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 شكر وتقدير
 مف ال يشكر الناس ال يشكر هللا )سبحانو وتعالى(

جامعة األقصى ذلؾ الصرح العممّي، الذي أضاء لنا عتمة السجف، شكري موصوؿ ل   
فمف نوفييـ  ونقمنا مف عالـ المجيوؿ االحتبللّي إلى عالـ العمـ والمعرفة والبحث، وميما قمنا

 حّقيـ.
والشكر كّؿ الشكر لؤلخوة في حركة المقاومة اإلسبلمية حماس الذيف عمموا بجّد واجتياد    

عبر ىذا الصرح العممّي )جامعة األقصى( وعمى  لوومسؤولية مف أجؿ إنجاز وتحقيؽ ما وصمنا 
 رأسيـ الييئة القيادية في السجوف.

ساعدوا ووّفروا كّؿ المستمزمات، حّتى توفير الوقت،  والشكر كّؿ الشكر لكّؿ األخوة الذيف   
ومف ساىـ في إخراج ىذا العمؿ لمنور، خارج جدراف السجف، فذلؾ عمؿ شاّؽ مضٍف، ومف ساىـ 

 في نشر ىذا العمؿ، ونسأؿ هللا )سبحانو وتعالى( أف يجزييـ خير الجزاء.
إبراىيـ حامد، والمجاىد الشكر الخاص، إلى مف شّجعني عمى البحث والكتابة المجاىد    

عبد هللا البرغوثي )أمير الظّؿ( والمجاىد شعباف حّسونة، والمجاىد الفاضؿ محمود سبع العيش 
 بجانبي في ىذه المسيرة. وقؼ)أبو يوسؼ( الذي لو عمّي فضؿ كبير، و 

 
 
 
 أمجد أحمد عيسى عبيدي

 سجف راموف –نقب صحراء ال
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 المقّدمة
الحمد  رّب العالميف والصبلة والسبلـ عمى رسولو سّيد الخمؽ أجمعيف وعمى آلو     

 الطّيبيف الطاىريف ومف تبعيـ بإحساف إلى يوـ الديف.
 أّما بعد: 

وفي فإّننا نعيش في زماف تأّخر فيو المسمموف، حّتى أصبحوا في ذيؿ قافمة الحضارة،    
مؤّخرة األمـ، وال نجد لممسمميف شوكة وال دولة مستقّمة استقبلاًل تامِّا ناجًزا، وتحكمنا أنظمة 

ّبؽ منو إاّل االسـ، والشعوب دكتاتورية متسّمطة ظالمة مستبّدة، تّدعي االنتماء لئلسبلـ وال تط
صبلح الديف مف  تحت ىذا الظمـ منذ أمد بعيد، وتنشد المنقذ مف الظمـ والظبلـ، وتنادي ترزخ

ف عبد العزيز، وتتغّنى بعمر بف الخّطاب وعدلو، وعبد الحميد الثاني بعمؽ التاريخ، وعمر 
.  ورفضو بيع األوطاف، دونما مجيب أو ممبٍّ

وأشكاليا، لتمّبي النداء وترفع الظمـ، ورفعت شعار  جاءت الحركة اإلسبلمية بكّؿ تفّرعاتيا   
يزيد، دوف أف  في أغمب ببلد المسمميف، وعممت لنصؼ قرف أواإلسبلـ ىو الحّؿ، وبدأت العمؿ 

التجربة، والعمؿ عمى نتيجة، وىي تعيد إنتاج خطابيا في كّؿ مرحمة، وتجّدد التجربة تمو تصؿ ل
، أو لنقؿ مف أجؿ تمكيف المسمميف أو ليامسمطة مف أجؿ تمكيف اإلسبلـ مف الوصوؿ الوصوؿ ل

ة وحكـ الشعوب باإلسبلـ، الذي سوؼ يحّقؽ العدؿ والحرية مسمطالحركة اإلسبلمية مف الوصوؿ ل
 والتقّدـ والرقّي والرفاىية واألمف واألماف والسبلـ. 

