و بالفاتر" .فغضب هشام على ابنه مسلمة ـ و كان يكىن أبا شاكر ـ و قال له  :يعريين بك الوليد و أنا
أرشحك للخالفة ! فالزم األدب و احضر اجلماعة  .تاريخ الطربي ج 4ص222
 - 552السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 234
 - 553السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 233
 - 554السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 323
 - 555السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 356
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الذي كان سي السرية سفاكا للدماء مدمن اخلمر 556.وآخرون غريهم .وحىت إذا مل يكونوا يشربون
اخلمرة ،فاهنم كانوا يقتلون النفس احملرمة ،ويغتصبون املال احلرام ،وال يضعونه موضعه ،مما كان يسلب
عنهم لقب "اخلليفة" وحيوهلم إىل ملوك ظاملني ،حسب تعريف الصحابة ملصطلح "اخلالفة".
ومن هنا ذهب مجاعة من أئمة السلف منهم أمحد بن حنبل  ،إىل كراهية إطالق اسم اخلليفة على
من بعد احلسن بن علي 557.وهذا هو الواقع ،إذ كان امللوك األمويون والعباسيون ومن جاء بعدهم ،إال
ما ندر ،من أبعد الناس عن "اخلالفة" مبعىن حراسة الدين وسياسة الدنيا ،أو نيابة الرسول يف تطبيق
الشريعة اإلسالمية ،وكان جيدر بالفكر السياسي اإلسالمي والسين خصوصا ،أن يعمل على تقييد
صالحيات امللوك املطلقة ،ودفعهم للتناغم مع إرادة األمة ،والقيام بدور النيابة عنها .ولكن تصديق
"أهل السنة" للروايات الواردة عن الرسول األعظم (ص) دون متحيص وال تفكري ،وخاصة األحاديث اليت
تقول بعدالة مجيع الصحابة وضرورة الطاعة لألمري الفاجر ،أدى هبم إىل التهاون يف مسألة اشرتاط العدالة
والقبول حبكومة الفاسق ،بل واعتباره مؤهالً للخالفة .وذلك يف حماولة من "أهل السنة" لتصحيح حكم
558
معاوية وإضفاء صفة اخلالفة عليه .وكانوا يف موقفهم هذا خمالفني ملوقف الصحابة والسلف الصاحل.
وقد مر معنا يف فصل (الطاعة املطلقة لإلمام) موقف اإلمام أمحد بن حنبل وشيخه علي بن املديين،
واألشعري ،والطحاوي ،وأيب زرعة ،وأيب حامت ،وأيب بكر اخلالل ،والربهباري ،والاللكائي ،وابن زمنني
األندلسي ،وغريهم وغريهم ،من تلك األحاديث ،ومن وجوب السمع والطاعة للحاكم الفاسق الفاجر ،
559
واعتبار ذلك ركناً من أركان "السنة واجلماعة".
يقول الدكتور عبد الكرمي حممد مطيع احلمداوي":أما العدالة  ،فصغرى وهي جتنب فسق األعمال،
وكربى هي جتنب فسق األعمال واملعتقد؟ وقد رأى بعض احلنفية أهنا ليست بشرط ضروري لصحة
اخلالفة ،وان اختيار الفسقة والظلمة هلا جائز مع الكراهة ،سواء عند التولية أو لالستدامة ،أو ممارسة
مهام تقليد الوالة والقضاة وغريهم560.ويقول الدكتور الدميجي ":أجاز أهل السنة واجلماعة إطالق كلمة
(خلفاء) على من جاءوا بعد اخللفاء الراشدين وان كانوا ملوكا بشرط كوهنم من قريش ...وان كان فيهم
561
بعض االحنراف والتقصري يف بعض واجبات الدين بشرط القرشية".
 - 556السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 359
 - 557أمحد بن عبد اهلل القلقشندي  ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج 1ص 12
 - 558الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 535 -533
 - 559الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم 314:و فقرة رقم318:
 - 560الطرسوسي ،جنم الدين إبراهيم بن علي احلنفي  ،حتفة الرتك فيما جيب أن يعمل يف امللك ،حتقيق عبد الكرمي
حممد مطيع احلمداوي ،ص 18
 - 561الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 40
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وهذا ما يؤكد تسامح الفكر السياسي السين مع شرط العدالة املهم يف اخلليفة ،باإلضافة إىل الشروط
األخرى كاالنتخاب والرضا من األمة ،واقتصاره على شرط القرشية الذي كان حتصيل حاصل ،وال يقدم
وال يؤخر .وهو ما أدى إىل االعرتاف باخللفاء األمويني والعباسيني كما هم ودون النظر إىل مدى
التزامهم بالشريعة اإلسالمية وحتقيق العدل وحراسة الدين والدنيا.
ويف الوقت الذي كان يؤكد بعض الفقهاء كابن تيمية على":وجوب اختاذ اإلمارة دينا وقربة يتقرب هبا
إىل اهلل" فان "اخلالفة" أو السلطة عموما ،كانت تسري باجتاه معاكس  ،وتصبح مركزا سلبيا مضادا
ألهداف اإلسالم ومصاحل األمة ،وذلك بسبب الصراع الدموي على السلطة وانتهاك احلقوق واحلرمات
من أجل الفوز هبا  ،يف سبيل احلصول على الدنيا املذمومة يف اإلسالم .وهذا ما اعرتف به ابن تيمية
الذي نظر إىل واقع األنظمة السياسية لدى املسلمني ،وقال بتأسف":إمنا يفسد فيها حال أكثر الناس
البتغاء الرياسة أو املال هبا ...وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون ،وجامع املال أن يكون
كقارون...وملا غلب على كثري من والة األمور إرادة املال والشرف ،صاروا مبعزل عن حقيقة اإلميان
وكمال الدين" 562.وأضاف ":افرتق الناس هنا ثالث فرق :فريق غلب عليهم حب العلو يف األرض
والفساد ،فلم ينظروا يف عاقبة املعاد ،ورأوا أن السلطان ال يقوم إال بعطاء ،وقد ال يتأتى العطاء إال
باستخراج أموال من غري حلها ،فصاروا هنابني وهابني ،وهؤالء يقولون :ال ميكن أن يتوىل على الناس إال
من يأكل ويُطعم ،فانه إذا توىل الضعيف الذي ال يأكل وال يُطعم ،سخط عليه الرؤساء وعزلوه ،إن مل
يضروه يف نفسه وماله .وهؤالء نظروا يف عاجل دنياهم وأمهلوا اآلجل من دنياهم وآخرهتم ،فعاقبتهم
عاقبة رديئة يف الدنيا واآلخرة ،إن مل حيصل هلم ما يصلح عاقبتهم من توبة وحنوها" 563.وقال":ملا غلب
على أكثر امللوك قصد الدنيا دون الدين ،قدموا يف واليتهم من يعينهم على تلك املقاصد ،وكان من
564
يطلب رئاسة نفسه ،يؤثر تقدمي من يقيم رئاسته".
وقد رأينا أيضا كثريا من الفقهاء عرب التاريخ ،يصرون على ضرورة التزام اإلمام باحلق والعدل والشريعة
اإلسالمية ،وذهب بعضهم إىل حد املطالبة بعزل احلاكم الظامل الفاسق ،أو الثورة عليه ،ولكنهم كانوا
يرتاجعون عن ذلك خ وف الفتنة ،ورمبا كان معهم بعض احلق أحيانا ،إال اهنم مل يبحثوا املشكلة بصورة
عامة وجذرية ،ومل ينظروا إىل أسباب وعوامل تدهور اخلالفة ،وعلى رأسها موضوع االستيالء على
السلطة بالقوة ،مث العهد إىل األبناء واالخوة ،وإلغاء مبدأ الشورى ،وإبعاد األمة عن املشاركة السياسية.
ومل حياولوا إصالح النظام السياسي الفاسد ،وسد الثغرات فيه ،بل انساقوا معه واستسلموا أمامه ،وراحوا
يربرون شذوذه ،ويكرسون حاالت االحنطاط والتخلف فيه.
562
563
564
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وبدال من اإلصرار على شروط اخلالفة األوىل ،والدعوة لتحقيق أهدافها ،وااللتزام بقيمها ،ذهب
معظم الفقها ء إىل االعرتاف باألمر الواقع ،وبذلوا جهدا كبريا يف تربير االنقالب التارخيي الكبري من
اخلالفة إىل امللك ،الذي قام به معاوية بن أيب سفيان .كما فعل ابن تيمية ،الذي أجاز اخلروج عن
اخلالفة بقدر احلاجة ،وقال "ال إمث على امللك العادل ،وإن شوب اخلالفة بامللك جائز يف شريعتنا ،وإن
ذلك ال ينايف العدالة ،وإن كانت اخلالفة احملضة أفضل" 565.وأفىت جبواز العدول أحيانا عن بعض سنة
اخللفاء ،كما جيوز ترك بعض واجبات الشريعة وارتكاب بعض حمظوراهتا للضرورة  566.وراح يقدم
567

التربيرات لألمراء الذين يستأثرون باملال والرياسة على الناس وحيابون يف القسم ويرتكبون الشهوات.
568
ويفيت بعدم جواز هنيهم عن تلك السيئات "ملا يف النهي عنها من مفسدة ترك احلسنات الواجبة".
وبغض النظر عن هذه التربيرات فإن النتيجة هي انفصال "اخلالفة" أو األنظمة السياسية احلاكمة يف
التاريخ اإلسالمي عن اإلسالم ،وهو ما أدى إىل تدهور احلضارة اإلسالمية وختلف املسلمني واستنزاف
طاقاهتم وتسلط األجانب عليهم .وهذا ما أدركه املفكر اهلندي السيد أبو احلسن الندوي ،بعد فوات
األوان ،حيث اعترب تويل منصب اخلالفة اخلطري من قبل رجال مل يعدوا له عدة ،ومل يأخذوا له أهبة ،ومل
يتلقوا تربية دينية وخلقية عميقة متينة  ،ومل يكن عندهم من روح اجلهاد يف سبيل اإلسالم ومن قوة
االجتهاد يف املسائل الدينية والدنيوية ما جيعلهم يضطلعون بأعباء اخلالفة اإلسالمية ،من أهم عوامل
احنطاط املسلمني .األمر الذي أدى اىل وقوع حتريفات يف احلياة اإلسالمية ،وفصل بني الدين والسياسة
569
عمليا.

12-4

الفصل الثاني عشر :دور المؤسسة الدينية السنية في تكريس الفكر االستبدادي
مل يعرف اإلسالم وجود مؤسسة دينية رمسية تشابه املؤسسات الدينية اليهودية والنصرانية اليت هتيمن على
عالقات اإلنسان مع ربه ،وحتتكر التحدث باسم الدين أو تقوم بتفسريه .وإمنا ترك كل ذلك لعامة
565
566
567
568
569
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باب اخلالفة وامللك ،ص 27
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باب اخلالفة وامللك ،ص 30
باب اخلالفة وامللك ،ص 31

الناس .وهناك آية يف القرآن الكرمي تدعو املسلمني للتفقه يف الدين وهي":وما كان املؤمنون لينفروا كافة،
فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون".
التوبة  122وه ي تشري اىل ضرورة نفر طائفة من كل فرقة ليتفقهوا يف الدين ،ولكنها ال تشري اىل
احتالل تلك الطائفة موقعا مميزا دينيا ،أو تشكيلها طبقة خاصة مقدسة ،كما هو احلال لدى اليهود
والنصارى.
وبناء على دعوة القرآن الكرمي للمسلمني للتفقه يف الدين فقد نشأت يف القرن األول فئة عرفت
بالقراء ،ولكنها كانت فئة شعبية مثقفة بثقافة القرآن ومفتوحة للجميع ،أي غري حمصورة يف مؤسسة دينية
أو ختضع لنظام إداري معني .وعندما احتك املسلمون باحلضارات األخرى وخاصة اليهودية ،نشأ لدى
فريق منهم رأي بضرورة وجود أئمة دينيني يتوارثون علم النيب ويقومون بتفسري القرآن وتأويله وتطبيقه،
وهو الفريق الذي عرف الحقا بالشيعة االمامية ،الذين اعتقدوا بعصمة األئمة من أهل البيت وبالنص
عليهم من اهلل ،وبتلقيهم للعلم منه بطرق تشبه الوحي .ولكن عامة الشيعة وعامة املسلمني مل يوافقوهم
على ذلك الرأي ،ورفضه حىت أئمة أهل البيت الذين كانوا يؤكدون أن علومهم ليست وحيا من اهلل وإمنا
هي روايات يرووهنا أبا عن جد عن رسول اهلل (ص).
وإذا كان أهل البيت حيتفظون برواياهتم اخلاصة فقد كان يشاركهم يف نقل الروايات عن رسول اهلل
عدد كبري غري حمصور من احملدثني (أهل السنة) .وكان من بينهم بالطبع عدد من الفقهاء الذين ينظرون
يف األحاديث وينتقون الصحيح من الضعيف .ولذلك طلب املنصور العباسي من االمام مالك بن أنس
وضع كتاب (املوطأ) من أجل تعميمه على البالد اإلسالمية والعمل به كقانون يف احملاكم .كما طلب
من االمام أيب حنيفة أن يتوىل القضاء فرفض ودفع ضريبة غالية بدخوله يف السجن حىت مات فيه .ومع
وجود عدد كبري من الفقهاء واحملدثني يف القرن الثاين اهلجري مل يكن املسلمون يعرفون االنتماء املذهيب،
وإمنا كانت الدولة تقوم بتبين آراء فقيه معني يف اجملال القضائي ،وهكذا قامت الدولة العباسية بتعيني
تلميذ أيب حنيفة القاضي أيب يوسف على رأس مؤسسة القضاء ،كما قامت يف مرحلة الحقة بتبين الفكر
االعتزايل وعينت قضاة معتزلة يف ذلك املنصب .وعندما انقلب املتوكل على املعتزلة قام بتقريب أهل
احلديث وعلى رأسهم االمام أمحد بن حنبل تعويضا عما حلقهم من ظلم واضطهاد على يدي املعتزلة.
ولك ن ال توجد أية مؤشرات اىل تبين الدولة العباسية للمذهب السين (أهل احلديث) حىت أواخر القرن
الرابع عندما قام اخلليفة القادر باهلل بدعم جمموعة من املذاهب الفكرية والفقهية حتت شعار (أهل السنة)
وتبنيها يف مواجهة املعتزلة والزيدية واإلمساعيلية .وتكرس تبين الدولة للمذاهب يف عهد السالجقة الذين
هيمنوا على اخلالفة العباسية منذ أواسط القرن اخلامس اهلجري ،وأسسوا لذلك املدارس الدينية اليت
عرفت باملدارس النظامية .حيث برزت ظاهرة رجال الدين أو املؤسسة الدينية املرتبطة بالدولة.
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وكما رأينا يف فصول سابقة فقد قام كثري من رجال الدين السنة املتمحورين حول اخلالفة العباسية
بإنتاج فكر سياسي مؤيد للنظام العباسي القائم ومربر له .وقام رجال الدين (املفتون) بدور الدفاع عن
النظام العثماين فيما بعد ،حيث لعب الشيخ أبو الفتوح الصيادي دورا كبريا يف الدفاع عن نظام
اخلالفة العثماين يف مواجهة الدعوات الدميوقراطية ،ولعب ويلعب رجال الدين السنة اخلاضعون
للمؤسسات الرمسية واملعينيون من قبل احلكام يف كثري من البالد اإلسالمية دورا كبريا يف الدفاع عن
األنظمة القائمة وتربير قمعها لشعوهبا وسياساهتا الديكتاتورية570.
ومن الواضح ان حتول رجال الدين اىل طبقة رمسية تعتمد يف متويلها على احلكام دفعها للوقوع يف
أحضان السلطات املختلفة بغض النظر عن واقع تلك السلطات وطبيعتها وأعماهلا .وقد جعل ذلك
التحول منها مؤسسة من مؤسسات الدولة تقوم مبهمة الدعاية واإلعالم ملصلحة احلكام يف مواجهة
الشعوب .ومبا أن الدميوقراطية ليست يف صاحل احلكام دائما ،فقد لعب رجال الدين السنة  ،وخاصة
املرتبطون باملؤسسات الرمسية ،دورا يف إشاعة الفكر االستبدادي ،ونشر الثقافة السياسية السنية املفعمة
بروح اخلنوع والطاعة للحكام ،واملتولدة من تزاوج احلكام مع رجال الدين عرب التاريخ.
وبالرغم من وجود فقهاء سنة مستقلني وملتزمني بالتعبري عن مصاحل اجلماهري ،عرب التاريخ ،إال أن
نظام املؤسسات الدينية السنية الذي يعتمد يف متويله على احلكومات ،بصورة عامة ،فرض على الفقهاء
وأئمة املساجد إما االبتعاد عن السياسة أو االبتعاد عن الناس واخلضوع للحكام .وميكن التأكد من هذه
احلقيقة مبقارنة املؤسسات الدينية السنية مع املؤسسات الدينية الشيعية اليت تعتمد يف متويلها على
الشعب عرب قانون (اخلمس) واليت تضطر للتخندق دائما يف صف الشعوب يف مواجهة احلكام ،ولذلك
تطور الفكر الدميوق راطي لدى الفقهاء الشيعة يف القرن األخري أكثر مما تطور لدى رجال الدين السنة
املرتبطني باحلكام.
وقد شهدنا أيضا تطور الفكر الدميوقراطي لدى احلركات اإلسالمية املعارضة للحكومات العلمانية،
ولدى رجال الدين السنة املنفصلني عن تلك احلكومات ،يف حني شهدنا أيضا ميل بعض رجال الدين
 - 570يقول الدكتور حاكم املطريي ":لقد تكررت املأساة اليت ذكرها الكواكيب من قبل  ،حيث أصبح علماء الدين
وسيلة يتم توظيفها خلدمة السلطة باسم الدين والسنة ،حيث قال (ومن أهم دسائس املتعممني ،أهنم ينفثون يف صدور
األمراء لزوم االستمرار على االستقالل يف الرأي ،وإن كان مضرا ،ومعاداة الشورى وان كانت سنة ،واحملافظة على احلالة
اجلارية ،وان كانت سيئة ،ويلقون عليهم بأن مشاركة األمة يف تدبري شئوهنا وإطالق حرية االنتقاد هلا ،خيل بنفوذ
األمراء ،وخيالف السياسة الشرعية ،ويلقنوهنم حججا واهنة ،لوال أن أمامها جهل األمة ،ووراءها سطوة اإلمارة ،ملا
حتركت هبا شفتان ،وال تردد يف ردها إنسان" .احلرية أو الطوفان ،ص  311عن أم القرى ص 46
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الشيعة اىل الفكر الديكتاتوري يف ظل احلكومات الشيعية ،بسبب ارتباطهم هبا ماديا أو سياسيا .وغين
عن القول إن رجال الدين من السنة أو الشيعة يتخذون مواقع متطرفة ضد الدميوقراطية ولصاحل االستبداد
عندما يكونون هم يف موقع القيادة واحلكم ،كما حدث وحيدث يف ظل اجلمهورية اإليرانية وحكومة
طالبان.
وهذا ما يؤكد أن حركة الفكر ليست دائما حرة ،وإمنا هي تتأثر بعوامل عديدة على رأسها املصاحل
املادية والسياسية ألي شخص أو طبقة أو مؤسسة .وكلما يكون ذلك الشخص ،أو تلك الفئة مستقلة
اقتصاديا أو معتمدة على الشعب فاهنا تكون أقرب اىل احلق واىل الدميوقراطية .ومن هنا فإن الطريق اىل
الدميوقراطية يف العامل اإلسالمي (السين) مير عرب استقالل املؤسسة الدينية وانفصاهلا عن احلكام ،واختيار
قادهتا وزعمائها بواسطة األمة أو عامة رجال الدين ،وليس بتعيينهم من قبل احلكام ،كما هو احلال يف
املرجعية الدينية الشيعية املنتخبة من األمة ،أو اجلامعات واملعاهد العلمية املستقلة.
ويف احلقيقة إن حصر الدين واإلفتاء يف مؤسسات رمسية أو شعبية أمر خمالف للدين ،ومل يسنه
اإلسالم ،الذي مل يعني أية مؤسسة للهيمنة على الدين أو تفسريه أو تأويله  ،وإمنا ترك كل ذلك لعامة
املسلمني ،ودعا اجلميع للتفقه يف الدين والقيام مبهمة اإلنذار والتحذير والدعوة اىل اهلل واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وأداء مهمة اخلالفة يف األرض.
وتتجلى احلقيقة أكثر إذا ما علمنا بأن الفكر السياسي الديكتاتوري الذي جيهد بعض رجال الدين
بتكريسه يف عقول الناس ،هو أمر خارج إطار الدين وال عالقة له باملؤسسات الدينية ،ألنه يتعلق باجملال
العقلي والعريف واإلداري املرتوك للناس .ومل يدخل حتت عباءة رجال الدين إال بعد حتول النظام السياسي
يف عهد اخللفاء العباسيني والعثمانيني من نظام مدين اىل نظام ديين مقدس .ومىت ما نزعنا القداسة عنه،
وأعدناه اىل طبيعته الدينية فسوف نقلص هيمنة رجال الدين ،ونفتح أبواب التطور الدميوقراطي يف العامل
اإلسالمي.
1-5
الباب الخامس

العوامل الذاتية في انهيار أنظمة "الخالفة"
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دور النظام الوراثي في االنهيار
أ -النظام األموي

بغض النظر عن شرعية النظام الوراثي القائم على القوة والعنف الذي محل اسم "اخلالفة" منذ عهد
معاوية اىل آخر خليفة عثماين ،فان عملية االستخالف والعهد اىل األبناء واإلخوة كانت تسبب على

مدى التاريخ صراعا بني االخوة واألبناء ،وتفجر األنظمة السياسية من داخلها ،كما كانت تؤدي يف
كثري من األحيان اىل تبوء رجال ال يلتزمون بالدين ،أو أطفال صغار سدة "اخلالفة" وهو ما كان يؤدي
اىل ضعف السلطة وتفكك الدولة واستيالء الوزراء وقادة اجليش عليها ،أو استقالل أمراء األطراف عن
املركز.
وقد ساهم النظام األموي الوراثي املتأزم يف انتحاره واهنياره ،اىل جانب احلركات الثورية العديدة اليت
انطلقت رداً على جرائمه وسياساته الظاملة واملنحرفة عن الدين ،واليت ابتدأت منذ أول يوم استوىل فيه
572
على السلطة ومل هتدأ يوما حىت قضت عليه.
571

ب -النظام العباسي

ومع انتقال السلطة اىل العباسيني واعتمادهم النظام الوراثي ،تكررت املظاهر السلبية اليت كانت ترافق

العهد األموي ،من الوصية اىل أطفال أو فسقة أو ضعاف ،واختالف الورثة فيما بينهم اىل حد االقتتال
573
الداخلي وتآمر بعضهم على بعض.
 - 571وقد أدى تعيني معاوية البنه يزيد رغم إرادة األمة ،اىل خلق أزمة كربى وإشعال ثورات يف الكوفة (كربالء)
واملدينة ومكة .السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص  203و الدينوري ،اإلمامة والسياسة ،ج 2ص 21
 - 572يقول الدكتور حممد عبد القادر أبو فارس":ان الواقع التارخيي قد أثبت فشل هذه الطريقة وعقمها ،وأهنا سببت
كثريا من املشكالت واملآسي واآلالم .وأدت اىل قطيعة األرحام باالختصام ،ومزقت أواصر احملبة بني الناس واألقارب،
فسفكوا دماء بعضهم بعضا ،بل كانت هذه الطريقة من أهم األسباب املؤدية اىل اهنيار دولة بين أمية .وكان بإمكان
خلفاء بين العباس أن يتعظوا مبا حصل ألسالفهم فيعزفوا عن هذه الطريقة ،ولكنهم ولغوا فيها فجرت عليهم الويالت
ما حتدثت عنه كتب التاريخ" .النظام السياسي يف اإلسالم ،ص 257
 - 573حاول هارون الرشيد أن جينب أبناءه احلرب فيما بينهم على السلطة ،فأوصى هلم بالتسلسل بوالية العهد،
وأمرهم بااللتزام بوصيته وأخذ العهود واألميان املغلظة من أوالده بالتمسك برتتيبهم يف والية العهد واحرتام كل واحد
منهم ملكانة أخويه ودورهم يف إدارة الدولة .فقام يف عام  186باحلج اىل بيت اهلل احلرام ،وأخذ بيعتهم على اخلاصة و
العامة ،وأشهد عليها اهلل ومالئكته ومن كان يف الكعبة معه من سائر ولده ومواليه و قواده و وزرائه و كتابه و غريهم .
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وإذا القينا نظرة خاطفة على جممل التاريخ السياسي للخلفاء والسالطني يف العهد العباسي ،لوجدنا
أن اخلالفة العباسية قامت كاخلالفة األموية على القوة ،ومل حتسب يوما حسابا للرأي العام أو الرضا
الشعيب ،أو االعتماد على انتخاب الناس ،وأهنا فقدت السلطة لصاحل الربامكة الفرس الذين سيطروا
على الدولة ،مث فقدت القوة لصاحل العساكر األتراك الذين استقدمهم العباسيون حلماية أنفسهم من
الناس ،فاستبد هؤالء هبم اىل أن جاءت قوة أخرى هم البويهيون فاجتاحوا اخلالفة وفرضوا على اخللفاء
أن يفوضوهم السلطنة أو باألحرى يقوموا بتغطيتهم شرعيا ،اىل أن جاءت قوة أخرى ،وهي قوة
السالجقة ،وفرضت نفسها على مركز اخلالفة  ،وعندما حاول اخللفاء العباسيون ان يستعيدوا قوهتم
كانت قوة البالد اإلسالمية قد ضعفت وتشتت وتفككت اىل أن اهنارت أمام املوجة املغولية .وكان
الصراع الدموي على السلطة يف داخل األسرة العباسية وخارجها السبب األكرب يف اهنيار اخلالفة.
لقد كان النظام الوراثي يشبه لعبة اليانصيب ،يعطي حينا حاكما قوياً ،ولكنه يعطي معظم األوقات
حكاما ضعافا ال يعادلون صفرا يف الكفاءة السياسية ،وهذا هو سبب اهنيار اخلالفة العباسية وما سبقها
وحلقها من أنظمة سياسية وراثية .فعندما خرج التتار يف بداية القرن السابع اهلجري ،كان بإمكان الدولة
العباسية أن تستنهض األمة وتبين منها قوة كربى ،لو كان مثة خليفة قوي شجاع يتحمل مسئولياته
بكفاءة ،وهذا كان ممكناً لو كان لألمة اإلسالمية دور يف انتخاب اخلليفة وختطيط اسرتاتيجية الدفاع.
بيد أن بنية النظام السياسي العباسي القائمة على الوراثة ،واخلاضعة لتالعب احلاشية ،والبعيدة عن إرادة
األمة ،مسحت بوالدة "خليفة" ضعيف كاملستعصم ،الذي "كان ضعيف الرأي والبصر بتدبري األمور"
بدالً من عمه (اخلفاجي بن الظاهر بأمر اهلل) .وكما يقول السيوطي :فقد "كان للمستنصر أخ يقال له
َّ
ألعربن بالعسكر هنر جيحون ،وآخذ البالد من أيدي
اخلفاجي فيه شهامة زائدة ،وكان يقول :لئن وليت
التتار واستأصلهم ،فلما مات املستنصر مل َير الدويدار وال الشرايب تقليد اخلفاجي خوفاً منه ،وأقاموا ابنه
أبا أمحد (املستعصم) للينه وضعف رأيه ،ليكون هلما األمر"  574.وهذا ما يدل على أن النظام السياسي
الوراثي الفاسد هو الذي جاء باخلليفة الضعيف يف أيام األزمة الكربى ،بعيداً عن إرادة األمة ورأيها ،وهو
وكتب نسخة منها وجعلها يف البيت احلرام .ولكن ذلك مل ِ
جيد نفعا ،فما أن تويف الرشيد سنة  193وتوىل األمني
اخلالفة ،حىت قام بعزل أخيه الصغري القاسم املؤمتن ،وأراد أن خيلع املأمون أيضا ويوصي بدال منه اىل ابنه موسى الذي
مساه (الناطق باحلق)  ،فطلب من املأمون ان يقدم اسم موسى على نفسه ،فرفض املأمون ذلك ،فأسقط األمني اسم
املأمون من والية العهد ،وطلب الكتاب الذي كتبه الرشيد وجعله بالكعبة فمزقه ،وبايع البنه موسى وهو إذ ذاك طفل
رضيع  .وملا تيقن املأمون من خلعه ،تسمى بإمرة املؤمنني ،وهاجم بغداد ليقضي على أخيه األمني سنة 198هـ بعد
حرب طويلة استمرت مخسة عشر شهرا .وأدى الصراع املسلح بني األخوين اىل إضعاف الدولة العباسية ،وهدر
طاقاهتا .تاريخ الطربي ج 4ص  653 – 650والسيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص 276
 - 574السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ اخللفاء ،ص 425
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الذي مسح بعد ذلك باستبداد كرباء الدولة باألمر دون اخلليفة ،واختاذهم قراراً حبل معظم اجليش مداراة
للتتار 575.وكانت النتيجة أن دخل التتار بغداد يف سنة  656وقتلوا اخلليفة املستعصم وقضوا على
اخلالفة العباسية.

576

ج  -األنظمة السياسية األخرى
وهكذا كان احلال يف التجارب السياسية األخرى اليت نشأت يف ظل العباسيني أو خارجهم كالدولة
الفاطمية واألموية األندلسية واحلمدانية والطولونية واإلخشيدية واملزيدية والعقيلية ودول املرابطني
واملوحدين واألدارسة واألغالبة واملماليك وغريهم.
وقد مثلت جتربة الطولونيني أول حكم حملي حكمت فيه أسرة حكما مستقال عن حكومة اخلالفة
العباسية ،وكان مؤسس هذه األسرة أمحد بن طولون جنديا تركيا ابن أحد املوايل الذين أهداهم ملك
خبارى للخليفة العباسي املأمون ،وقد جاء اىل مصر نائباً للحاكم العباسي فيها  ،ولكنه استأثر باحلكم
يف ظل ضعف الدولة العباسية ،مث بسط سلطانه على الشام بينما كان العباسيون مشغولني مبقاومة ثورة
الزنج ،وحكم بعد أمحد بن طولون ابنه مخارويه  ،الذي عقد مع اخلليفة العباسي املعتضد اتفاقا يقضي
مبنحه هو وورثته احلكم يف مصر والشام ملدة ثالثني عاما على أن يؤدي للخليفة جعال سنويا مقداره

ثالمثائة ألف دينار .مث بدأت الدولة الطولونية باألفول.
وتكررت القصة مرة أخرى مع اإلخشيديني الذين حكموا مصر من سنة  323اىل  ، 358بعد أن
عني اخلليفة العباسي الراضي عسكريا تركيا هو حممد بن طغج واليا على مصر ولقبه باإلخشيد ،فاستقل
عن الدولة العباسية ووىل األمر بعده البنه علي ،الذي كان صغريا فسيطر عليه عبده كافور ،مث أعيد
احلكم بعد كافور اىل أحد أحفاد طغج ولكنه كان ضعيفا جدا فتهاوى أمام احتالل الفاطميني.
أما احلمدانيون الذين حكموا املوصل واجلزيرة وسوريا حوايل مائة عام من سنة  293اىل سنة ،394
فقد أسسها األخوان احلسني بن محدان  ،القائد العسكري العباسي ،وأخوه عبد اهلل بن محدان ،الذي
كان واليا للعباسيني على امل وصل ،مث اصبح حاكما مستقال ،واختذ لقب (ناصر الدولة) مث أخذ يوسع
 - 575يقول القلقشندي" :كان عسكر بغداد يف والية املستعصم مائة ألف فارس فقطعهم املستعصم ليحمل اىل الترت
متحصل إقطاعاهتم ،فصار عسكرها دون عشرين ألف فارس" .مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج 2ص 89
 - 576إن بعض املؤرخني حياول التفتيش بسهولة عن مشاعة ليلقي عليها اهلزمية الكربى اليت أصابت األمة اإلسالمية،
ويبحث عن أشخاص معينني كالوزير ابن العلقمي (الشيعي) ليتهمه بالتواطؤ مع الغزاة ،وينسى الوضع السياسي العام
وضعف النظام السياسي ومسئولية اخلليفة ،وما يستتبعه من اهنيارات عسكرية ،يف تشكيل اهلزمية الكربى.
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حدوده غربا ،مث راح أبناؤه يتداولون السلطة واحدا بعد آخر اىل أن سيطر عليهم أحد اخلدم (لؤلؤ)
الذي خضع لسيطرة الفاطميني وأوصى باحلكم من بعده لبنيه.
وورث احلمدانيني يف املوصل العقيليون الذين حكموا من سنة  380اىل سنة  ، 489وكذلك
املرداسيون الذين حكموا حلب ومشال سوريا من سنة  414اىل سنة  482مث انتهت دولتهم حبرب أهلية
تصارع فيها األخوة على السلطة حىت اجتاحهم العقيليون.
وحكم املزيديون وسط العراق (احللة) من سنة  350اىل سنة  545ودخلوا يف سلسلة من التحالفات
والصراعات مع العقيليني والفاطميني والسالجقة والعباسيني حىت قضى عليهم العباسيون.
ومل يعلن أحد من حكام هذه الدول اخلالفة ،وإمنا كانوا حيكمون أنفسهم بأنفسهم يف ظل اخلالفة
العباسية ،ما عدا احلكام الفاطميني الذين أسسوا دولتهم يف تونس وقضوا على األغالبة مث اجتاحوا
الدولة اإلخشيدية يف مصر وزحفوا على سوريا واحلجاز وكادوا جيتاحون العراق ،فقد أعلنوا أنفسهم
خلفاء يف مقابل العباسيني ،رمبا ألهنم كانوا ينتمون لقريش  ،أو للعرتة النبوية الشريفة ،يف حني مل يكن
أحد من احلكام احملليني السابقني ينتمي اليها ،وقد انتهت الدولة الفاطمية بعد تصارع األخوة فيما
بينهم ،عندما اجتاحهم األيوبيون الذين ورثوا دولة األتابكة يف الشام ،وقد عانت الدولة األيوبية من
مرض احلكم  ،بعد وفاة مؤسسها صالح الدين األيويب ،حيث توزعت مملكته بني أفراد أسرته ودبت
اخلالفات بني األمراء األيوبيني يف الوقت الذي كان الصليبيون يشنون محلة جديدة بقيادة ملك فرنسا
لويس التاسع ،مما مسح للمماليك بأخذ زمام املبادرة والسيطرة على احلكم.
وسار "املماليك" على خطى أسالفهم بتوارث السلطة والصراع عليها بني االخوة واألعمام وأبنائهم،
حىت سيطر عليهم العثمانيون يف القرن العاشر اهلجري.
د – العثمانيون
رغم كل الفتوحات اليت حققها العثمانيون يف أوربا باسم اإلسالم  ،فان أسلوب تداوهلم للسلطة كان
أبعد شيء عن اإلسالم ،وعن األعراف والقوانني اإلنسانية ،وذلك ملا ابتدعه العثمانيون من أساليب
جديدة يف احلفاظ على سلطاهنم ومنع التنافس فيما بينهم على السلطة ،وذلك بقتل كل املنافسني
احملتملني للسلطان ،من أخوة وأبناء أبرياء يوم تويل السلطان اجلديد للعرش ،قبل قيام أولئك الضحايا
بأي خطوة عملية مضادة ،وزج الباقي يف السجون أو األقفاص العائلية .وكان القتل أحيانا يشمل
األعمام وأوالد األخوة ،حىت أصبح ذلك عادة أو قانونا رمسيا يف البالط العثماين ،وقد ابتدأ هذا اإلجراء
الفضيع السلطان با يزيد األول ،الذي قتل أخاه بيديه خنقا سنة 791هـ 1389م مث حتول اىل قانون
ثابت .وبناء عليه قتل السلطان حممد الثالث عام 1595م تسعة عشر أخا له وأثنني من أبنائه ،يف يوم
توليه للعرش.
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وبدال من محاية هذا القانون للنظام كما كان يعتقد العثمانيون ،فانه أصبح يف الواقع سببا لضعفه
وإلذكاء الصراع على السلطة ،من قبل االخوة واألبناء  ،دفاعاً عن أنفسهم من القتل الوقائي.

ومع أن الدولة العثمانية ختلت عن ذلك القانون الوحشي فيما بعد ،إال أن السالطني ظلوا ميارسون
سياسة العقوبة الوقائية ملن حيتملون إمكانية منافستهم على السلطة من أقارهبم ،وذلك باحتجازهم يف
البيوت و"األقفاص" اخلاصة ومنعهم من االتصال بالعامل اخلارجي ،حبيث مل يكن هؤالء  -عندما يتسىن
هلم الوصول اىل السلطة -يعرفون أي شيء عن السياسة والدنيا ،غري االنغماس يف امللذات والشهوات.
ونظرا لقيام اخلالفة العثمانية على العص بية القبلية ،وليس املبدئية ،فقد اتبعوا كمن سبقهم من "اخللفاء"
األمويني والعباسيني نظام توريث السلطة اىل االخوة واألبناء ،وكانت نتيجة ذلك وصول بعضهم إىل
اخلالفة دون سن البلوغ أو الرشد.
سيطرة اإلنكشارية
وهذا ما أضعف "اخلالفة" العثمانية بصورة عامة ،ومسح لالنكشارية (اجليش العثماين اخلاص)
بالوثوب اىل مركز القيادة واهليمنة على السالطني ،حبيث يعزلون من يريدون وينصبون من يريدون من
577
السالطني ،وهو ما أدخل البالد يف دوامة جديدة من العنف والصراع.
ولقد دام هذا الصراع بني السالطني العثمانيني وجيشهم اخلاص (االنكشارية) حوايل ثالثة قرون (من
 1512اىل  ) 1836واستمر طيلة حكم ثالثة وعشرين سلطانا عثمانيا من بايزيد الثاين اىل السلطان
حممود الثاين ( )1808-1839الذي استطاع القضاء عليهم سنة  578.1821وهو ما أضعف الدولة
العثمانية كثريا ومنعها من مواصلة الفتوحات ومواجهة التحديات اخلارجية .يقول الدكتور قيس جواد
العزاوي ":إن الشغل الشاغل األعظم لثمانية سالطني من أمحد الثالث ( )1730 – 1703حىت
السلطان حممود الثاين ( )1785-1839انصرف اىل إجياد طرق جتري فيها إصالحات عسكرية من
شأهنا إضعاف وإلغاء االنكشارية .ولكي حيققوا ذلك استعانوا بكل اإلمكانيات واحليل .بل أباحوا

 - 577فقد عزل االنكشارية السلطان بايزيد الثاين ،ونصبوا ابنه سليم ( )1520 – 1513مكانه .وعزلوا السلطان
عثمان الثاين ( )1622 – 1618مث قتلوه .كما عزلوا السلطان إبراهيم األول ( )1648 – 1640وقتلوه .وقتلوا
كذلك الصدر األعظم سياوس باشا على عهد السلطان سليمان الثاين ( )1691 -1687وعزلوا أمحد الثالث
( )1730 – 1703وقاموا بثورة عارمة قتلوا فيها الصدر األعظم .وعزلوا السلطان سليم الثالث (.)1807 -1789
ونصبوا السلطان مصطفى الرابع ( )1808 – 1807مث غضبوا عليه فعزلوه وقتلوه.
 - 578العزاوي ،الدولة العثمانية ،ص14
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ألنفسهم يف النهاية االستعانة بالعامل اخلارجي ،وذلك باستجالب خرباء أوربيني وقبول مساعدات
579
واستشارات أوربية للقضاء على االنكشارية".
تفويض الوزارة

واىل جانب قيام االنكشارية باغتصاب السلطة من اخللفاء العثمانيني ،الذين كانوا قد اغتصبوها
بدورهم من األمة ،فقد كان السالطني أنفسهم يقومون أحيانا بتفويض السلطة اىل الوزراء لكي ينصرفوا
اىل اللهو واللعب والتمتع بالشهوات 580.وقد كان هلذا التفويض ،أو اإلمهال ،سلبيات خطرية أقلها وضع
581
السالطني يف عزلة عما جيري يف الدولة إال ما ينقل هلم من وشايات.
وقد كانت ظاهرة غياب السالطني عن إدارة الدولة ،واضحة للعيان ،وهو ما دفع مستشاراً للسلطان