ف تمارس الحكـ، لكّنيا وضعت حّتى اآلف لـ يتح لمحركة اإلسبلمية أف تصؿ لمسمطة، وأ   
ـّ أخذت ممارسة السمطة، بدأت نظرّيات ف األفكار والنظريات في الحكـ و م ارً كثي عاّمة ث

ـّ أخذت تّتضح معالميا وتتبمور بالتدريج، وتغّيرت  بالتخّصص شيًئا فشيًئا، وبدأت غير واضحة ث
ـّ تطّورت أخرى نفس وتبّدلت، وما زاؿ األمر سائًرا في  إثر ذلؾ بعض النظريات والنظرات، ث

فإّنو يبقى قاصًرا،  االّتجاه، ذلؾ أّف اإلسبلـ ديف واقعّي، فدوف أف يمارس السمطة عمى األرض،
وميما وضعت نظرّيات وتطّورت تصّورات وأطروحات واجتيادات، فإّنيا تبقى نظرّية لـ يصقميا 

 الواقع وييذبيا ويثبت صّحتيا مف عدميا.
ـّ تداوليا كثيًرا، و     الحديث حوليا مسألة الشورى في تـ مف المسائؿ الشائكة التي ت

قيية، ثـّ مف الناحية الفكرية، وكذلؾ مف ناحية البحث اإلسبلـ، ودار البحث مف الناحية الف
التاريخي، مف حيث تطبيقيا في التاريخ اإلسبلمي عبر العصور وترّكز البحث حوؿ التطبيؽ 
وكيفّيتو، أّما فقييِّا فدار البحث حوؿ سؤاؿ فقيّي قديـ، ىؿ الشورى ممزمة أـ معممة لمحاكـ، ومف 

ـّ البحث في  مة الشورى مع األنظمة الوضعية، أو مقارنتيا، فيؿ تعتبر ءمواالناحية الفكرية ت
 ا؟جزئيِّ  أو شامبًل  اديمقراطيِّ  انظامً  ما ىي البرلمانات في عصرنا، أـ تعدك ابرلمانيً  االشورى نظامً 

 عديد مف االّتجاىات.ال تصمح؟ وغيرىا مف األسئمة في وىؿ يمكف أف تصمح لعصرنا أـ 
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جيات نظر واجتيادات كثيرة حوؿ الشورى في كّؿ المسائؿ وو  اىناؾ اختبلفً  صحيح أفّ    
واألسئمة والتصّورات، لكف االىتماـ بيا ما زاؿ قائًما وسيبقى، ما بقيت المجتمعات اإلسبلمية، وما 
زاؿ المسمموف يؤمنوف بأّف حكـ اإلسبلـ ىو الحّؿ لمعاناتيـ في أغمب الدوؿ اإلسبلمية، ومف ىنا 

جدِّا في وضع تصّور عف الشورى في اإلسبلـ، إسياًما متواضًعا  ىذا البحث المتواضع، يعد
 والبحث فيما يحيط بيا مف التزامات.

 أسباب اختيار الموضوع 
وىذه الحركة تمارس الشورى بشكؿ أو بآخر،  نا ابف حركة إسبلمية مجاىدة فمػسطينيةأ

لكف رأينا أّف الحركة وعبر تاريخيا الطويؿ لـ تجب عمى سؤاؿ ميـّ يتعّمؽ بعدـ قدرة الحركة 
كثير مف األسباب الذاتية الوصوؿ لمحكـ، وكاف الحديث حوؿ اإلسبلمية عمى العموـ مف 

إلى نصفيف، لحركة، وىي مقسومة والموضوعية، وتركيزنا عمى األسباب الذاتية التي تخّص ا
يخّص عبلقة الحركة بما حوليا مف مجتمع ودولة وعالـ خارجي، والثاني عبلقات الحركة  األوؿ

ـّ، الذي يحكـ العبلقات الداخمية التنظيمية  الداخمية، وأّوليا وعمى رأسيا النظاـ الداخمّي العا
مركًزا  يعدت اإلسبلمية( نظاـ الشورى الذي لمحركة، وأّوؿ ماّدة أو فقرة فيو )وىذا لدى كّؿ الحركا

أساسيِّا في حياة الحركة، ولكف عندما نعّمؽ النظر نجد كّؿ جزء أو فصيؿ مف فصائؿ الحركة 
اإلسبلمية عمى امتداد العالـ اإلسبلمي بأسمائيا ومسّمياتيا، يفيـ الشورى بشكؿ مختمؼ، ويمارس 

ختمؼ، لذلؾ نسعى في ىذه الدراسة إلى الشورى بشكؿ مختمؼ، ويتعاطى معيا عمى أساس م
في موضعو الذي مف خبللو تكوف الشورى مبدأ يمكف أف يشّكؿ رافعة حقيقية وضع ىذا المفيوـ 

 بو والرقّي والتقّدـ، خاّصة وأفّ باّتجاه األماـ، باّتجاه تغيير الحركة اإلسبلمية لواقع األّمة والنيوض 
 ا وفكًرا وممارسة.مف عدـ االتّفاؽ ماىية وحكمً  اىناؾ نوعً 

  :أهمّية الموضوع 
 يمكف إبراز أىمية الموضوع مف خبلؿ: 

مّية حوؿ أواًّل: المساىمة في إثراء الفكر اإلسبلمّي عاّمة، وتممس مبلمح المدارس اإلسبل
 الموضوع.