مراد الرابع ،هو مصطفى كوجي بيك ،لكي يدق ناقوس اخلطر ،وينبه السلطان اىل أسباب التقهقر الذي
بدأ يتجلى يف الدولة العثمانية يف وقت كانت أوربا تنهض بقوة ،وأن يؤلف "رسالة" حيدد فيها أسباب
582
التخلف وحيذر من غياب مشاركة السالطني يف أعمال احلكومة واجليش .
التفكك واالنهيار

وبسبب النظام الوراثي ،وضعف السالطني ،احنط النظام السياسي العام يف الدولة العثمانية ،وأصبح
أقرب اىل نظام إدارة قرية أو قبيلة ،ومن هنا بدأ الضعف يسري اليه بسرعة .وكما يقول الدكتور العزاوي:
"فان التقهقر الذي بدأ يف الدولة العثمانية ،قد تسارع مع بداية القرن السابع عشر ،حني اشتدت
 - 579العزاوي ،الدولة العثمانية ،ص 14
 - 580اىل درجة أن ب عضهم أطلق عليه لقب " السلطان الذي ال يراه أحد" ألنه مل يكن يربح القصور وأجنحة احلرمي،
حىت احتسب عدد األطفال الذين أجنبهم السلطان مراد الثالث ( )1595 -1574مثال مبائة وثالثني .العزاوي ،الدولة
العثمانية ،ص 35
 - 581يقول الشيخ حممد الغزايل":إن اكثر السالطني الذين جاءوا بعد سليمان القانوين ،كانوا يقتلون إخواهنم مبجرد
اعتالئهم للعرش ،وكانوا يقضون حياهتم يف القصور بني حاشية كبرية العدد من اجلواري واخلصيان ،عاكفني على
ملذاهتم من هلو وشراب ،تاركني إدارة الشؤون يف يد احلظية اليت تتسلط على أفكارهم .ومن أمثلة ذلك ان جارية من
أهل البندقية اختذها (مراد الثالث) ضمن حرميه ،وارتقت حىت صارت السلطانة ،وما لبثت حىت أصبحت املسيطرة على
سياسة الدولة الداخلية واخلارجية ،وبقيت السلطة يف يدها مثانية وعشرين عاما ،تعني من تشاء للصدارة العظمى وغريها
من الوظائف الكربى .وانتقلت السلطة بعدها اىل غريها من نساء القصر ،فبقني يدرن شؤون الدولة فوق الثمانني
عاما" .الغزايل  ،حممد ،اإلسالم واالستبداد السياسي ،ص201 - 200
 - 582العزاوي ،الدولة العثمانية ،ص 38
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األزمات عليها...لكن تركز السلطة بيد الباب العايل وبعض حاشية السلطان ،وغياب األخري عن ساحة
583
التأثري والفعل قد حال دون قيام حركة إصالح جذرية".
إال أن الدكتور علي الوردي يالحظ ظهور إمارات الضعف واالهنيار على الدولة العثمانية يف القرن
السادس عشر ،ويقول :إهنا مل يكن من املقدر هلا آنذاك أن تبقى على قيد احلياة مدة طويلة ،غري أن
الذي أبقاها حية على الرغم من وهنها الشديد هو ما عرف يف التاريخ احلديث باسم "املسألة الشرقية"
وخوف الدول الكربى كربيطانيا وفرنسا من موهتا قبل أن يتم االتفاق بينهم على اقتسام تراثها ،مما
أبقاها مدة طويلة تعاجل سكرات املوت دون أن متوت.
ونظرا التساع الدولة العثمانية ،اليت كانت تضم شعوبا وقوميات وأديانا خمتلفة ،وعدم قدرهتا على
هضم تلك البالد وإدارهتا بشكل سليم ،أو إقامة عالقات متوازنة وعادلة ،وكسب رضا الشعوب
584

املختلفة ،إضافة اىل ضعفها من داخلها نتيجة الصراعات الدموية على السلطة ،فقد كادت الدولة
العثمانية تتهاوى أمام مترد أحد والهتا ،وهو حممد علي باشا  ،حاكم مصر  ،الذي استوىل على مصر
واحلجاز والشام وهزم اجليش العثماين يف معركة نصيبني عام  1839حىت وصل قريباً من إسطنبول ،مما
أثار هلع العثمانيني ،فسارع السلطان عبد اجمليد لالستغاثة بالروس واإلجنليز والفرنسيني ،فأرسلت روسيا
جيشا وسفنا حربية اىل إسطنبول  ،وقام األسطول االجنليزي عام  1840بتدمري قوات حممد علي ،
585
واحتالل مصر بعد ذلك.
وعندما أدرك العثمانيون حجم التخلف وعمق االهنيار ،حاولوا إصالح األمور ،فاستعانوا بالغرب
لتحديث جيشهم وتقدمي املشورة السياسية والقضائية والقروض االقتصادية ،مما زاد يف أزمتهم وفتح اجملال
أمام تغلغل املستشارين األجانب يف دولتهم ،حىت أصبحوا يشكلون يف عهد السلطان سليم الثالث قوة
سياسية داخلية ،ويسامهون يف صناعة القرار السياسي لإلمرباطورية ،ودفعهم إلصدار "تنظيمات"

إصال حية علمانية مقتبسة من القوانني البلجيكية والفرنسية والسويسرية ،مما زاد الطني بلة ،وأشاع
الفوضى والعصيان 586.وهذا ما وضع الدولة العثمانية رمسيا على طريق هنايتها كدولة إسالمية ،وسحب
587
شرعيتها يف أنظار املسلمني.
 - 583العزاوي ،الدولة العثمانية ،ص 35
 - 584الوردي ،علي ،حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث ،ج 1ص 19
 - 585األنصاري ،فاضل ،قصة الطوائف ،ص 477
 - 586صدرت عام  1840جمموعة قوانني جنائية وأنشئت حماكم نظامية سلخت الدعاوى اجلزائية من القضاء
الشرعي ،وأنشئت حماكم جتارية خمتلطة ،وهو األمر الذي لقي ترحيبا من الرأي العام األوريب واستنكارا من الرأي العام
العثماين .العزاوي ،الدولة العثمانية ،ص 107
 - 587العزاوي ،الدولة العثمانية ،ص 63
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دور االستبداد في انهيار نظام الخالفة
ومع حدوث التطور الدميوقراطي يف الغرب يف القرون األخرية ،انتبه كثري من املسلمني اىل أن جذر
التخلف واالحنطاط يف الدولة العثمانية هو النظام االستبدادي ،وأخذوا يطالبون بالدميوقراطية كخطوة
ضرورية ملعاجلة األمراض اليت كانت تفتك هبا ،وهتدد وحدهتا .وكان من بني املنادين بالدميوقراطية سكان
الدولة من املسيحيني األوروبيني واليهود ،الذين كانوا يشكلون حوايل أربعني باملائة من السكان ،والذين
حتالفوا مع الدول األوربية  ،وأشعلوا عددا من الثورات الداخلية ،وهو ما أدى اىل عقد مؤمتر إسطنبول
سنة  1876للنظر يف أوضاع سكان الواليات املسيحية اخلاضعة للدولة العثمانية يف أوروبا ،ووضع
شروط الصلح بني الدولة العثمانية والصرب .ويف تلك األثناء قام السلطان العثماين عبد احلميد الثاين
باإليعاز اىل رئيس وزرائه الصدر األعظم (مدحت باشا) بسن دستور يطمئن الدول األوربية ،ويعدها
588
بضمان حقوق مساوية للمسيحيني مع املسلمني ،دون نظر إىل ديانتهم.
وكان ذلك الدستور أول حماولة لتطوير الدولة العثمانية دميوقراطيا ،فقد قلص  ،باالضافة اىل ذلك،
من صالحية السلطان ،وفصل بني السلطات الثالث ،وأعطى السلطة التنفيذية للصدر األعظم (رئيس
الوزراء) ونص على تشكيل برملان وإجراء انتخابات ،وضمن استقالل القضاء 589 .ورغم كل املالحظات
اليت كانت تؤخذ على الدستور ،إال إن الكثري من دعاة اإلصالح اعتربوه خطوة مهمة جدا على طريق
اخلروج من أزمة اإلمرباطورية العثمانية.
ولكن السلطان عبد احلميد تراجع عنه بعد عام ،وأعلن يف  14فرباير 1878م عن حل الربملان
تعليق الدستور اىل أجل غري مسمى .مما أدى اىل انفصال األقاليم املسيحية ،وقيام الدول األوربية بشن
هجوم واسع على البالد العربية ،واحتالل فرنسا لتونس (عام  )1881و بريطانيا ملصر (عام )1882
590

ومسقط (عام  )1892والكويت (عام .)1899
ويف حم اولة منه ملواجهة االستعمار الغريب واحلركة الدميوقراطية يف الداخل ،سعى السلطان عبد احلميد
إلحياء الرابطة اإلسالمية ،يف داخل الدولة العثمانية وخارجها ،وأوفد لذلك وفوداً إىل مصر وتونس
588

 -الشاذيل ،حممود ثابت ،املسألة الشرقية ،ص 136

 - 589وقد أمر السلطان عبد احلميد بوضع الدستور موضع التنفيذ ،فأجريت انتخابات عامة أسفرت عن متثيل
مقعدا ،و 4مقاعد لليهود .وتألف جملس األعيان من 26
مقعدا ،واملسيحيني بـً 44
املسلمني يف جملس النواب بـً 71
عضوا ،واجتمع الربملان رمسيًا يف  19مارس 1877م وبدأ عمله بنشاط.
ً

590
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 -العزاوي ،الدولة العثمانية ،ص 118

واهلند وأفغانستان وإندونيسيا والصني ،لالستغاثة باملسلمني ودعوهتم إىل التضامن والتحالف ضد اخلطر
األورويب  ،حتت شعار "اخلالفة" و"اجلامعة اإلسالمية" .وأعلن أنه "خليفة" لكل املسلمني .وكان بذلك،
أول سلطان عثماين يعلن "اخلالفة" رمسيا ويدعو إىل مبايعته.
وعلى رغم قيام اخلالفة اإلسالمية األوىل على أساس الشورى ،فان السلطان عبد احلميد حاول تقدمي
مشروعه بصورة بعيدة عن الدميوقراطية ،واهتام دعاهتا بالعمل على تقويض الدولة العثمانية 592.ومل يأخذ
بنظره الدعوات اإلسالمية الداخلية لإلصالح الدميوقراطي ،اليت كان يقودها علماء مسلمون ومصلحون
591

خملصون ،من أمثال رفاعة الطهطاوي وخري الدين التونسي ومجال الدين األفغاين وعبد الرمحن الكواكيب
وحممد عبده وحممد رشيد رضا وغريهم وغريهم .ولذلك اعتربت حماولة السلطان وضع شعار اخلالفة يف
مقابل شعار الدميوقراطية ،حماولة لدفن الرأس يف الرمال ،وغضاً للبصر عن عوامل الفساد واالحنطاط اليت
كانت تنخر يف جسد الدولة العثمانية.

وبقي السلطان عبد احلميد الثاين مصراً على موقفه الرافض لإلصالحات الدميوقراطية ،مدة ثالثني

عاما ،حىت قام أحد ضباط اجليش الرتكي من مجعية "االحتاد والرتقي" وهو (أنور باشا) بالزحف اىل
العاصمة يف خريف عام  1908وإجبار السلطان على إعادة العمل بالدستور ،مث قام بعد ذلك خبلعه
593
(يف نيسان  )1909وتنصيب أخيه حممد رشاد اخلامس مكانه.
وزاد الوضع سوءا دخول الدولة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل ،دون أن يكون هلا فيها ناقة وال
مجل ،وهزميتها واحتالل احللفاء عاصمتها (اآلستانة) ،واستقالة السلطان حممد رشاد لصاحل حممد
السادس (  )1922 - 1918الذي وقع حتت تأثري احملتلني وأصبح آلة بأيديهم.
ومل متض األيام حىت قام قائد عسكري هو مصطفى كمال بالسيطرة على الدولة وعزل السلطان حممد
594
السادس يف عام  1922وتعيني عبد اجمليد الثاين مكانه.
 - 591وتعزيزا هلذا التوجه أصدر املفيت أبو اهلدى الصيادي احلليب ،بياناً جاء فيه" :إن اخلالفة ضرورة إميانية انتقلت
شرعا من أيب بكر اىل العثمانيني ،وان اخلليفة هو ظل اهلل على األرض ومنفذ أحكامه ،وبأن واجب مجيع املسلمني أن
يطيعوه وأن يكونوا له من الشاكرين إذا أصاب ،ومن الصابرين إذا اخطأ" .األنصاري ،فاضل  ،قصة الطوائف ،ص
424
 - 592حيث كتب قائالً ":التجديد الذي يطالبون به حتت اسم اإلصالح سيكون سببا يف اضمحاللنا .ترى ملاذا
يوصي أعداؤنا الذين عاهدوا الشيطان هبذه الوصية بالذات .الشك إهنم يعلمون علم اليقني أن اإلصالح هو الداء
وليس الدواء ،وأنه كفيل بالقضاء على هذه اإلمرباطورية".العزاوي ،الدولة العثمانية ،ص 76
 - 593اخلطيب ،أنور ،النظم السياسية ،ص 351
 - 594الريس ،حممد ضياء الدين ،اإلسالم واخلالفة يف العصر احلديث ،ص 62 – 59
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ووفقا لشروط الصلح اليت وقعها كمال مع احملتلني ،كان عليه أن يقوم بفصل السلطنة الزمنية ،عن
اخلالفة وحتويلها اىل خالفة دينية روحية ،وجتريد اخلليفة من السلطات ،واعتباره صاحب منصب ديين
وشخصية روحية فحسب.
وهذا ما قام به بعد ذلك حبوايل عام ،حيث أعلن يف البداية (اجلمهورية الرتكية) يف ظل اخلالفة يف
سنة 1923م ،مث قام بعزل "اخلليفة" عبد اجمليد الثاين ونفيه اىل اخلارج وإلغاء اخلالفة هنائيا يف  3مارس
1924م .واختذ سلسلة قرارات معادية لإلسالم كإلغاء الشريعة اإلسالمية وحذف اإلسالم من دستور
اجلمهورية الرتكية  ،وحتويل تركيا اىل دولة علمانية ال دينية.
وبغض النظر عن العوامل اخلارجية يف سقوط الدولة العثمانية ،فقد أكد كثري من املفكرين اإلسالميني،
على عنصر الفساد الداخلي الذي كان ينخر "اخلالفة" من داخلها ،فقال الدكتور مصطفى حلمي":طرأ
الفساد على نظام اخلالفة منذ أن جعلت وراثية فخضع أصحاهبا لعصبية الدم والقوة ال ألهل احلل
والعقد املمثلني لألمة اإلسالمية ،فبعدت بذلك عن تطبيق القواعد اليت سنها الكتاب والسنة" 595.وقال
الشيخ حممد رشيد رضا ":ما أفسد على هذه األمة أمرها ،وأضاع عليها ملكها ،إال جعل طاعة هؤالء
اجلبارين الباغني واجبة شرعا على اإلطالق ،وجعل عهد كل متغلب باغ اىل ولده أو غريه من عصبته،
ألجل حصر السلطان واجلربوت يف أسرته ،حقا شرعيا وأصال مرعيا لذاته" 596.وألقى اللوم على النظام
الوراثي قائالً":كان أول فساد طرأ على نظام اخلالفة وصدع يف أركاهنا جعلها وراثية يف أهل الغلبة

والعصبية ،وأول تقصري رزئ به املسلمون عدم وضع نظام ينضبط به قيامها مبا جيب من أمر األمة ،على
القواعد اليت هدي اليها الكتاب والسنة ،وأول خلل نشأ عن هذا وذاك تفلت اخللفاء من سيطرة أهل
597
احلل والعقد الذين ميثلون األمة ،واعتمادهم على أهل عصبية القوة".
1-6

الباب السادس

:

تطور الفكر السياسي السني من الخالفة الى الديموقراطية
الفصل األول:الثورة الديموقراطية اإلسالمية

595
596
597
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 حلمي ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي ،ص 555 رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص 87 -رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص 115

المذهب السني ونظام الخالفة
عندما سقطت "اخلالفة العثمانية" يف عشرينات القرن املاضي ،كانت نظرية "اخلالفة" قد أصبحت
جزءا ال يتجزء من املذهب السين ،أو عموده الفقري وحموره املهم  ،بالرغم من أن املذهب السين مل
يكن يعرف نظرية "اخلالفة" عند نشأته يف القرن الثاين اهلجري ،ومل يكن يعرتف باحلكام املسيطرين على
العامل االسالمي إال بكوهنم ملوكا وسالطني .ولكن املذهب السين القائم على أصلي "احلديث"
و"اإلمجاع" أولد عرب التاريخ فكرا سياسيا التف حول النظام العباسي مث العثماين ،وكان يتألف من
موقف أساسي هو القول بكون النظام السياسي "اخلالفة" ركنا من أركان الدين ،ومن تفصيالت فرعية
تنظم العالقة بني األمة واإلمام على أساس معني (استبدادي) ،كما استعرضناها يف الفصول السابقة،
وكذلك كان يتألف من موقف سليب رافض للتطورات الدميوقراطية الغربية .ولذلك فقد شكل إلغاء
أتاتورك للخالفة العثمانية صدمة كربى للعامل االسالمي (السين) الذي مل يستسلم لقرار اإللغاء ،وصمم
على إعادة اخلالفة يف أقرب وقت ويف أي مكان .كما يقول الدكتور حممد ضياء الدين الريس" :إن
اخلالفة يف ذاهتا نظام صاحل بل مثايل وبأن اإلسالم أوجب إقامته كأحد فروض الدين األساسية بل
الفرض العام األكرب" 598.وإن املسلمني ال يستطيعون أن يتجاهلوها أو يهملوها أو يغضوا الطرف عنها،
خوفاً من أن يقع عليهم اإلمث من الوجهة الدينية  ،كما يقع عليهم إذا أمهلوا أحد فروض الدين ،فما
بالك بالفرض األول أو األكرب ،الذي أمجع عليه علماء الدين؟.

599

وقد رفضت هيئة كبار العلماء يف مصر ،قرار إلغاء اخلالفة وأدانته واعتربته بدعة ،ودعت املسلمني اىل
"التفكري والعمل من أجل إعادة نظام اخلالفة" 600.وقال الشيخ األزهري الدكتور حيىي إمساعيل":إن
مجاعة املسلمني ال يصلح هلا من نظام تذود به عن دينها وتعطيه الوالء من قلوهبا والطاعة من أنفسها
واحملب ة من أفئدهتا وحتوطه بأعينها ...إال النظام الذي أقامه اإلسالم وفصلته السنة نظام البيعة والشورى
والنصيحة..إن أهل السنة واجلماعة – وخباصة أهل احلديث منهم – هم أول من وضع األصول
السياسية للحكم اإلسالمي .وذلك مبا مجعوه من أقوال الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) وأفعاله وأقوال
الصحب الكرام وأفعاهلم وأودعوه دواوين السنة الكرمية".

598
599
600
601
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 الريس ،حممد ضياء الدين ،اإلسالم واخلالفة يف العصر احلديث ،ص 349 الريس ،حممد ضياء الدين ،اإلسالم واخلالفة يف العصر احلديث ،ص 343 رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص 22-21 -إمساعيل ،حيىي ،منهج السنة يف العالقة بني احلاكم واحملكوم ،ص  425و 433

واعترب السنهوري نظام اخلالفة بكل عيوبه نظاما إسالميا متميزا جتب إقامته واحملافظة عليه والدفاع
عنه 602.وقال":إن الشريعة توجب على املسلمني إقامة نظام اخلالفة الصحيحة ،أما اخلالفة الناقصة
الفا سدة املفروضة بالقوة والسيطرة ،فقد فرضتها الضرورة الناجتة عن القوة الغامشة اليت مل ميكن
603
مقاومتها".
ونشأت لذلك حركة واسعة يف مصر واهلند والعامل االسالمي من أجل إعادة اخلالفة ،وقاد الشيخ
سعيد الكردي عام  1925حركة مقاومة مسلحة يف شرقي تركيا ضد كمال أتاتورك هبدف إعادة
اخلالفة 604.وقامت أحزاب مثل مجاعة اإلخوان املسلمني وحزب التحرير اإلسالمي لتحقيق هذا اهلدف.
حيث قال اإلمام حسن البنا":إن اإلسالم عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين ودولة وروحانية ومصحف
وسيف .وإن إعادة اخلالفة فرض عني على كل مسلم ومسلمة" .وقال":إن اإلخوان يعتقدون أن اخلالفة
رمز الوحدة اإلسالمية ،ومظهر االرتباط بني أمم اإلسالم ،وأهنا شعرية إسالمية جيب على املسلمني
التفكري يف أمرها واالهتمام بشأهنا ...واإلخوان املسلمون هلذا جيعلون فكرة اخلالفة والعمل إلعادهتا يف
رأس مناهجهم" 605.وقال حزب التحرير" :إن نصب خليفة يعترب فرضاً على مجيع املسلمني  ،كأي
فرض من الفروض اليت فرضها اهلل  ،وإنه أمر حمتم ال ختيري فيه وال هوادة يف شأنه ،والتقصري يف القيام به
معصية من أكرب املعاصي يعذب اهلل عليها أشد العذاب".
وإذ مل ينجح "أهل السنة" يف حتقيق هذا اهلدف بشكل كامل حىت اآلن ،فإهنم جنحوا يف إقامة بعض
األنظمة ذات امليول اإلسالمية هنا وهناك ،وتعاملوا معها بنفس الثقافة السياسية القدمية اليت تعطي
للحاكم صالحيات مطلقة ،بغض النظر عن طريقة وصوله اىل السلطة ،أو كيفية ممارسته هلا .ومع أهنم
مل يطلقوا عليها صفة "اخلالفة" إال أهنم تعاملوا معها كما تعامل أئمة السنة األوائل مع األنظمة القائمة
606
يف تلك األيام.

 - 602السنهوري ،فقه اخلالفة ،ص 233
 - 603السنهوري ،فقه اخلالفة ،ص 236
 - 604عبد الرمحن ،أمحد صديق ،البيعة يف النظام السياسي االسالمي ،ص158
 - 605اإلمام حسن البنا ،رسالة (إسالمنا) للمؤمتر اخلامس لإلخوان املسلمني ،ص 50 - 49
 - 606يقول الدكتور حاكم املطريي ،زعيم احلركة السلفية يف الكويت":إن ما تعيشه األمة اليوم من احنطاط وختلف هو
نتيجة طبيعية لالحنراف الذي طرأ على اخلطاب السياسي الشرعي ،الذي جرد األمة باسم الدين والسنة من حقها يف
اختيار السلطة وحماسبتها ومقاومة طغياهنا واحنرافها ،وإصالحها عند فسادها ،حىت شاع الظلم واالستبداد ،وظهر
الفساد" .ويتهم علماء السنة بأهنم يرددون مفاهيم السمع والطاعة ،وحترمي اخلروج ،والصرب على جور األئمة،
واالحتجاج بأقوال السلف .املطريي ،احلرية أو الطوفان ،ص  219وص 315
163

وكما كان سقوط "الدولة العثمانية" مناسبة النطالق حركة إعادة اخلالفة ،فقد كان أيضا مناسبة
النطالق حركة نقدية واسعة للفكر السياسي السين ،ومراجعة مفرداته املختلفة ،بدءا من "إسالمية نظام
اخلالفة" ومرورا بالعالقة بني الدين والسياسة ،وانتهاء بالفكر االستبدادي املطلق ،وبناء فكر سياسي
جديد يقوم على الدميوقراطية .كما كان أيضا مناسبة ملراجعة أصول املذهب السين كاحلديث واإلمجاع،
والعودة اىل القرآن الكرمي والعقل.
ورمبا كان الشيخ املصري األزهري علي عبد الرازق ،أشهر رجل ينفي أن يكون اإلسالم دينا ودولة،
ويهاجم اخلالفة من يوم أيب بكر اىل آخر خليفة عثماين ،ويدعو اىل التخلي حىت عن امسها .حيث
قال":إن الدين اإلسالمي بريء من تلك اخلالفة اليت يتعارفها املسلمون...واخلالفة ليست يف شيء من
اخلطط الدينية ...ال شأن للدين هبا ،فهو مل يعرفها ومل ينكرها ،وال أمر هبا وال هنى عنها ،وامنا تركها لنا
 ،لنرجع فيها اىل أحكام العقل ،وجتارب األمم وقواعد السياسة".

607

الوثيقة الدستورية التركية
وقد قام أعضاء يف الربملان الرتكي ،عشية القضاء على الدولة العثمانية ،مبراجعة شاملة لفكر اخلالفة
واستبداله بالفكر الدميوقراطي ،وأعدوا وثيقة قانونية وفقهية مهمة تؤصل للفكر الدميوقراطي على قاعدة
إسالمية ،وأعلنوا نزع اهلالة الدينية عن "اخلالفة" ورفضوا قيامها على أساس القوة والقهر والغلبة والوراثة،
وأكدوا على ضرورة الشورى وقيام اخلالفة على أساس التعاقد االجتماعي أو الوكالة عن األمة.
وقاموا بتفسري مصطلح "اخلليفة" بـ "رئيس مجهور املسلمني" .ليخلصوا اىل أن واليته العامة إدارية
وسياسية كالوالية العامة املوجودة عند رئيس اجلمهورية أو امللك ،وأهنا ليست كوالية البابا الروحانية لدى
املسيحيني.

608

ورفضوا بندا يف الدستور العثماين يقول"بأن ذات الحضرة السلطانية مقدسة وغير

مسئولة" .ألنه مأخوذ من قوانني أوربا األساسية .وخمالف للشرع الشريف كليا ،ألنه ال يقدس شخص
أيا كان يف اإلسالم ،واملقدس هو اهلل جل شأنه.

609

وأكدوا على كون اخلالفة عقد وكالة بني األمة واإلمام ،وأهنا ال تنعقد إال باالنتخاب والبيعة" .ألن
الشريعة مل تعط ألحد صالحية التصرف على العامة رأسا .وال حيق له التصرف فيها ما مل ختوله األمة

607
608
609
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 علي عبد الرازق ،اإلسالم وأصول احلكم ،ص 185 وجيه كوثراين ،الدولة واخلالفة يف اخلطاب العريب أبان الثورة الكمالية يف تركيا ،ص 220 -وجيه كوثراين ،الدولة واخلالفة يف اخلطاب العريب أبان الثورة الكمالية يف تركيا ،ص 229

هذه الصالحية" 610.وقالوا":إن اخلليفة يأخذ قوة الوالية العامة من األمة رأسا".
612
ذلك "عزل األمة للخليفة إذا أساء العمل يف وظيفته".

611

وأجازوا بناء على

وشنوا هجوما عنيفا على طريقة القهر والغلبة 613.كما رفضوا انتقال اخلالفة باإلرث "إذ أهنا وكالة
614
وهي ال تورث يف زمن من األزمان".
وأعاد أولئك النواب يف وثيقتهم الدستورية ،النظر يف املوقف السين العام من نظام اخلالفة ،فرفضوا
االعرتاف باخلالفة اعتمادا على موقف اإلمام األعظم أيب حنيفة ،الذي مل يقبل اخلالفة األموية والعباسية
ومل جيزها .واعتربوا اخللفاء األمويني والعباسيني ملوكاً وسالطني ال خلفاء يف احلقيقة 615.وقالوا":إن
اخللفاء الذين أتوا بعد اخللفاء الراشدين -باستثناء واحد أو اثنني – نراهم مجيعا أهنم مل يفكروا بعظم
واجباهتم ،وبنوا أحكامهم على الظلم واالعتساف والقهر واالستبداد وتصرفوا بالبالد كيف شاءوا كأهنا
أمالكهم اخلاصة واستعملوا األمة كخدام هلم وأتباع.فلذلك مل تكن خالفتهم باختيار أهل احلل والعقد
وانتخاهبم ،ومل يكونوا متصفني بالعدل واإلنصاف ،فليست خالفتهم حقيقية ،بل ملك وسلطنة وحكومة
616
مستبدة حبتة".
وقد كانت تلك الوثيقة متثل خالصة فكر النهضة اإلسالمية ،ورواد احلركة اإلصالحية من أمثال خري
الدين التونسي والطهطاوي والكواكيب ومجال الدين األفغاين واإلمام حممد عبده وتلميذه الشيخ حممد
رشيد رضا وغريهم من املفكرين املسلمني الذين رفضوا االستبداد العثماين باسم اخلالفة ،ونادوا بالتطور
الدميوقراطي يف إطار اإلسالم.
رشيد رضا

وتقدم الشيخ رشيد رضا خطوة أخرى اىل األمام ،فرفض األحكام الدستورية السلبية اليت جتيز انتخاب
اإلمام بواسطة شخص واحد أو عدة أشخاص 617.وقدم مفهوما واسعا ألهل احلل والعقد ،اقرب اىل
املفهوم الدميوقراطي احلديث ،فقال " :إهنم أهل الشورى من زعماء املسلمني".

610
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618

 وجيه كوثراين ،الدولة واخلالفة يف اخلطاب العريب أبان الثورة الكمالية يف تركيا ،ص 225 وجيه كوثراين ،الدولة واخلالفة يف اخلطاب العريب أبان الثورة الكمالية يف تركيا ،ص 230 وجيه كوثراين ،الدولة واخلالفة يف اخلطاب العريب أبان الثورة الكمالية يف تركيا ،ص 227 وجيه كوثراين ،الدولة واخلالفة يف اخلطاب العريب أبان الثورة الكمالية يف تركيا ،ص 227 وجيه كوثراين ،الدولة واخلالفة يف اخلطاب العريب أبان الثورة الكمالية يف تركيا ،ص 226 وجيه كوثراين ،الدولة واخلالفة يف اخلطاب العريب أبان الثورة الكمالية يف تركيا ،ص 237 وجيه كوثراين ،الدولة واخلالفة يف اخلطاب العريب أبان الثورة الكمالية يف تركيا ،ص 238 -رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص55

ونظر اىل واقع "اخللفاء" املستبدين والفاسدين ،فتخلى عن النظرية السنية التقليدية بوجوب طاعة
اإلمام مهما كان ظاملاً أو فاسقاً 619.ورد النظرية السنية التقليدية اليت تقول بشرعية االستيالء على
السلطة بالقوة ،واملنافية للدميوقراطية بشدة ،فأكد أن الشورى هي قاعدة احلكم يف اإلسالم ،وانتقد
األمويني على "سيئتهم اليت ال تغتفر" اليت نسخوا هبا قاعدة حكومة اإلسالم 620.وقال":ما أفسد على
هذه األم ة أمرها ،وأضاع عليها ملكها ،إال جعل طاعة هؤالء اجلبارين الباغني واجبة شرعا على
اإلطالق ،وجعل عهد كل متغلب باغ اىل ولده أو غريه من عصبته ،ألجل حصر السلطان واجلربوت يف
أسرته ،حقاً شرعياً وأصالً مرعياً لذاته ،وإن جعل أحكام الضرورة يف خالفة التغلب أصال ثابتا دائما هو
الذي هدم بناء اإلمامة وذهب بسلطة األمة املعرب عنها باجلماعة " 621.وقال":إن هذه هي أعمال
عصبية القوة القاهرة املخالفة هلدي القرآن وسنة اإلسالم" 622.وأضاف":كان أول فساد طرأ على نظام
اخلالفة وصدع يف أركاهنا جعلها وراثية يف أهل الغلبة والعصبية ،وأول تقصري ُرزئ به املسلمون عدم وضع
نظام ينضبط به قيامها مبا جيب من أمر األمة ،على القواعد اليت هدى اليها الكتاب والسنة ،وأول خلل
نشأ عن هذا وذاك تفلت اخللفاء من سيطرة أهل احلل والعقد الذين ميثلون األمة ،واعتمادهم على أهل
عصبية القوة" 623.وأشار اىل العلة األوىل الهنيار املسلمني وهي":بدعة والية العهد" اليت جعلتها القوة
624

حقا لكل خليفة وإن كان متغلبا ال يعد من أئمة احلق .
وبناء على حتليله لواقع الدولة العثمانية املريض ،قدم الشيخ رشيد رضا برناجما إصالحيا ،يتمثل يف
إحياء منصب اإلمامة ،بإعادة سلطة أهل احلل والعقد املعرب عنه باجلماعة ،إلقامة احلكومة اإلسالمية
الصحيحة القائمة على الشورى 625.وقال ":إن حكومة اخلالفة إسالمية مدنية قائمة على أساس العدل
626
واملساواة".
السنهوري
618
619
620
621
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623
624
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626
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 رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص 57 رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص65 رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص 80 رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص 87 رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص  17و ص 72 – 71 رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص 115 رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص 116 رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص  97و ص 101 -رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة الكربى  ،ص 124

وبالرغم من دعوة الدكتور عبد الرزاق السنهوري اىل إعادة اخلالفة ،يف كتابه "فقه اخلالفة ،وتطورها
لتصبح عصبة أمم شرقية" 627إال أنه قدم خطة تقوم على أساس الشورى واختيار املسلمني من كل بلد
هليئة عامة تنتخب "اخلليفة" .انطالقا من "أن الشريعة اإلسالمية ال تفرض شكال معينا لنظام
628
احلكم".
وكان السنهوري يرى أن فقه اخلالفة يقوم على الشورى والسيادة الشعبية ،ومبدأ البيعة احلرة يف اختيار
من يتوىل السلطة 629.وحاول أن يطور أصل "اإلمجاع" لكي يشكل قاعدة جديدة عصرية لنظام اخلالفة
الدميوقراطي الذي كان يدعو اليه 630.فقال":إن األمة اإلسالمية متلك سلطة التشريع بطريق اإلمجاع،
631
وإن إرادة األمة تعرب عن إرادة اهلل .أما ويل األمر (وهو اخلليفة) فال ميلك من هذه السلطة شيئا".
واعترب السنهوري الفقهاء ممثلي األمة ،الذين ميكن اختيارهم عن طريق انتخاهبم بواسطة عامة
املسلمني 632.ومل يستبعد مسامهة ا لشعب بأمجعه يف "اإلمجاع" الذي سينتج عن تطبيقه نظام حكم
633
نيايب إسالمي.
اإلمام البنا والنظام الدستوري
ورغم دعوة اإلمام حسن البنا اإلخوان املسلمني للعمل من أجل إعادة اخلالفة ،إال أنه كان ينظر اليها
كإطار لتوحيد املسلمني ،وكان يؤمن بالنظام الدميوقراطي ،فقال يف رسالته للمؤمتر اخلامس لإلخوان ما
يلي":إن الباحث حني ينظر إىل مبادئ احلكم الدستوري اليت تتلخص يف احملافظة على احلرية الشخصية
بكل أنواعها وعلى الشورى واستمداد السلطة من األمة ،وعلى مسئولية احلكم أمام الشعب وحماسبتهم
على ما يعملون من أعمال ،وبيان حدود كل سلطة من السلطات – هذه األصول كلها يتجلى للباحث
أهنا تنطبق كل االنطباق على تعاليم اإلسالم ونظمه وقواعده يف شكل احلكم .وهلذا يعتقد اإلخوان
املسلون أن نظام احلكم الدستوري هو أقرب نظم احلكم القائمة يف العامل كله إىل اإلسالم ،وهم ال
يعدلون به نظاما آخر".

634

 - 627الذي قدمه كأطروحة دكتوراه يف جامعة السوربون يف باريس ،سنة 1926
 - 628السنهوري ،فقه اخلالفة ،ص 339
 - 629السنهوري ،فقه اخلالفة ،ص 43
 - 630السنهوري ،فقه اخلالفة ،ص 66
 - 631السنهوري ،فقه اخلالفة ،ص 67
 - 632السنهوري ،فقه اخلالفة ،ص 76
 - 633السنهوري ،فقه اخلالفة ،ص 77
 - 634اإلمام حسن البنا ،رسالة (إسالمنا) للمؤمتر اخلامس لإلخوان املسلمني ،ص 41
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ضياء الدين الريس
ومع مرور الزمن أخذت الدعوة اىل اخلالفة تتطور ،وراحت تركز على اهلدف العام من اخلالفة،
وهو":وجود قيادة عامة لألمة اإلسالمية متثل وحدهتا ،وحتفظ كياهنا وتذب عنها األخطار ،وحتقق
مصاحلها املشرتكة وتنفذ مبادئ اإلسالم" .كما توصل الدكتور ضياء الدين الريس  ،الذي مل يلتزم بشكل
خاص لنظام اخلالفة ،وتنازل عن الشكل الذي عرفت به اخلالفة يف عهدها األخري 635.واقرتح بدال من
ذلك ":تشكيل منصب أو هيئة متثل وحدة األمة العامة ،وحتقق املصاحل املشرتكة للدول كلها اليت يتألف
منها العامل اإلسالمي .وتكون هلا القيادة العامة وصفة السيادة ،وتكون قيادهتا مجاعية ،وتصدر قراراهتا
بالشورى ،ويكون لقراراهتا حق الطاعة على هذه الدول والشعوب ..وحتقق كل املقاصد اليت كانت
مطلوبة من اخلالفة ...فتكون إذن هي اخلالفة يف صورة حديثة ال مركزية ،ولكن مع الوحدة ،دميوقراطية
شورية مجاعية" 636.واقرتح الريِّس أن تسمى تلك اهليئة":منظمة الدول اإلسالمية" 637.و"تقوم مقام
اخلليفة يف العصور املاضية ،وتؤدي الوظائف العامة اليت كان واجبا على اخلليفة أن يؤديها" 638.وطور
الدكتور الريِّس  -بناء على ذلك  -اسم "اخلليفة" اىل "أمني األمة اإلسالمية"" .ألن اخلالفة انتقلت اىل
"املنظمة العامة" أما هو فوكيل عن املنظمة .واملنظمة هي اليت تعينه ملدة حمدودة ..وهلا حق تغيريه يف
خالل املدة ،إذا وجدت أسبابا تقتضي ذلك .وجيوز أن يكون وكيل أو أمني األمة اإلسالمية هذا أحد
رؤساء الدول اإلسالمية ،املتوفرة فيه شروط العدالة واخللق والثقافة واملعروف بشدة غريته على اإلسالم،

واالهتمام بوحدة األمة اإلسالمية وقوهتا والعمل خلدمته وحتقيق مصاحلها".

639

الشورى أساس الجامعة اإلسالمية
وتأييداً لذلك التوجه الدميوقراطي ،دأب الكثري من املفكرين املسلمني على التأكيد على مبدأ الشورى،
فقال الشيخ حممد أبو زهرة":ان اجلامعة اإلسالمية جيب أن تبىن على الشورى ،ألهنا األصل يف كل أمر
635
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جامع للمسلمني" 640.وطالب ببناء النظام السياسي على أساس العقل "ألن النصوص الواردة يف سياسة
احلكم حمدودة قليلة ،والثابت منها غري مفصل" 641.وقال الشهيد عبد القادر عودة":إن نظام احلكم
الوحيد الذي يعرفه اإلسالم هو احلكم القائم على دعامتني :إحدامها طاعة اهلل واجتناب نواهيه ،والثانية:
الشورى ،أي أن يكون أمر الناس شورى بينهم ،فإذا قام احلكم على هاتني الدعامتني فهو حكم
سم بعد ذلك :اخلالفة واإلمامة .فكل هذه تسميات ال غبار عليها .أما إذا قام
إسالمي خالص ،وليُ َّ
642
على غري هاتني الدعامتني فهو حكم ال ينسب لإلسالم".
وقام الشيخ خالد حممد خالد بتطوير مفهوم الشورى اىل ما يشبه النظام الدميوقراطي فوضع سبعة
مبادئ للحكم اإلسالمي ،تتلخص يف :أن األمة مصدر السلطات ،والفصل بني السلطات،
واالنتخابات العامة للرئاسة والربملان ،واالعرتاف باملعارضة الربملانية ،والتعددية احلزبية ،واحلرية الصحفية
643

والفكرية.
وقد أكد الشيخ حممد الغزايل مبدأ "األمة مصدر السلطة" وقال ":األمة وحدها هي مصدر السلطة،
والنزول على إرادهتا فريضة ،واخلروج على رأيها مترد .ونصوص الدين وجتارب احلياة تتضافر كلها على
توكيد ذلك...وأخطأ من املفسرين من َوِه َم أن الشورى غري ملزمة ،فما جدواها إذن؟ وما غناؤها يف
644

تقومي عوج الفرد إذا كان من حقه أال يتقيد هبا؟.
وحاول الشيخ أبو األعلى املودودي أن جيمع بني الصفة اإلهلية للحكومة اإلسالمية وبني الدميوقراطية،
خول فيها
فابتدع مصطلحا جديداً هو "الثيوقراطية الدميوقراطية" أو احلكومة اإلهلية ـ الدميقراطية ،حيث َّ
للمسلمني سيادة شعبية مقيدة حتت سلطة اهلل.

يوسف القرضاوي
وحبث كثري من املفكرين والفقهاء مسألة احلكم ،بصورة عامة ،وان مل يتحدثوا عن اخلالفة ،فأعادوا
النظر يف أسس النظام السياسي اإلسالمي ،ومنها الشورى ،اليت كان يهملها الفكر السين القدمي ،وقالوا
بوجوهبا ،ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي الذي قال":إن األصل يف الشورى الوجوب ،ألن اهلل تعاىل أمر
هبا رسوله (ص) حني قال ( :وشاورهم يف األمر) آل عمران  ،19واألمر – ال سيما يف القرآن -يفيد
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الوجوب ،وإذا كان الرسول املؤيد بالوحي مأموراً باملشاورة فغريه أوىل بال ريب" 645.وقد حاول القرضاوي
حل عقدة الدميوقراطية اليت متنع الكثري من املسلمني من قبوهلا ،فقال":إن الذين يقولون بأن الدميقراطية
منكر أو كفر أو إهنا ضد اإلسالم مل يعرفوا جوهر الدميقراطية ،ومل يدركوا هدفها وال القيم اليت تقوم
عليها" .وأضاف":إن الدميقراطية وصلت إىل صيغ ووسائل وأساليب وآليات معينة استطاعت هبا أن
تقلم أظافر الطغاة املستبدين...إن ما يف الدميقراطية من مبادئ أصله عندنا ،ولكن الوسائل واألساليب
واآلليات ليست عندنا ،وال مانع إطالقا أن نأخذها من عند غرينا لنحقق هبا املبادئ والقيم األساسية
اليت جاء هبا اإلسالم" .وانتقد القرضاوي من يرفض الدميقراطية على أهنا حكم الشعب بينما اإلسالم
حكم اهلل ،أي أن الدميقراطية ضد حكم اهلل .وقال :هذا غري صحيح ،فالذين يقولون بالدميقراطية ال
يعارضون بالضرورة حكم اهلل وإمنا يعارضون هبا حكم الفرد املطلق ،أي أن املعادلة هي حكم الشعب
646

ضد حكم الفرد املتسلط وليس حكم الشعب يف مواجهة حكم اهلل.
وحول ما إذا كانت الشورى معلمة أو ملزمة؟ قال القرضاوي":الذي نراه ونلتزم به شرعا :أن رأي أهل
احلل والعقد ملزم لإلمام ،فإذا شاورهم فاختلفوا عليه  ،فالعربة برأي األكثرية" 647.وأضاف":إن رأي
اجلماعة أقرب اىل السداد من رأي الفرد ،وإن رأي االثنني أقرب من رأي الواحد ،وإن شر ما أصاب
أمتنا كان من جراء االستبداد والطغيان ،وتسلط أمراء السوء على شعوب األمة وأحرار أبنائها...إن
اإلمام إذا التزم بالنزول على رأي األغلبية ،وبويع على هذا األساس ،فانه يلزم شرعا ما التزم به ،وال جيوز
له بعد أن يتوىل السلطة ،أن يضرب هبذا العهد وااللتزام عرض احلائط ،ويقول :إن رأيي يف الشورى أهنا
معلمة وليست ملزمة .فليكن رأيه ما يكون ،ولكنه إذا اختاره أهل احلل والعقد على شرط وبايعوه عليه،
فال يسعه إال أن ينفذه ،وال خيرج عنه ،فاملسلمون عند شروطهم والوفاء بالعهد فريضة ،وهو من أخالق
648
املؤمنني".
ورغم أن الدكتور حممود اخلالدي مييل اىل النظرية السيا سية السنية التقليدية ،إال انه حاول استنباط
معيار جديد ألهل العقد واحلل يليب تطلعات األمة مبمارسة السلطان والشورى ،وحتقق الرضا والقبول من
مجهرة املسلمني ،فقال":احلكم الشرعي هو أن يقوم بنصب اخلليفة مجع يتحقق يف نصبهم له رضا
املسلمني ،أي بإمارة من إمارات التحقق ،سواء كان ذلك بكون املبايعني اكثر أهل احلل والعقد ،أو
بكوهنم اكثر املمثلني لألمة  ..وإن كون السلطان لألمة يستلزم كون أمر رئيس الدولة راجعا لألمة ،فهي
 - 645القرضاوي ،يوسف ،السياسة الشرعية ،ص 111
 - 646الدكتور عزام التميمي ،الفكر السياسي للشيخ راشد الغنوشي وموقفة من الدميقراطية ،باب حول نشأة
الدميقراطية يف الفكر السياسي املعاصر.
 - 647القرضاوي ،يوسف ،السياسة الشرعية ،ص 114
 - 648القرضاوي ،يوسف ،السياسة الشرعية ،ص 116
170

صاحبة احلق الشرعي يف نصبه عن رضا واختيار ،وإن ابرز ما مييز سلطان األمة هو حق البيعة ،ألنه
جيعل املسلمني ميلكون نصب احلاكم وميلكون عزله إن خرج عن حدود الشرع".

649

وقريبا من ذلك ،ذهب الدكتور حممد عبد القادر أبو فارس ،الذي اعترب العهد من اخلليفة السابق هو
جمرد ترشيح له ،وأن األمة هي صاحبة احلق يف النهاية ختتاره أو ختتار غريه 650.وقال":اإلسالم يأىب أن
جيعل اخلال فة وراثية ،تنحصر يف نسل رجل معني ،تكون ألبنائه وأحفاده ،كما درج على ذلك بنو أمية
فحصروا اخلالفة فيهم طوال حكمهم .وسلك بنو العباس سننهم يف هذا الشأن فجعلوها فيهم ،مما
عرض البالد اىل ثورات متعاقبة ،أهنكت األمة اإلسالمية وأضعفتها...فاخلالفة شورى والوراثة فيها تتناىف
651
مع مبدأ الشورى الذي فرضه اإلسالم".
راشد الغنوشي

ويعرب زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي عن تطور كبري يف احلركة اإلسالمية املعاصرة
باجتاه االلتزام بالدميوقراطية ،فيقول ":إن الشورى يف اإلسالم ليست حكما فرعيا من أحكام الدين

يستدل عليه بآية أو بآيتني وبعض األحاديث والوقائع ،وإمنا هي أصل من أصول الدين ومقتضى من
مقتضيات االستخالف أي أيلولة السلطة الربانية اىل العباد الذين أعطوا امليثاق اىل اهلل أن يعبدوه .ومن
مث كانت الشورى العمود الفقري يف سلطان األمة ،وهنوضها بأمانة احلكم على أساس املشاركة والتعاون
واملسؤولية ،وهي مشاركة خوهلا اهلل ألمته يف مستوى التشريع والتنفيذ ..يف تأسيس احلكم والتشريع له
652

والقوامة عليه واالنتفاع بثماره".
ويقول":ميكن لإلسالم أن يستوعب النظام الدميوقراطي الغريب ،فيحفظ للمسلمني والبشرية إجيابياته يف
ما قدمه للفكر السياسي من إضافة حقيقية تتمثل يف حتويل مبدأ الشورى الذي جاء به اإلسالم ،أي
اشرتاك األمة يف احلكم وانبثاقه عن إرادهتا وقوامتها على حكامها وحتويله من مواعظ ومبادئ عامة اىل
جهاز للحكم" .وينفي الغنوشي وجود أي تناقض بني اآلليات الدميوقراطية وقيم اإلسالم ،ويقول:ليس
653
مستحيال أن يعمل اجلهاز الدميوقراطي يف القيم اإلسالمية فينتج الدميوقراطية اإلسالمية.
ويعتمد الغنوشي يف تنظريه للدميوقراطية اإلسالمية على مبدأ إسالمي قدمي هو التعاقد (أو البيعة)
فيقول ":إن اإلمامة عقد بني األمة واحلاكم يلتزم فيه احلاكم إنفاذ الشريعة والنصح لألمة ومشاورهتا،
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وتلتزم له ،إن وىف بذلك ،السمع والطاعة ..وينتج من ذلك أن األمة هي مصدر كل سلطاته ،وأن هلا
654
عليه السيادة ،يف إطار الدستور (الشريعة)".
وخيلص الغنوشي اىل "أن النظام اإلسالمي من جهة استمداد سلطة احلاكم من األمة هو األقرب اىل
النظام الدميوقراطي" 655.ويؤكد "أن اإلسالم ميلك القدرة على استيعاب الصيغة الدميوقراطية وترشيدها يف
اجتاه أن يكون حكم الشعب مستضيئا بالقانون اإلهلي" 656.ويشن محلة شعواء على دعاة الفكر
657
االستبدادي ،الذين حيرمون النظام االنتخايب بدعوى رفض االبتداع وتقليد الغرب!.
وبعد أن يلتزم الغنوشي بالفكر الدميوقراطي اإلسالمي ،يعلن بوضوح رفضه ملفردات الفكر
االستبدادي القدمي ،وعلى رأسها مسألة الطاعة املطلقة 658.ويعترب "الشعب أمني اهلل على شرع اهلل" وأن
من واجبه االمتناع عن تنفيذ ما خيالف الشرع واملبادرة اىل مقاومة السلطة اجلائرة 659.ويؤيد حق األمة يف
اخلروج على احلاكم الظامل 660.ويذهب اىل وجوب حتديد مدة الوالية ،خالفا للفكر السياسي السين
القدمي الذي يعتمد على إمجاع الصحابة 661 .ويرفض مبدأ االستخالف  ،وينتقد مبرارة الفتاوى اليت
جتيزه بدعوى"أن املسلمني أمجعوا على صحة االستخالف أو التوريث" 662.ويقول":إهنا لكارثة حقيقية
أن يبدأ تارخينا بالشورى لينتهي اىل العصمة واالستخالف والتغلب ،ألن ذلك يعين شيئا واحدا :تغييب
663
األمة وهتميشها".
وكذلك أنكر الدكتور عبد اهلل الدميجي حق اإلمام السابق بالعهد اىل غريه" ألن احلق بتعيني اإلمام
اجلديد حق لعامة املسلمني ينوب عنهم يف ذلك كرباؤهم وعقالؤهم وعلماؤهم – أهل احلل والعقد –
وما االمام إال ساع هلم فيما يصلحهم يف دينهم ودنياهم ...وما االمام املستخلف إال مرشح فقط ،فان
قبل أهل الشأن – أهل احلل والعقد -متت له البيعة وانعقدت له اإلمامة ،وان رفضوا فال عربة برتشيح
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االمام السابق ،وهذا هو الواضح من سرية اخللفاء الراشدين" 664.وكاد الدميجي أن يرفض عهد أيب بكر
لعمر ،لوال (إمجاع الصحابة) وعدم احتجاجهم على أيب بكر ،ولكنه اشرتط جلواز العهد موافقة أهل
665

احلل والعقد ،على العهد.
واستبعد الدكتور حممود اخلالدي  -عقال وشرعا -القول "بأن بيعة عمر مل تتوقف على رضا
الصحابة" وأن العهد ملزم لألمة ألن الرضا باملستخلف ال اعتبار له شرعا ،وال يقوم على مشاورة أحد.
واعتربه مناقضاً إلمجاع الصحابة الذي انعقد على وجوب املشاورة يف نصب اخلليفة .وقال":إن اعتبار
االستخالف عقد باخلالفة هدم للقاعدة األساسية الثانية لنظام احلكم يف اإلسالم ،اليت تنص على أن
السلطان لألمة ،وعليه فال يعترب االستخالف إال ترشيحا أو طريقة غري شرعية لنصب اخلليفة ،فيشرتط
يف صحة انعقادها بيعة من األمة ومن دوهنا ال حيصل عقد للخالفة ،وال ميلك غري األمة حق عقدها،

واألمة تعقدها ملن تشاء ،فاالستخالف ال يصح ،ألنه يف حقيقته إعطاء ملا ال ميلك ،وإعطاؤه ما ال
ميلك ال جيوز شرعا ،فإذا استخلف خليفةٌ خليف ًة آخر ال تنعقد له اخلالفة مطلقا ألنه مل جيز عقدها ممن
ميلك حق العقد ،فهي عقد فضويل ال يصح واخلالفة عقد والية عامة ،ويطبق عليها ما ينطبق على
666
العقود".
وأخرياً قد جند يف ما توصل اليه املفكر االسالمي حممد سليم العوا أبرز شاهد على تطور الفكر السياسي
السين وتبنيه بصراحة للدميوقراطية ،وذلك من خالل نفيه لوجود نظام حكم حمدد املعامل والتفاصيل يف
مصادر االسالم الرئيسية":فالقرآن والسنة ال يتضمنان نصاً عن كيفية اختيار احلكام ،وكيفية حماسبتهم،

667

وكيفية عزهلم ،وال عمن يعينهم من الناس على والياهتم بالرأي (الشورى) وال بالعمل (الوظائف)".
وهو ما يعين نسف نظام "اخلالفة" االستبدادي مقدمة لألخذ بالنظام الدميوقراطي.
ويف التفاصيل يذهب العوا اىل إلزامية الشورى ،فيقول ":الصحيح من أقوال الفقهاء – وبه نأخذ – هو
وجوب الشورى ابتداء ،ولزومها انتهاءا ،حبيث ال جيوز للحاكم تركها واال كان عزله واجبا بال خالف،
واهنا تشمل الشؤون العامة كافة".
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 - 664الدميجي ،عبد اهلل  ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 192-191
 - 665الدميجي ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص 188-187
 - 666اخلالدي ،مالمح اخلالفة اإلسالمية  ،ص 146و147
 - 667العوا ،حممد سليم  ،النظام السياسي يف االسالم ،ص  103ويؤكد ذلك مرة أخرى بقوله":ان الصحيح هو أن
القرآن الكرمي والسنة النبوية ال يتضمنان نظام حكم حمدد املعامل والتفاصيل جيب على املسلمني يف كل العصور االلتزام
به والوقوف عند حدوده" .العوا ،حممد سليم  ،النظام السياسي يف االسالم ،ص 183
 - 668العوا ،حممد سليم  ،النظام السياسي يف االسالم ،ص 125
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و يتخلى عن أهم مالمح نظام اخلالفة ،وهو احلكم الدائم ،فيقول":االجتهاد االسالمي املعاصر يذهب
اىل أنه ال يلزم املسلمني أن يبايعوا من خيتارونه حلكمهم بيعة أبدية ،بل جيب أن تكون هذه البيعة ملدة
669

وذلك من أجل منع الفوضى والفتنة ،واحليلولة بني االستبداد والفساد وبني االستشراء يف

حمدودة".
670
جسد األمة.

إن من الواضح اختالف هذا الفكر الدميوقراطي اإلسالمي اختالفا جذريا عن فكر دعاة إعادة
"اخلالفة" كما ك انت عليه يف التاريخ ،بل إنه يشكل ثورة على الفكر السياسي السين .وذلك ألنه يعترب
احلكم مدنيا وينزع اهلالة الدينية عن السلطة ،وينفي وجود نص على اخلالفة من الرسول (ص) ويفتح
الباب أمام املسلمني السترياد أفضل النماذج السياسية (الدميوقراطية) من خمتلف التجارب اإلنسانية
العاملية .ومبا أن فكر اخلالفة كان يقوم على أسس املذهب السين ؛ فإن الفكر الدميوقراطي اإلسالمي مل
يستطع الوصول اىل هذه النتيجة (الدميوقراطية) إال بعد حماوالت جريئة قام هبا قادة النهضة اإلصالحية
ملراجعة أصول املذهب السين اليت أنتجت وتنتج ذلك الفكر االستبدادي ،وهي "السنة" و"اإلمجاع".
وسوف نستعرض يف الفصل األخري بعضاً من تلك احملاوالت.

2-6

الفصل الثاني :الثورة على أصول المذهب السني
لقد واجه التيار الدميوقراطي اإلسالمي احلديث ،وهو يؤصل للدميوقراطية يف إطار اإلسالم ،عقبتني
رئيسيتني مها "السنة" و"اإلمجاع" األصالن السنيان اللذان تبلورا يف القرنني الثاين والثالث ،ومت بواسطتهما
إضفاء الصبغة الدينية على نظام "اخلالفة" واعتبار الفقه السياسي السين تراثاً "إسالمياً" .واللذان
يشكالن حاجزا أمام التطور الدميوقراطي من حيث اعتبار الدميوقراطية بدعة غربية مرفوضة ،تتناقض مع
"النظام السياسي اإلسالمي" املبين على االستبداد والصالحيات املطلقة لالمام .وهذا ما دفع قادة التيار
الدميوقراطي اإلسالمي اىل القيام بعملية نقد جذرية لألصول "السنية".
 - 1نقد أصل "السنة" (أو أخبار اآلحاد الضعيفة المنسوبة الى النبي األكرم)
669
670

 -العوا ،حممد سليم  ،النظام السياسي يف االسالم ،ص 112

 -العوا ،حممد سليم  ،النظام السياسي يف االسالم ،ص 113
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فقد قام كثري من العلماء املتأخرين (كاإلمام حممد عبده ،ورشيد رضا ،وأمحد أمني وحممود أبو رية
وحممد حسني هيكل ،وحممد الغزايل ،وحسن الرتايب ويوسف القرضاوي والغنوشي ومجال البنا) بإعادة
النظر يف بعض أحاديث البخاري ومسلم ،والسيما األحاديث السياسية اليت تشكل قاعدة الفكر
السياسي السين ،واليت تأمر بطاعة احلاكم الظامل الفاسق وحترم الثورة ،وتشرتط القرشية ،وما اىل ذلك.
وحتديد "السنة" بالسنة العملية والصحيح الثابت من احلديث فقط.
فقد رفض اإلمام حممد عبده األخذ حبديث اآلحاد  -إذا ما خالف العقل أو القرآن أو العلم  -مهما
بلغت درجته من الصحة يف نظر احملدثني 671.ورفض تلميذه الفقيه احملدث حممد رشيد رضا مساواة
السنة بالقرآن ،أو هيمنتها عليه ،أو إبطال حكم من أحكامه أو نقض خرب من أخباره .وأكد":أن السنة
ال تنسخ القرآن ،والعمدة يف الدين كتاب اهلل تعاىل يف املرتبة األوىل والسنة العملية املتفق عليها يف املرتبة
672
الثانية ،وما ثبت عن النيب ،وأحاديث اآلحاد فيها رواية وداللة يف الدرجة الثالثة".
ونفى الشيخ رشيد رضا أن يكون اهلل قد كلف مسلما بقراءة صحيح البخاري واإلميان بكل ما جاء
فيه ،وإن مل يصح عنده ،أو اعتقد أنه ينايف أصول االسالم ،وقال"إن البخاري ورواته ليسوا معصومني
عن اخلطأ .فكم يف الصحيحني من أحاديث اتضح للعلماء غلط الرواة فيها ،وكم فيها من أحاديث مل
673
يأخذ هبا األئمة يف مذاهبهم".
وانتقد الدكتور أمحد أمني يف كتابه (فجر االسالم) قواعد اجلرح والتعديل السلفية ،اليت تقوم على نقد
اإلسناد أكثر مما تقوم على نقد املنت ،وأنك ر بعض أحاديث البخاري اليت تتناقض مع احلوادث الزمنية
674
واملشاهدة والتجربة.
وقطع الشيخ حممود أبو رية بأن السنة ليست كالكتاب يف مراتب االعتبار 675.وقال ":إن القرآن هو
أصل الدين القومي ،وإن السنة مل تكن إال مبينة له ،وال بد أن يكون البيان صحيحا واضحا ال شبهة
677
فيه" 676.وأضاف":إن علماء األمة مل يأخذوا بكل حديث نقلته إليهم كتب السنة".
671
672
673
674
675
676
677
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 أبو رية ،أضواء على السنة احملمدية ،ص 377 أبو رية ،أضواء على السنة احملمدية،ص ( 42 – 41عن املنار ج 12ص )694 فوزي ،ابراهيم ،تدوين السنة ،ص ( 244عن املنار ج 29ص  51وج 18ص )33 فوزي ،ابراهيم ،تدوين السنة ،ص 241 أبو رية ،أضواء على السنة احملمدية،ص 40 أبو رية ،أضواء على السنة احملمدية،ص 36 -أبو رية ،أضواء على السنة احملمدية،ص 26

وذهب أبو رية يف تضعيف أصل "السنة" اىل درجة كبرية ،نفى فيها رغبة كبار الصحابة يف جعل
األحاديث (كلها) دينا عاما دائما كالقرآن".ولو كانوا فهموا عن النيب (ص) أنه يريد ذلك لكتبوا وألمروا
بالكتابة وجلمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه اىل عماهلم ليبلغوه ويعملوا به ،ومل يكتفوا
بالقرآن والسنة املتبعة املعروفة" .وذهب اىل خمالفة الفقهاء احلنفية واملالكية والشافعية ،للكثري من
678
األحاديث املتفق على صحتها.
ورفض أبو رية أصال مهما من أصول املذهب السين ،وهو (عدالة مجيع الصحابة) الذي تسبب يف
مترير كثري من األحاديث الضعيفة يف اجملال السياسي ،وقال":إن عدالة مجيع الصحابة تستلزم وال ريب
الثقة فيما يروون وما رووه قد محلته كتب احلديث مبا فيه من غثاء ،وهذا الغثاء هو مبعث الضرر وأصل
الداء  .وإن القول بعدالة مجيع الصحابة ،وتقديس كتب احلديث يرجع إليهما كل ما أصاب اإلسالم
من طعنات أعدائه ،وضيق صدور ذوي الفكر من أوليائه" .وأرجع سبب البالء الذي أصاب اإلسالم
679
اىل "عدالة الصحابة املطلقة ،والثقة العمياء بكتب احلديث اليت جتمع بني الغث والسمني".
ومن هنا اتبع الشيخ حممد الغزايل منهجا يف قبول األحاديث يعتمد على رفض أخبار اآلحاد ،املعارضة
للقرآن الكرمي  ،حىت وإن وردت يف الصحاح ،فقال":كان أئمة الفقه اإلسالمي يقررون األحكام وفق
اجتهاد رحب يعتمد على القرآن أوالً فإذا وجدوا يف ركام املرويات ما يتسق معه قبلوه وإال فالقرآن أوىل

باالتباع" 680 .ودعا اىل ضرورة العناية القصوى بالقرآن نفسه .وحذر من إدمان النظر يف كتب احلديث
وهجران القرآن .وأكد أنه ليس ألخبار اآلحاد أن تشغب على احملفوظ من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل.
681

الترابي
وقام املفكر السوداين الشيخ حسن الرتايب بثورة كربى يف جمال نقد "السنة واإلمجاع" حينما دعا اىل
جتاوز كل الرتاث اإلسالمي ،وعدم التوقف عند جتارب السلف .وأكد على أن الرتاث الديين هو
القرآن والسنة فقط ،وان كل ما عدامها من كسب املسلمني .وقدم مفهوما جديدا "للسنة النبوية"
خيتلف متاما عن التصور األصويل "السين" هلا ؛ فلم يعرتف مثال خبرب اآلحاد كحجة يف األحكام،
وطالب بإعادة النظر مجلة يف علوم احلديث ،وصياغتها مرة أخرى بعد تنقيح مناهج اجلرح والتعديل
 - 678أبو رية ،أضواء على السنة احملمدية ،ص 50 -49
 - 679أبو رية ،أضواء على السنة احملمدية ،ص 340
 -680الغزايل ،السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث ص . 18-17
 - 681الغزايل ،مهوم داعية ص 13
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ومعايري التصحيح والتضعيف ..واقرتح إعادة تعريف مفهوم الصحابة ،ورفض القاعدة "السنية"
682
األساسية اليت تنص على أن كل الصحابة عدول.
ونفى الدكتور حممد زين العابدين عثمان أن تكون أحاديث الرسول وحياً يوحى ،أو أن تكون بوزن

القرآن أو مساوية له .ورفض االعرتاف بصحة أي حديث ال يتوافق ،أو يتعارض ،مع أي آية من آيات
القرآن "ألن الرسول عليه الصالة والسالم ال يقول كالماً يتعارض مع كالم اهلل" .ورد النظرية السنية
القدمية اليت تقول بأن األحاديث املدونة يف اإلصحاحات ،حاكمة أو مهيمنة على ما جاء يف القرآن.
وطالب بعدم العمل هبا مىت ما تعارضت أو تباينت مع القرآن .وذلك ألن القرآن الكرمي كتاب كامل
وجامع وشامل لكل شيء ومفصل له ،وليس هناك ما ميكن أن يضاف للقرآن ليتم له النقص
باألحاديث النبوية .ودعا الدكتور عثمان الفقهاء اىل استعمال العقل والفكر يف كل األمور
683
االجتهادية.
ودعا الدكتور مجال البنا يف عدد من كتبه اىل الرتكيز على القرآن الكرمي ،وضبط السنة مبعايري قرآنية
والتخلص من األحاديث املوضوعة ،اليت اعتربها سببا رئيسيا لتخلف املسلمني ومشكالهتم .وقال :لقد
جرى طوال األزمنة املاضية التفاف على القرآن بأحاديث عجيبة جدا ،تصيبه وتشوهه ،ونقل الفقهاء
هذه األحاديث يف كتبهم معتربين أهنا مقبولة.
ورغم قيام كثري من الفقهاء عرب التاريخ بغربلة األحاديث ،إال أن اعتمادهم على منهج "نقد اإلسناد"
وحده أدى اىل تسرب الكثري من األحاديث غري الصحيحة يف "السنة" .ولذلك دعا املصلحون اجملددون
اىل اجلمع بني ذلك املنهج ومنهج "نقد املتون" الذي كان ميارسه املعتزلة واألحناف ويرفضه "أهل السنة"
ملحة ال ميكن االستغناء
سابقا ،فقال الدكتور طه جابر العلواين":إ ّن إعمال مقاييس "نقد املتون" ضرورة ّ
عنها واالكتفاء بـ"نقد األسانيد" وحده ،سواء أكان اإلسناد عالياً أو نازالً ،صحيحاً أو مشهوراً ،حسناً
أو دون ذلك" .وعلل ذلك بالقول":إن كثرياً من األحاديث قد اجتاز "حواجز اإلسناد" ومر من

خالهلا .ومل تستطع غرابيل "منهجيّة اإلسناد الذاتيّة" ألسباب عديدة أن توقفها أو تعرقل مرورها .إ ّن
"نقد املتون" يساعد على كشف بعض العلل اخلفيّة يف اإلسناد؛ وقد يساعد يف تقليل نسبة تأثري
"الذاتيّة" يف اإلسناد توثيقاً وتضعيفاً؛ ونعين بالذاتيّة ما أَلَِفه كثريٌ من العلماء من أحكام بالتوثيق
682

 -الرتايب ،حماضرة حتت عنوان "قضايا فكرية وأصولية" .وراجع أيضا :كتاب "حنو وعي إسالمي معاصر".
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bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=60&msg=1149599379

177

الشخصي للراوي وموقفه من املروى عنه" 684.وأكد العلواين ضرورة
والتضعيف تعتمد على الرأي
ّ
685
العلمي البنّاء" لتدارك ما قد يكون تسرب إىل الصحاح من أحاديث ضعيفة.
استعمال منهج "النقد
ّ
686

ودعا اىل "االعتصام بالكتاب مث الكتاب مث الكتاب مث بيانه من السنّة النبويّة الصحيحة".
وكذلك دعا الدكتور عبد احلميد أمحد أبو سليمان ،اىل إصالح فكر األمة باعتماد القرآن الكرمي
ومقاصده ومفاهيمه األساسية احملكمة حبيث تكون هي احلَ َك ُم يف قبول ما سوى القرآن الكرمي من
النصوص واالجتهادات والتأويالت ،وحتكيم نقد املنت ،وسد كل باب يتأتى منه اخللط والتشويه،
واالحنراف عن مقاصد القرآن الكرمي ورؤيته الكونية .وأكد عدم حاجة املسلمني اىل زيادة السنة
687
الصحيحة بأحاديث ال جنزم بصحتها متنا أو سندا.
وتعجب الدكتور عبد اجلبار سعيد ممن يرددون مقوالت تزعم أن السنة قاضية على الكتاب ،وأن

الكتاب أحوج إىل السنة من السنة إىل الكتاب .وقال:كيف ال يكون الكتاب قاضياً على السنة ومهيمناً
عليها .وقد قضى وهيمن على كل ما سواه من الكتب والعلوم واألقوال ،كيف وقد جاءت السنّة مبينة
املوضح على املوضَّح ،وكيف حيتاج األصل
املبني ،وكيف يقضي ِّ
املبني على َّ
ملا يف القرآن ،فكيف يقضي ِّ
688
إىل الفرع ،أكثر مما حيتاج الفرع إىل األصل.
ويف سياق رفضه ملا دخل يف "السنة" وكتب "الصحاح" من أحاديث ضعيفة ،شكك الدكتور عبد
الكرمي حممد مطيع احلمداوي ،حبديث (األئمة من قريش) الذي اختذه الفكر السياسي السين أساسا له،
ملخالفته للقرآن الكرمي الذي يقول ( :إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم) وخمالفته ألحاديث آحاد مثله ،ترفعها
موافقتها للقرآن عن درجته ،تتعلق مبساواة املسلمني ذمما ودماء .ونفى صحة ذلك احلديث أو وجود
689
اإلمجاع عليه.
 - 684وذكر العلواين تسعة عشر مقياساً لرد األحاديث على أساس نقد املنت ،منها :أن ال خيالف احلديث صريح
للحس واملشاهدة .وأن ال يكون
حمكم القرآن أو حمكم السنّة ،أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة .وأن ال يكون خمالفاً
ّ
علمي ثابت من قوانني الطبيعة وسننها يف الكون واخلالئق.وأن ال يكون منافياً لبديهيّات العقول ،أو
خمالفاً ملا هو ٌّ
ي دليل مقطوع به .أو منافياً للتجربة الثابتة.وأن ال يكون فيه دعوة أو ترويج ملذهب أو فرقة أو قبيلة.
معارضاً أل ّ
العلواين ،طه جابر  ،السنة النبوية الشريفة ونقد املتون ،جملة إسالمية املعرفة  ،العدد  - 39أكتوبر 2005
 - 685العلواين ،طه جابر  ،السنة النبوية الشريفة ونقد املتون ،جملة إسالمية املعرفة  ،العدد  - 39أكتوبر 2005
 - 686العلواين ،طه جابر  ،السنة النبوية الشريفة ونقد املتون ،جملة إسالمية املعرفة  ،العدد  - 39أكتوبر 2005
 - 687د .عبد احلميد أمحد أبو سليمان ،حوارات منهجية يف قضايا نقد منت احلديث الشريف ،جملة إسالمية املعرفة –
العدد 39
 - 688د .عبد اجلبار سعيد ،اإلطار املرجعي لعلم نقد منت احلديث النبوي الشريف ،جملة إسالمية املعرفة – العدد 39
 - 689الطرسوسي ،حتفة الرتك  ،ص 18
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وقام االستاذ إبراهيم فوزي بانتقاد أصح كتاب حديث وهو (صحيح البخاري) فاهتم جامعه باهلوى
السياسي ،وباالعتماد على املراسيل والضعاف 690.وقال":إن البخاري روى عن رجال ضعفهم مسلم ومل
يرو هلم ،وروى مسلم عن رجال ضعفهم البخاري ومل يرو هلم" .وأشار اىل اختالف البخاري ومسلم يف
توثيق بعض رجال اإلسناد ،أو تضعيفهم 691.وانتقد حتيز البخاري لرفضه الرواية عن كل شيعي حىت لو
كان صحابيا مثل أيب الطفيل ،وروايته عن أعداء االمام علي مثل الشاعر اخلارجي عمران بن حطان
692

السدوسي ،املتوىف سنة . 84
مث ان تقل االستاذ إبراهيم فوزي اىل نقد عموم "السنة" فقال":كانت النتيجة عند مجع السنة يف القرن
الثالث اهلجري تدوين أحاديث عن رسول اهلل متناقضة ،وأحاديث تناقض القرآن وتنسخ أحكامه،
وأحاديث ليس فيها سنة وال قدوة وال تشريع وال عبادة ،وال شيء يفيد املسلمني يف دينهم أو دنياهم.
وقد اختلفت املذاهب على صحتها" 693.وضرب مثال لذلك باألحاديث اليت توجب طاعة االمام ،واليت
تنسخ كل األسس اليت يقوم عليها نظام الشورى يف االسالم ،ومتنع البحث يف شرعية احلكم .وتسمح
لكل فرد باالستيالء على السلطة ،وتوجب على األمة طاعته ،كيفما كانت الوسيلة اليت وصل هبا اىل
ذلك ،وكيفما كان حكمه ،وحترم اخلروج عليه وتعترب ذلك جرمية ومعصية دينية.

694

وهكذا شكك القاضي املصري عبد اجلواد ياسني ،يف كثري من األحاديث "السياسية" واعتربها خارج
السنة الصحيحة 695.ودعا يف مقابل ذلك ،اىل التمسك فقط بالنصوص الثابتة (القرآن وصحيح السنة)
والعودة بدائرة النص اىل حجمها الطبيعي األول الذي حدده الوحي 696.وحذف كل اإلضافات اليت
ُمح لت على نص السنة ،من جراء املنهج اإلسنادي يف مجع الروايات واألخبار .وإعادة قراءة مث كتابة
"علم احلديث" .على ضوء "احلاسة النقدية" بنت العقل واحلرية.
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 -فوزي ،ابراهيم ،تدوين السنة ،ص 195

697

 - 691فوزي ،ابراهيم ،تدوين السنة ،ص  194 -193واستشهد بقول احلاكم يف املستدرك :ان عدد من أخرج هلم
البخاري ومل خيرج هلم مسلم بلغ  434شيخا ،وعدد من أخرج هلم مسلم ومل خيرج هلم البخاري بلغ  625شيخا.
 - 692البخاري ،ج  ، 2ص 259
 - 693فوزي ،ابراهيم ،تدوين السنة ،ص 36
 - 694فوزي ،ابراهيم ،تدوين السنة ،ص 99
 - 695ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 53
 - 696ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 116 -115
 - 697ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 126
179

وأكد القاضي ياسني "وجود إشكالية يف النص السين ،ال تزال قائمة حىت اليوم ،رغم اجلهود اليت
بذلت باالستناد اىل مبادئ علم احلديث الكالسيكي" .ودعا اىل حل تلك اإلشكالية حال صحيحا
698

بقراءة السنة ،سندا ومتنا ،على ضوء التاريخ.
كما دعا ياسني اىل وضع السنة يف مرت بة تالية من الكتاب "إذ القرآن هو الكتاب املهيمن على الدين
كله" 699.ورفض ختصيص عام القرآن بأخبار اآلحاد الضعيفة ،كحديث "األئمة من قريش" الذي
يشكل حجر األساس يف النظرية السياسية السنية ،ويعارض التصور اإلمجايل العام الذي ترمسه املبادئ
الكلية للقرآن 700.وتساءل":هل جيوز هلذه األخبار أن ختصص عموم القرآن؟ أو بعبارة أخرى ،هل متلك
صالحية إلغاء العدل أو ختصيص املساواة ،وبعبارة ثالثة مكافئة ،هل يصح قبول اخلرب املنسوب اىل النيب
(ص) بأنه قال ":األئمة من قريش" على معىن الوجوب التأبيدي ،رغم ما ينطوي عليه – باملخالفة
للعقل واالستقراء التارخيي من تأبيد القبيلة؟" .وانتقد القاضي ياسني املذهب السين القائل بأن أخبار
اآلحاد متلك صالحية ختصيص العام الوارد يف القرآن حبجة أن داللة العام يف القرآن داللة "ظنية" وأن
أخبار اآلحاد ميكن أن ختصص عموم القرآن .من منطلق أن الظين ميلك صالحية ختصيص الظين.
ورفض ياسني التسليم هبذه النتيجة "ألن ظنية العام – على فرض التسليم هبا – تتعلق بالداللة ،بينما
ظنية خرب اآلحاد تتصل بالثبوت .فهما ليست من طبيعة واحدة .فعام القرآن قطعي الثبوت بغري
خالف ،وخرب اآلحاد ظين الثبوت بغري خالف" 701.ونفى من هذا املنطلق أن تكون ألخبار اآلحاد
صالحية التخصيص حيال عموم القرآن ،ألنه قطعي يف ثبوته وداللته بينما هي ظنية يف ثبوهتا بغري
702

جدال.
وانتقد ياسني اعتبار اإلمامني الشافعي وأمحد للسنة نصا موازيا للقرآن ،وقال "إن ما يطلق عليه لفظ
"السنة" يف املفهوم السلفي ،مل يثبت أنه كله "وحي" على احلقيقة" .ونفى أن تكون أخبار اآلحاد اليت مت
مجعها يف القرن الثاين ،بغري إلزام نصي من القرآن وال من النيب (ص) بل ورغم هني النيب (ص) عن هذا

 - 698ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 151
 - 699ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 211
 - 700وانتقد ياسني ما ذهبت اليه النظرية السنية يف اخلالفة ،من أن االنتماء اىل "قريش" شرط من شروط احلاكم ال
جيوز التنازل عنه،كما قال أبو يعلى الفراء نقال عن أمحد بن حنبل "ال يكون من غري قريش خليفة".الفراء ،األحكام

السلطانية  ،ص 20
 - 701ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 209 – 207
 - 702ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 209
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اجلمع هنيا قوليا صرحيا ،واليت مت مجعها يف ظروف سياسية وتوثيقية وبأدوات نقدية ال ترشح للثقة
703
الكاملة ،من السنة.
وتقدم القاضي ياسني خطوة أخرى اىل اإلمام ،على طريق نقده لألحاديث املوروثة ،فرفض االعرتاف
بعدالة مجيع الصحابة ،أو إعطائهم حصانة مؤبدة ضد النقد ،مهما كان منت احلديث الذي يرووه خمالفا
للحقائق الثابتة ،ودعا اىل دراسة األحاديث بالنقد والتقييم حىت لو كان رواهتا من الصحابة" 704.ألن
العصمة ال تكون إال للوحي...وان عدالة الصحابة ال تعين القول بعصمتهم كأعيان فردية من اخلطأ أو
اخلطيئة .كما ال ترتب القول حبصانتهم من النقد والتقييم" .ورأى أن املفهوم السائد لدى أهل احلديث
التقليديني واحملدثني عن مفهوم الصحبة وطبيعتها احملصنة ،كان واحدا من أهم األسباب الكامنة خلف
قصور املنهج اإلسنادي التقليدي وعجزه عن حل إشكالية النص السين ،وذلك مبا يؤدي إليه هذا
705

املفهوم من تضييق دائرة النقد وتقليص ساحة النظر ،بغري مربر موضوعي منصوص أو معقول.
وقال":إن عملية تدوين األحاديث اآلحادية ،وما ارتبط هبا من تبلور مصطلح "السنة" كمصدر
مرجعي ،متثل نقطة حتول بالغة اخلطر يف تاريخ اإلسالم واملسلمني ،وذلك أن هذه العملية وما ارتبط هبا،
كانت واحدة من أهم القواعد اليت ا نبنت عليها املنظومة السلفية الشاملة ،اليت مت تدوينها على يد أهل
احلديث يف العصر العباسي ،واليت ظلت تقدم نفسها منذ البدء وال تزال ،باعتبارها املمثل الرمسي الوحيد
706
لإلسالم".
وبناء على اعتماده منهج تقييم األحاديث بالنظر اىل متنها وسندها ،وعدم القول بعدالة مجيع
الصحابة ،أعاد القاضي عبد اجلواد ياسني ،النظر يف كتب احلديث (البخاري ومسلم) ووجه هلا نقدا
جديدا ،ومل يتوقف عند انتقادات السلف على البخاري ،وتوصل اىل "أن كثريا من أحاديث البخاري
الصحيحة اإلسناد (سلفيا) ال ميكن التسليم بصدورها عن النيب (ص) ألن متنها مناقض للقرآن ،أو
خمالف حلقائق التاريخ ،أو معارض لثوابت العقل" .وطالب برفع احلصانة عن البخاري وإعادة النظر يف
707

املتون الواردة به على ضوء القرآن والتاريخ والعقل مجيعا.
وهكذا نسف القاضي عبد اجلواد ياسني فكر "االستبداد السياسي الذي مت تقنينه نظريا مبعرفة الفقه
التارخيي ،يف مقابل الطرح القرآين السين الثابت الذي حيض على تكريس الشورى" وفتح الباب واسعا
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أمام االجتهاد اإلنساين الختيار النظام السياسي املالئم للزمان واملكان حتت سقف املبادئ العليا
708
لإلسالم وقيمه النبيلة.
وذهب بعض الناقدين للسنة اىل رفضها باملرة ،واالكتفاء بالقرآن ،كالشيخ األزهري (سابقا) الدكتور
أمحد صبحي منصور ،زعيم تيار القرآنيني اجلدد يف مصر ،الذي نادى بأن يكون القرآن مرجعية حاكمة
وحيدة  ،وكتب معقبا على قوله تعاىل" :أفغري اهلل ابتغي حكما  ،وهو الذي أنزل اليكم الكتاب
مفصال" .األنعام " :114إن القرآن هو وحده الذى حنتكم اليه حني خنتلف" .ورفض اعتبار ما كتبه
البخاري وغريه بأنه "السنة النبوية االهلية" أو االدعاء بأنه وحي من السماء .وشن الدكتور منصور محلة
شديدة على املتمسكني بالسنة قائال":إهنم حيرفون معاين القرآن  ،ليجعلوا طاعة أحاديث البخاري طاعة
للرسول".
وبناء على ذلك دعا الدكتور أمحد منصور اىل تنقية الرتاث من األحاديث والسنن ،رافضا اعتبار "سنة
البخاري وغريه" مصدرا من مصادر التشريع ىف االسالم ،وتساءل قائال":هل يعقل أن تظل مصادر
التشريع ىف اإلسالم ناقصة اىل أن يأيت البخاري وغريه بعد موت النيب بقرون ليكملوها؟ وأكد أن القرآن
الكرمي هو املصدر الوحيد للتشريع ىف االسالم ،وأن املسلمني أضافوا له مصادر أخرى ،وسعت الفجوة
709
بينهم وبني االسالم  ،وهي األحاديث والسنن.
 - 2نقد أصل "اإلجماع"
وعمد بعض رواد النهضة احلديثة ودعاة الدميوقراطية اإلسالمية ،اىل إزاحة أصل "اإلمجاع" من طريقهم
بنسفه من أساسه .وذلك لقيام جزء كبري من الفكر السياسي السين على أساس اإلمجاع .فقد قال شيخ
األزهر السابق الشيخ حممود شلتوت  ":ال أكاد أعرف شيئا اشتهر بني الناس على أنه أصل من أصول
710
الشريعة يف اإلسالم ،مث تناولته اآلراء واختلفت فيه املذاهب كهذا األصل الذي يسمونه اإلمجاع".
وقد أطلق الشيخ راشد الغنوشي على "اإلمجاع" وصف الصواعق اليت هتبط كاملصائب على الرؤوس،
لدى نقده ملوضوع االستخالف ،الذي ال يوجد عليه أي دليل من الكتاب أو السنة .وقال مبرارة ":إن
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 -ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 307
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 -فوزي ،إبراهيم ،تدوين السنة ،ص ( 117عن اإلسالم عقيدة وشريعة)
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http://www.metransparent.com/texts/ahmed_sobhi_mansour_reply_to_sheikh_azhar.htm -
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املسلمني أمجعوا على صحة االستخالف أو التوريث ..أي أمجعوا على مصادرة حريتنا وحقنا يف أن خنتار
711
اخلادم الذي نوظفه يف خدمتنا واألجري الذي يعمل لنا".
وأما القاضي املصري عبد اجلواد ياسني ،فقد انتقد "النظرية السلفية يف اخلالفة" الرتكازها اىل حد
كبري على أصول الشافعي النظرية":اإلمجاع والقياس" 712.ورفض أصل "اإلمجاع" كمصدر تشريعي "ألن
ذلك يغلق على العقل املسلم آفاقا واسعة للحركة ميكن له من خالهلا أن يتعامل مع النص .ويقلص دائرة
713
املباح أمام دائرة اإللزام اليت راحت تتضخم من تراكم األحكام املستفادة من اإلمجاع".
ويقوم الدكتور حممد سليم العوا بالتخلي عن كل مالمح الفكر السياسي السين اليت تشكلت على
أساس اإلمجاع ،وتبين اخليار الدميوقراطي كامال ،ويدلل على ذلك بالقول":إن املقصد األمسى للحكومة
اإلسالمية هو حتقيق مصاحل احملكومني ،ومتكينهم من القيام بواجب اخلالفة يف األرض .فكل طريق حتقق
هذا املقصد جيب سلوكها ،وكل اجتهاد قدمي أو حديث يقعد عن حتقيقه ،يف وقت من األوقات ،ولو
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كان قد حققه يف زمن سابق ،جيب العدول عنه وال يصح التمسك به".
ومن الذين رفضوا التقيد بأصل اإلمجاع ،وإن مل أجد له حبثا مستقال حول املوضوع ،هو الشيخ حممد
الغزايل  ،الذي رفض مبدأ التوارث يف احلكم ،وانتقد يف طريقه معاوية بن أيب سفيان ،الذي كان أول من
سن هذه السنة السيئة ،فقال بأن عهده اىل ابنه يزيد التواء بالرسالة واحتيال على تسويد أعراب من
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صعاليك اجلزيرة ليكونوا ملوكا باسم اإلسالم.
وكان أول من رفض أصل "اإلمجاع" أو اعتباره مصدرا مستقال للتشريع ،ابن حزم الظاهري ( – 384
 )456الذي دعا يف القرن اخلامس اهلجري اىل "طلب الدين من أحكام القرآن ،والسنن الثابتة عن
 - 711الغنوشي ،احلريات العامة يف الدولة اإلسالمية ،ص 162
 - 712ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 53
 - 713ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص  61وضرب لذلك مثال "بقول أيب احلسني البصري ،يف كتابه
"املعتمد يف أصول الفقه" أن "أهل العصر إذا اختلفوا يف املسألة على قولني متنافيني ،فانه يتضمن اتفاقهم على ختطئة
ما سوامها ،فال جيوز ملن بعدهم إحداث قول آخر ،وأن األمة " أمجعت " على املنع من ذلك كما أمجعت على املنع من
إحداث قول خيالف اإلمجاع املصرح" وهو ما أدى اىل القول بتأبيد الواليات أي املنع من حتديد فرتة الرئاسة أو احلكم
مبدة بعينها ،ألهنم اختلفوا أيام عثمان على قولني ال ثالث هلما .أما من يقول إنه أحدث ما يوجب خلعه ،وإما من
يقول مل حيدث فال جيوز خلعه .فما خرج من هذين القولني فهو باطل باتفاق" على حد تعبري القاضي عبد اجلبار".
املصدر  ،ص 65
 - 714العوا ،حممد سليم  ،النظام السياسي يف االسالم ،ص113
 - 715الغزايل  ،حممد ،اإلسالم واالستبداد السياسي ،ص 166
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رسول اهلل (ص)" .ورفض أن جيتمع علماء املسلمني على حكم ال نص فيه ،برأي منهم أو بقياس منهم
على منصوص ،واعترب ذلك باطالً ،وتشريعاً يف الدين ما مل يأذن به اهلل تعاىل .إذ "ال ميكن البتة أن
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يكون إمجاع من علماء األمة على غري نص من قرآن أو سنة".
كما رفض بدر الدين الزركشي (794 – 745هـ) أن يكون اإلمجاع مصدراً مستقالً ،وقال" :ال بد
له من مستند ،ألن أهل اإلمجاع ليست هلم رتبة االستقالل بإثبات األحكام ،وإمنا يثبتوهنا اىل أدلتها
ومأخذ ها ،فوجب أن يكون عن مستند ،ألنه لو انعقد من غري مستند القتضى إثبات الشرع بعد النيب

(ص) وهو باطل".
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وميكن أن يقال يف هذا اجملال أيضا :ان أصل "اإلمجاع" – يف غري املسائل الدينية  -يشكل حبد
ذاته":بدعة" كبرية وقع فيها "أهل السنة" ألنه يعين :استحداث مصدر تشريعي مهم بأدلة ظنية تأويلية
غامضة وضعيفة ،وجعله بديال عن الكتاب والسنة أو متمما هلما ،وهذا ابتداع يف الدين كبري .وهو ال
يقوم إال على أدلة ال ختلو من طعن سواء يف الثبوت ،كحديث "ال جتتمع أميت على ضاللة" .أو يف
االستدالل ،كقوله تعاىل "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما
توىل ونصله جهنم وساءت مصريا" .النساء  115وهي اآلية اليت استدل هبا الشافعي .وهي ال تدل على
املطلوب ،إذ حيتمل أن تدور حول أمر واحد وليس أمرين ،أي اهنا هتدد من يشاقق الرسول ويتبع غري
سبيل املؤمنني يف الطاعة وعدم املشاقة بالنار ،وبكلمة أخرى :حيتمل أن يؤكد األمر الثاين (اتباع سبيل
املؤمنني) األمر األول (الطاعة) .كما حيتمل أن يكون املراد اتباع سبيل املؤمنني يف اإلميان واعتقاد دين
اع متصوراً.
اإلسالم  ،مع أن اآلية تشمل املسلمني يف زمن النيب حيث ال إمج َ
وال ينبغي أن تكون مثل هذه األدلة أدل ًة على إثبات أصل شرعي يضاف إىل الكتاب والسنة.
إن اهلل عز وجل يؤكد يف كتابه الكرمي إكمال الدين ،ويقول "اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم
نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا" .املائدة  ،3ويقول "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء" .النساء
 ،59ويأمر املسلمني بالعودة اىل اهلل والرسول لدى التنازع واالختالف "فان تنازعتم يف شيء فردوه اىل
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اهلل والرسول" .النساء  ،59ومل يذكر "اإلمجاع" كمصدر تشريعي ،حيث اقتصر على الكتاب والسنة.
 - 716ابن حزم  ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج ،4ص 651 ،650
 - 717الزركشي ،البحر احمليط ،ج ، 4ص 450
 - 718وعندما سأل النيب األكرم (ص) معاذ بن جبل ،حني أرسله اىل اليمن قاضيا ،عن املصادر اليت سوف يلجأ
فأقره النيب على إمهاله لذكر اإلمجاع ،ولو
إليها يف عمله ،فذكر الكتاب والسنة والرأي ومل يشر اىل شيء امسه اإلمجاعَّ ،
كان اإلمجاع دليال ملا ساغ إمهاله مع احلاجة إليه .قال له النيب حني أرسله اىل اليمن :مبن حتكم؟ قال :بكتاب اهلل،
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وكيف يأمر اهلل بطاعة شيء جمهول غري واضح؟ مع أن اإلمجاع كان جمهوال .وقبل أن حيدث اإلمجاع
مل يكن مثة إمجاع ليكون واجب االتباع.
إن الكثري من علماء األصول السنة كاآلمدي والشهرستاين والزركشي واجلويين يرفضون اعتبار اإلمجاع
دليال مستقال ،ولكنهم يفرتضون قيام اإلمجاع على دليل شرعي مل يصلنا .ويف احلقيقة إن هذا االفرتاض
حيتمل الصحة إذا كانت إمجاعات الصحابة يف إطار الدين ،وأما إذا كانت يف اجملاالت العقلية والعرفية
والسياسية فلماذا جيب أن نفرتض أهنم ينطلقون يف إمجاعاهتم من نصوص جلية أو خفية؟.
إ ن أية قراءة موضوعية لعملية انتخاب أيب بكر يف السقيفة تؤكد عدم وجود أية نصوص شرعية ميكن
أن يلجأ اليها الصحابة ،مما يؤكد قيام اإلمجاع على أساس عقلي وعريف .ورمبا كان املقصود من هذا
اإلمهال املتعمد من الشرع هو جتريد اجملال السياسي من اهلالة الدينية ،فلماذا نعود فندخل السياسة حتت
غطاء الدين حتت شعار اإلمجاع؟ وملاذا جيب أن نفرتض بعد ذلك أن كل ما أمجع عليه الصحابة من
أقوال وأفعال ومواقف ذا صبغة دينية الزمة لألجيال القادمة؟
ويف احلقيقة ميكن تصور اإلمجاع أو شبه اإلمجاع ،أي األغلبية ،آليةً قانونية يلجأ اليها عند اختالف
املسلمني يف القضايا االجتماعية السياسية املبنية على العرف والعقل واملصاحل العامة ،أو اعتباره حجة
عملية لدى االختالف 719.وال ميكن بالطبع تصوره مصدراً تشريعيا إضافيا للكتاب والسنة يف القضايا

الدينية اليت جيب االقتصار فيها على السمع الثابت املؤكد ،كما ال ميكن إضفاء الصبغة الدينية على
القضايا االجتماعية السياسية بواسطة اإلمجاع ،ولكن الفقهاء السنة جلئوا اىل أصل اإلمجاع يف القضايا
الدينية املختلف فيها ،واعتربوا اإلمجاع ،وإمجاع الصحابة أو التابعني أو غريهم ،مصدراً تشريعياً جديداً
يوجب على بقية املسلمني االلتزام به مدى احلياة.

ومع وجود اإلمجاع يف عدد حمدود من القضايا  ،فإن كثرياً من دعاوى اإلمجاع ال صحة هلا وال
أساس ،وإمنا يشوهبا العنف وتكتنفها الغلبة .ورغم وجود أخطاء كثرية وخمالفات شرعية صرحية ملبدأ
الشورى وحق األمة يف اختيار اإلمام ،فان "أهل السنة" نظروا اىل جتربة الصحابة السياسية ومن تبعهم
قال :فإن مل جتد؟ قال :بسنة رسول اهلل ،قال :فإن مل جتد؟ قال :أجتهد رأيي وال آلو ،قال :احلمد هلل الذي وفق رسول
رسول اهلل ،ملا حيب رسول اهلل".
 - 719كما يفعل الشيخ حسن الرتايب الذي يقدم يف حماضرة له حتت عنوان (أصول الفقه وحركة اإلسالم يف الواقع
احلديث) مفهوما جديدا ألصل اإلمجاع  ،مفهوما عمليا حلل االختالف بني املسلمني يتجدد يف كل زمان ومكان،
فيقول" :ان مبدأ اإلمجاع ميثل سلطان مجاعة املسلمني وحيسم األمر بعد ان جتري دورة الشورى فيعمد اىل أحد وجوه
الرأي يف املسألة فيعتمده إذ جيتمع عليه السواد األعظم من املسلمني ويصبح صادرا عن إرادة اجلماعة وحكما الزما
ينزل عليه كل املسلمني ويسلمون له يف جمال التنفيذ ولو اختلفوا على صحته النسبية".
185

من األمويني ،وكأهنا جزء من الدين ،بدعوى حصول اإلمجاع حوهلم وحول كل موقف من مواقفهم حىت
يف العهد واالستخالف اىل االخوة واألبناء .وجاء علماء األصول وأهل احلديث لينظّروا اىل مبدأ

اإلمجاع ،ويبنوا عليه كثرياً من املسائل الدستورية ،ويعطوا الشرعية لكثري من املسائل السلبية اخلطرية ،
وحيولوا بالتايل دون عملية التطور واإلصالح .وهكذا ألغوا حق األمة يف التمتع بسلطاهنا ،بتقليص أهل
الشورى اىل واحد أو اثنني أو ثالثة ،وإجازة العهد واالستخالف ،وشرعنة التغلب والقهر ،وحترمي الثورة
واخلروج وإجياب اخلنوع والسكوت والطاعة .وقد أصبح سالح "اإلمجاع" وسيلة لقمع الفكر احلر
واالجتهاد والتطوير  ،وهو ما يفسر حالة اجلمود الطويلة والرهيبة اليت خيمت على الفكر السياسي
السين ومنعته من االنتفاض على نظام "اخلالفة" أو تطويره حنو الشورى.
ومن هنا فإن الثورة على أصل "اإلمجاع" بعد الثورة على أصل "السنة" (أي احلديث الضعيف) ،تعترب
ضرورة ال بد منها للتخلي عن الفكر االستبدادي ،واالنفتاح على الفكر الدميوقراطي.

الخاتمة

نحو خالفة ديموقراطية
مل يكن الفكر السياسي السين يوما فكر اجلماهري "السنية" املسلمة ،وإمنا كالم الفقهاء
املتحالفني مع األنظمة املستبدة ،والنخب الثقافية احمليطة هبا ،وذلك ألن اجلماهري تبحث دائما عن
احلرية والعدالة واملشاركة السياسية ،وهو ما ال يوفره ذلك الفكر الذي يدعو اىل اخلنوع وتقبل الظلم
والطاعة للحكام املستبدين الذين يستولون على السلطة بالقوة والقهر والغلبة .ولكن الفكر السياسي
السين شهد خالل القرن املاضي ،وخاصة بعد سقوط "اخلالفة العثمانية" ثورة داخلية متثلت يف
الدعوة اىل الدميوقراطية ورفض االستبداد ،والتخلي عن مصادر التشريع "السنية" املسئولة عن إنتاج
الفكر االستبدادي والرتويج له ،حبيث مل يعد الفكر السين حيمل من نفسه سوى االسم .ومل تعد
تربطه أية رابطة بذلك الفكر القدمي.
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وبكلمة أخرى ..مل يعد الفكر السياسي السين "سنيا" وإمنا أصبح "دميوقراطيا" وهناك فرق كبري
بني األثنني ،ال يدركه إال من يتمسك بأصوله السنية ،وهم فئة من السلفيني الذين يعلنون عداءهم
للدميوقراطية بكل قوة ،ويتهمون الدعاة املسلمني هلا بالكفر والشرك واإلحلاد .اعتقاداً منهم بوجود
نظام سياسي "إسالمي" فريد ومتميز هو نظام "اخلالفة" .وتناقضه مع الدميوقراطية.
ويف احلقيقة إهنم ينسجمون مع أنفسهم يف رفض الدميوقراطية ،ولكنهم خيطئون يف اعتبار الفكر
السياسي الذي حيملونه باسم "اخلالفة" بأنه ميثل االسالم ،أو يشكل الفكر السياسي اإلسالمي.
واملشكلة بدأت وتبدأ لديهم من قراءهتم لتجربة اخللفاء الراشدين ،والتصور خطأً بأهنا كانت جتربة
دينية ،يف حني إهنا كانت – كما رأينا يف الفصل األول -جتربة مدنية عقلية عرفية .وإن صفة
اخلالفة الراشدة اليت اكتسبها اخللفاء الراشدون كانت نابعة من ذواهتم وأخالقهم وإمياهنم ،ومل تكن
صفة لنظامهم السياسي وطري قتهم يف تداول السلطة أو عالقتهم اخلاصة مع الناس .وإهنا لذلك مل
تكن جتربة مثالية منوذجية فوق إنسانية ،جيب االقتداء هبا كما يقتدى باألنبياء والرسل .بل كانت
تعاين من بعض األخطاء والثغرات اليت أدت اىل اهنيارها بعد أقل من نصف قرن من قيامها.
ورمبا يعود االرتبا ك يف فهم جتربة اخللفاء الراشدين ،اىل االرتباك يف فهم جتربة الرسول األعظم حممد
(ص) السياسية ،حيث مجع بني الدين والدولة ،وأقام جمتمعا سياسيا وخاض احلروب وجاء بشريعة
وقوانني ودعا اىل تنفيذها .وكل ذلك يتطلب قيام سلطة سياسية ختلفه يف إمامة املسلمني وتطبيق
الدين  .وهذا صحيح فإن كثريا من أمور الدين تتوقف على السلطان .ولكن هذا شيء واعتبار
"اخلالفة" نظاما دينيا يشكل امتدادا للرسالة ،أو جزء ضروريا منها ،شيء آخر .فإن الرسول مل
يتحدث أبدا عن النظام السياسي الذي خيلفه ،وال عن الشخص الذي خيلفه ،وإمنا ترك ذلك
للمسلمني لك ي خيتاروا نظامهم السياسي يف كل زمان ومكان ،ويطبقوا الدين بأنفسهم .وهذا ما مل
يدركه الشيعة اإلمامية الذين قالوا بضرورة النص والوصية وتعيني اإلمام اخلليفة من رسول اهلل ،وبأن
اإلمامة امتداد للنبوة ،وهي دينية مقدسة ال دخل للناس فيها وال يف اختيار اإلمام.
ويف حني يرفض الفكر السياسي السين نظرية اإلمامة الشيعية ويؤكد أن االمامة نيابة عن األمة،
فإنه يعود فيضفي على "اخلالفة" هالة دينية ،ويدعي أهنا جزء من اإلسالم .ولعله يقع يف هذه األزمة
نتيجة قول بعض املتكلمني بوجوب قيام اإلمامة ،مسعاً وليس عقال.
ال ميكن بالطبع حماكمة الفكر السياسي السين على أنه فكر واحد مبتلور بصورة واحدة ،فقد نشأ
هذا الفكر عرب قرون ،وضم تيارات عديدة ،وتطور من حال اىل حال .وما كان مقبوال له يف يوم
أصبح مرفوضا منه يف يوم آخر ،وبالعكس .إال أن ما يربر وضع جمموعة من األفكار والنظريات
والقوانني حتت ع نوان (الفكر السياسي السين) هو استنادها اىل أصول "أهل السنة" وعلى رأسها
"السنة واإلمجاع".
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وقد استعرضنا يف الفصل الثالث جوهر "أهل السنة" وقلنا إهنم أساساً "أهل احلديث" الذين ولدوا
يف القرن الثاين اهلجري ،ورفعوا شعار "السنة" يف مقابل "أهل الرأي" من املعتزلة واالحناف الذين مل
يكونوا يقبلون اال السنة العملية واملتواتر من احلديث ،على العكس من "أهل احلديث" الذين كانوا
يتوسعون يف تقبل األحاديث املنسوبة اىل النيب ،واليت كان يكتنفها الكثري من الشكوك .وقد أدت
األحاديث الضعيفة اليت كانوا يعتمدوهنا اىل إضفاء الثقة على كل صحايب ،وتقبل روايته ،مما وسع
أكثر دائرة األحاديث املقبولة لديهم ورفض أية مناقشة علمية فيها ،بالرغم من خمالفة بعضها للقرآن
والعقل والعلم واملتواتر من احلديث .مث أدى ذلك بأهل السنة اىل تأسيس أصل جديد هو أصل
"اإلمجاع" واعتباره مصدرا تشريعيا جديدا اىل جانب القرآن والسنة .انطالقا من حجية عمل
الصحابة ،وإضفاء الشرعية الدينية النموذجية على كل ما يقومون به.
وأضحى هذان األصالن السنيان" :السنة (باملعىن الواسع لألحاديث) واإلمجاع" لدى كثري من أهل
السنة ،أقوى من األصلني األساسيني للدين ،ومها القرآن والسنة النبوية ،حيث أصبحت (السنة) حاكمة
على الكتاب ،وأصبح (اإلمجاع) أقوى من النص ،أو حاكما على احلديث .وقد توسع علماء أهل
السنة يف استخدام (اإلمجاع) يف األمور املختلفة حىت كاد يطغى على املصدرين األساسيني (القرآن
والسنة) ويصبح املصدر األول للدين .وبالرغم من أن موضوع احلكم كان موضوعاً دنيوياً عرفياً عقلياً
مرتوكا للناس ،ومل يكن أمراً دينياً منصوصاً عليه يف القرآن الكرمي أو السنة النبوية ،إال ان تأصيل
(اإلمجاع) فتح بابا واسعا إلدخال السياسة يف الدين ،وتغطية أنظمة االستبداد املضادة للخالفة ،وإضفاء
الصبغة الشرعية عليها.
وهكذ ا قام الفكر السياسي السين باخللط بني اخللفاء الذين كانوا يتبعون احلق والعدل وحيرتمون إرادة
األمة ،وبني احلكام الذين كانوا يستولون على السلطة بالقوة ويفسدون يف األرض.وإطالق صفة اخلالفة
عليهم ،بالرغم من وجود أحاديث نبوية تقصر اخلالفة على فرتة حمدودة (ثالثني عاما).
وبينما كان االمام أبو حنيفة يقول بأن اخلالفة ال تكون إال بإمجاع املسلمني ومشورهتم ،وكانت املعتزلة
تذهب اىل أن اإلمامة اختيار من األمة  ،وأهنا عقد يقوم على البيعة الطوعية والرضا العام؛ أخذ أهل
السنة يعرتفون بشرعية االستيالء على السلطة بالقوة وحكومة األمر الواقع ،كما قال أمحد بن حنبل":من
(أمري املؤمنني) فال حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن
غلب عليهم بالسيف حىت صار خليفة ُ
ومسِّي ُ
يبيت وال يراه إماماً ،براًكان أو فاجراً" .
وبعد سقوط معيار العدل والشورى والرضا من األمة ،للحكم على شرعية اإلمام ،صحح بعض
الفقهاء  ،كالذهيب والسيوطي "خالفة" يزيد بن معاوية .وأفىت آخرون بصحة إمامة الفاسق اجلاهل.
وقالوا":من اشتدت وطأته وجبت طاعته".
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وقد دخل مبدأ القوة يف العقل السياسي (السين) حبيث صار التغلب هو األصل والطريق الوحيد
للرئاسة .وجرى تفريغ شعار الشورى من حمتواه ،وذلك بتحويل عملية انتخاب اإلمام عرب أهل احلل
والعقد ،إىل عملية مسرحية هزيلة ،ال تعرب عن حقيقة إرادة األمة  ،وإمنا فقط عن إرادة احلاكم املتغلب.
واكتفى بعض الفقهاء يف عملية انتخاب االمام ،مببايعة الواحد أو األثنني أو العدد القليل ،وعدم احلاجة
لإلمجاع ،استناداً إىل جتربة الصحابة ،أو ما عرف بـ"اإلمجاع".
وقام الفكر السياسي السين ب تسديد ضربة قاصمة ملبدأ الشورى بإضفاء الشرعية على قانون العهد
والنظام الوراثي ،استناداً اىل إمجاع الصحابة ،وقيام أيب بكر بالعهد اىل عمر بن اخلطاب ،وقيام معاوية
بالعهد اىل يزيد ،واعتقادا منهم بأن العهد من السابق اىل الالحق جزء من صالحية االمام وحقوقه.
وقال املاوردي":أما انعقاد اإلمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد اإلمجاع على جوازه ووقع االتفاق على
صحته" .وقال النووي":إن املسلمني أجمعوا على جواز االستخالف".

وقام الفكر السياسي السين حبصر السلطة يف قبيلة معينة واشرتاط القرشية يف اإلمام ،استنادا اىل
أحاديث ضعيفة منسوبة اىل الرسول األعظم (ص)":أن األئمة من قريش" .وادعى حصول التواتر على
صحة هذا احلديث ،باإلضافة اىل حصول "اإلمجاع" حول املوضوع .وظل الفكر السياسي السين مصراً
على شرط القرشية ،رغم تسرب السلطة من أيدي اخللفاء العباسيني ،يف عهود خمتلفة ،وسيطرة امللوك
والسالطني األتراك والفرس والسالجقة و"املماليك" عليهم ،يف ظاهرة غريبة وفريدة من تناقض الفكر
السياسي مع الواقع.

اقع السياسي الذي كان يتجه حنو الديكتاتورية الشاملة ،فقام
وقد واكب الفكر السياسي السين  ،الو َ
بتضخيم دور اإلمام ومنحه صالحيات واسعة ،يف مقابل سلب كل دور لألمة يف صنع القرار أو إدارة
عجلة الدولة ،حىت كاد يقرتب من القول بعصمة اإلمام ،حيث قام الفقهاء واحملدثون باسترياد أحاديث
من جتربة الرسول السياسية وتركيبها على نظام اخلالفة املستبدة ،بالرغم من عدم التزام كثري من اخللفاء
بالشريعة اإلسالمية ،أو استيالئهم على السلطة بطرق غري شرعية ،كاحلديث الذي رواه البخاري عن أىب
هريرة عن النيب (ص) :أنه قال( :من أطاعين فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد عصى اهلل ،ومن أطاع األمري
فقد أطاعين ومن عصى األمري فقد عصاين) .وقال املاوردي":إذا استقرت اخلالفة ملن تقلدها إما بعهد
أو اختيار ...فعلى كافة األمة تفويض األمور العامة اليه من غري افتيات عليه وال معارضة له" .واختذ
الفقهاء من ممارسات اخللفاء السابقني املطلقة أساسا قويا إلدعاء (اإلمجاع) واالنطالق منه للتنظري
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لشرعية اإلطالق يف ممارسة السلطة ومنح اخللفاء صالحيات واسعة يف خمتلف اجملاالت التشريعية
والتنفيذية والقضائية.
وقام الفكر السياسي السين بإلغاء دور الشورى ،يف عملية اختاذ االمام للقرارات ،حيث مال عموما
اىل القول بأن الشورى مستحبة ومعلمة وليست ملزمة لإلمام ،حىت لو كان جميئه للسلطة بغري شورى أو
انتخاب من األمة  ،وإمنا عن طريق القهر والغلبة ،أو العهد من اإلمام السابق.
ويف إطار الصالحيات املطلقة اليت أعطاها الفكر السياسي السين لإلمام ،مسح له بفرض اجتهاداته
وآرائه السياسية والفلسفية والكالمية والتارخيية والفقهية على األمة ،أو تبين املدارس املذهبية املختلفة
وفرضها على الناس  ،بدل أن يرتك للعلماء واجلماهري حرية التفكري واالنتقاء وااللتزام مبا يشاءون من
نظريات وأفكار .وهو ما خلق حالة من االستبداد الثقايف والديكتاتورية الفكرية ،وقضى على احلوار
العلمي اهلادئ.
ويف مقابل الصالحيات املطلقة اليت أعطاها الفكر السياسي السين لإلمام ،قام بفرض الطاعة املطلقة
على األمة ،وحرم اخلروج على اإلمام بغض النظر عن التزامه بالشريعة اإلسالمية أو وفائه بشروط عقد
اإلمامة .وأضفى بعض الفقهاء على مسألة الطاعة لإلمام ثوبا شرعيا وعقديا ،واعتربوها عالمة فارقة بني
السنة والبدعة ،وحرم بعضهم حىت الدعاء على السلطان الظامل .وجاءوا بأحاديث كثرية ،كما ادعوا
"اإلمجاع" على وجوب الطاعة املطلقة لألمراء.
ويف الوقت الذي كان الفقه السين يعطي شرعية مطلقة للخلفاء الذين استولوا على السلطة بالقوة،
ويوجب على األمة طاعتهم حىت وإن جاروا وإن فسقوا أو احنرفوا عن الشريعة اإلسالمية ،فإن ذلك الفقه
كان يعرتف باألمر الواقع ويعطي الشرعية ملن غلب على اخللفاء وسيطر عليهم واستبد باألمر دوهنم.
وبعد تغييب األمة اإلسالمية وإبعادها عن املشاركة السياسيةَّ ،روج الفكر السياسي السين لثقافة
اخلنوع ،وهي الثقافة اليت عرفت بعقيدة القدر واجلرب ،اليت قام بنشرها هبدف ختدير اجلماهري املسلمة،
ودفعها للرضوخ واخلضوع لألنظمة الديكتاتورية.
وقد انعكس الفكر االستبدادي على النظام السياسي (العسكري الوراثي) الذي كان يتلفع بثياب
"اخلالفة" فأدى اىل تفشي الصراعات الداخلية يف قلب العوائل احلاكمة ،وضعف "اخللفاء" واستعانتهم
باجليوش األجنبية من العبيد (املماليك واالنكشارية) وتفويضهم السلطة للوزراء وقادة اجليش ،واالنغماس
يف حياة اللهو ،واهلزمية أمام األعداء.
ومع حدوث التطور الدميوقراطي يف الغرب يف القرون األخرية ،انتبه كثري من املسلمني اىل أن جذر
التخلف واالحنطاط يف دولة "اخلالفة" العثمانية هو النظام االستبدادي ،وأخذوا يطالبون بالدميوقراطية
كخطوة ضرورية ملعاجلة األمراض اليت كانت تفتك هبا ،وهتدد وحدهتا .ولكن السلطان عبد احلميد الثاين
190

رفع شعار "اخلالفة" يف مواجهة الدميوقراطية ،ومل يأخذ بنظره الدعوات اإلسالمية الداخلية لالصالح
الدميوقراطي ،اليت كان يقودها علماء مسلمون ومصلحون خملصون ،حىت قام اجليش الرتكي بعزله ،مث
إلغاء اخلالفة هنائيا بعد ذلك.
وبغض النظر عن دور احللفاء احملتلني يف سقوط الدولة العثمانية ،فقد أكد كثري من املفكرين
اإلسالميني ،على عنصر االستبداد الذي كان ينخر "اخلالفة" من داخلها .ولذلك نشأت حركة إسالمية
تطالب بإعادة بناء الدولة اإلسالمية على أساس الشورى والعدل .ومل تكن ترى يف املباديء الدميوقراطية
ما خيالف اإلسالم .ولكن الفكر السياسي السين القائم على احلديث واإلمجاع ،رفض االنفتاح على
الدميوقراطية ،وأصر على التمسك بنظام اخلالفة االستبدادي ،كما كتبه الفقهاء السنة عرب القرون .واعترب
نظرية "اخلالفة" جزءا ال يتجزء من املذهب السين ،أو عموده الفقري وحموره املهم  ،وأوجب إقامة
اخلالفة كأحد فروض الدين األساسية بل الفرض العام األكرب ،ومل يستسلم لقرار اإللغاء ،وصمم على
إعادة اخلالفة يف أقرب وقت ويف أي مكان.
وإذ مل ينجح "أهل السنة" يف حتقيق هذا اهلدف بشكل كامل حىت اآلن ،فإهنم جنحوا يف إقامة بعض
األنظمة ذات امليول اإلسالمية هنا وهناك ،وتعاملوا معها بنفس الثقافة السياسية القدمية اليت تعطي
للحاكم صالحيات مطلقة ،بغض النظر عن طريقة وصوله اىل السلطة ،أو كيفية ممارسته هلا .ومع أهنم
مل يطلقوا عليها صفة "اخلالفة" إال أهنم تعاملوا معها كما تعامل أئمة السنة األوائل مع األنظمة القائمة
يف تلك األيام.
وكما كان سقوط "الدولة العثمانية" مناسبة النطالق حركة إعادة اخلالفة ،فقد كان أيضا مناسبة
النطالق حركة نقدية واسعة للفكر السياسي السين ،ومراجعة مفرداته املختلفة ،بدءا من "إسالمية نظام
اخلالفة" ومرورا بالعالقة بني الدين والسياسة ،وانتهاء بالفكر االستبدادي املطلق ،وبناء فكر سياسي
جديد يقوم على الدميوقراطية.
وكان من الواضح اختالف الفكر الدميوقراطي اإلسالمي اختالفا جذريا عن فكر دعاة إعادة
"اخلالفة" كما كانت عليه يف التاريخ ،بل إنه يشكل ثورة على الفكر السياسي السين .وذلك ألنه يعترب
احلكم مدنيا وينزع اهلالة الدينية عن السلطة ،وينفي وجود نص على اخلالفة من الرسول (ص) ويفتح
الباب أمام املسلمني السترياد أفضل النماذج السياسية (الدميوقراطية) من خمتلف التجارب اإلنسانية
العاملية .ومل يستطع الفكر الدميوقراطي اإلسالمي الوصول اىل هذه النتيجة (الدميوقراطية) إال بعد
حماوالت جريئة قام هبا قادة النهضة اإلصالحية ملراجعة أصول املذهب السين اليت أنتجت وتنتج ذلك
الفكر االستبدادي ،وهي "السنة" و"اإلمجاع" والعودة اىل القرآن الكرمي والعقل.
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فقد قام كثري من العلماء املتأخرين بإعادة النظر يف بعض أحاديث البخاري ومسلم ،والسيما
األحاديث السياسية اليت تشكل قاعدة االستبداد يف الفكر السياسي السين ،واليت تأمر بطاعة احلاكم
الظامل الفاسق وحترم الثورة .وحتديد "السنة" بالسنة العملية والصحيح الثابت من احلديث فقط.
ورفضوا األخذ حبديث اآلحاد  -إذا ما خالف العقل أو القرآن أو العلم  -مهما بلغت درجته من
الصحة يف نظر احملدثني .كما رفضوا مساواة السنة بالقرآن ،أو هيمنتها عليه ،وشنوا محلة نقدية ضد
كتب احلديث مثل البخاري ومسلم .وانتقدوا قواعد اجلرح والتعديل السلفية ،اليت تقوم على نقد اإلسناد
أكثر مما تقوم على نقد املنت .ورفضوا أصال مهما من أصول املذهب السين ،وهو (عدالة مجيع الصحابة)
الذي تسبب يف مترير كثري من األحاديث الضعيفة يف اجملال السياسي.
كل ذلك يدل على حدوث ثورة عقلية إسالمية ضد الفكر السياسي السين ،وأصوله التشريعية ،وهو
ما يثبت حدوث تطور جوهري يف صفوف أبناء "املذهب السين" بعيداً عن مناهج "أهل احلديث" (أو
احلنابلة أهل السنة احملض) .واقرتاهبم من خط اجليل اإلسالمي األول ،جيل الثوار املعتزلة واإلمام أيب
حنيفة النعمان.
وقد أدت هذه الثورة اإلسالمية الدميوقراطية اىل إعادة تفسري مصطلح "اخلالفة" تفسريا شعبيا
دميوقراطيا ،وذلك بالقول :إن اخلالفة احلقيقية الكربى هي خالفة اإلنسان هلل يف األرض ،وخالفة األمة
اإلسالمية ،وإن اخلالفة مبعىن اإلمامة هي اخلالفة الصغرى اخلاصة ،اليت تستمد معناها وشرعيتها من
تفويض األمة للخليفة من أجل تنظيم وترشيد وقيادة وإجناز مهام اخلالفة نيابة عن األمة .أي أهنا تأيت يف
طول اخلالفة الكربى ،وليس يف عرضها أو يف مقابلها.
وإن من مسات اخلالفة العظمى العبودية هلل عز وجل ،واالعرتاف بسيادته العليا يف اجملتمع ،واليت تعين
رفض العبودية ألي إنسان يف األرض ،أي حترير اإلنسان وممارسته لسيادته على نفسه  ،وشعوره باحلرية
وبإنسانيته وبدوره يف احلياة وحبقه يف التعبري عن نفسه وعن آرائه ،وقيامه مبسئولياته يف األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ورعاية اجملتمع ،انطالقا من حديث "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" .وكذلك
حق اإلنسان املسلم ،واألمة بصورة عامة ،يف املشاركة السياسية وتويل املسؤوليات العامة  ،عرب االنتخاب
واملراقبة واحملاسبة واملشاورة ،واحلق يف التجمع والتنظيم واملنافسة السياسية  ،واملعارضة للحاكم ونقده
وإسقاطه عرب الطرق السلمية أو العسكرية.
واخلالفة هبذا املعىن أقرب ما تكون اىل النظام الدميوقراطي الذي يقوم على قاعدة "حكم الشعب
بالشعب ومن أجل الشعب" .والذي يتضمن عملي َة انتخاب اإلمام من قبل األمة ،وجملساً للشورى
بصالحيات ملزمة ،وقضاءً مستقالً ،وحريات عامةً ،وتعدداً حزبياً ،وحقاً بالنقد واملعارضة ،وتبادالً

للسلطة بشكل سلمي.
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وهذا ما أكده ال فكر اإلسالمي الدميوقراطي احلديث ،الذي مجع بني االثنني واجته حنو االلتزام مببدأ
"اخلالفة الدميوقراطية" .أي خالفة األمة وليس خالفة احلكام .أو اخلالفة احلقيقية وليس "اخلالفة"
الصورية املعادية للشورى  ،واليت مهشت األمة اإلسالمية عرب التاريخ وسلبتها حقوقها الشرعية ومنعتها
من أداء دور اخلالفة هلل يف األرض .وقد انفتح التيار اإلسالمي احلديث على كلمة "الدميوقراطية" الغربية
 ،تأكيداً منه على جواز استعارة اآلليات اإلدارية السياسية من احلضارات األخرى وعدم تعارضها مع
اإلسالم الذي أسس القيم والقوانني األخالقية  ،ومل يقدم نظاما سياسيا مفصال ،وإمنا ترك ذلك لتطور
العقل اإلنساين ومراعاة الظروف يف كل زمان ومكان.
أمحد الكاتب
هذا الكتاب

هل ميكن اجلمع بني اخلالفة والدميوقراطية؟
هذا سؤال أشغل املسلمني طويالً ،فأجاب بعضهم بنعم ،وأجاب بعضهم بال..
بعض الذين أجابوا بـ":ال" تركوا اإلسالم ،ومتسكوا بالدميوقراطية.
وبعضهم جتنب الدميوقراطية ومتسك باإلسالم.
ولكن ..هل حقاً يتناقض اإلسالم مع الدميوقراطية؟
أم يتناقض مع الفكر اخلاص الذي حيمله هؤالء عن اإلسالم؟

هذا الكتاب يتهم الفكر السياسي السين بالتناقض مع الدميوقراطية ،كما يتهم نظام اخلالفة االستبدادي
بالتناقض مع اإلسالم.
إنه حياول اجلمع بني الدميوقراطية واإلسالم.
بل يقول :إن الدميوقراطية من صميم اإلسالم ،ألنه يأمر بالعدل والشورى.
ويدعو إىل قيام خالفة شعبية دميوقراطية.
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