عبلقتو بنظاـ الحكـ اإلسبلمّي، ثـّ وضع ثانًيا: تسميط الضوء عمى المفيوـ وسبر أغواره ومعرفة 
كمقّدمة إلنزالو إلى واقع لبنة مف لبنات إنزالو إلى الواقع العممّي، داخؿ أطر الحركة اإلسبلمية 

 الحكـ اإلسبلمّي بعد التمكيف _إف شاء هللا_.
ثالثًا: كثرة االختبلؼ حوؿ مفيوـ الشورى وما تبعو مف كثرة في االجتيادات، والتصّورات 

المقارنات مع مفاىيـ ونظـ أخرى ومحاولة المواءمة والمقارنة والمقاربة، التي تكوف بمسوّغ و 
 ودوف مسّوغ أحياًنا أخرى.أحياًنا، 
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  :إشكالية البحث 
تكمف اإلشكالية في تداخؿ الفقيّي بالفكرّي بالقانونّي بالتاريخّي، حيث يكوف ىناؾ صعوبة في 
تحديد فيـ دقيؽ بسيولة، ويزيد مف ىامش االختبلؼ في تحديد طبيعة المفيوـ وطبيعة عبلقتو 

 بنظاـ الحكـ، ويزيد مف صعوبة البحث وتعقيده وتشابكو. 
  :منهج البحث 

الدراسة ىو المنيج الوصفي التحميمي االستنباطي، مف خبلؿ تناوؿ  المنيج الذي سارت عميو
ـّ تحميؿ كّؿ واقعةالمفيوـ في سياؽ التاريخ اإلسبلمي ابتداء مف  عمى منياج  عيد النبّوة، ث

األصولّييف، واستنباط مناط التكميؼ في اإلتياف بالحكـ، إضافة إلى استصحاب ما قالو عمماؤنا 
ـّ الخروج باستنتاج متكامؿ.األجبّلء ومفّكرونا األ  فاضؿ في الموضوع، ث

 :سؤال البحث 
 سؤاؿ البحث الرئيس: 

إلى أي مدى تعتبر الشورى ركيزة مف ركائز الحكـ في اإلسبلـ؟ وكيؼ يمكف االعتماد عمى 
مسمطة؟ الديف اإلسبلمّي مف الوصوؿ ل لبناء نظاـ إسبلمّي سياسّي، يتحّقؽ فيو مطموبالشورى 

أسئمة فرعية، حوؿ المفيوـ وتطبيقو تاريخيِّا وقدرتو عمى مواكبة الغد، وعبلقتو بنظاـ ويتفّرع عنو 
و أصؿ يتفّرع عنو أفياـ الحكـ في اإلسبلـ، وطبيعة ىذه العبلقة، واعتباره جزًءا أو جزئية، أـ ى

 إجابة سنراىا في سياؽ، وكثير مف التفاصيؿ التي بحاجة إلى وىو قاعدة يبنى عمييا ومبلحظات،
 البحث.
 صعوبات البحث 

ىناؾ صعوبات في البحث نمّخص أىّميا في تشّعبو، فيو موضوع واسع الجنبات، مترامي 
األطراؼ، وال تكاد تجده إاّل في ثنايا الكتب، في مباحث جزئية، وخاّصة أّف ما وقع تحت يدي 

يغص في مف كتب ومراجع داخؿ األسر محدود، ولـ أعثر عمى بحث خاّص في الموضوع، 
 صفحة ىنا أو فصؿ ىناؾ، حّتى أعطي ، واضطررت أف أفّتش في ثنايا الكتب ألعثر عمىخفاياه

 الموضوع حّقو ومستحّقو في البحث والتدقيؽ والتأصيؿ، حفاًظا عمى األمانة العممية.
  :اإلضافة التي يقّدمها البحث 

تصنيؼ مف أحد  : " ينبغي أاّل يخمو (1) قاؿ أبو حّياف التوحيدي )رحمو هللا تعالى(   
المعاني الثمانية التي صّنؼ ليا العمماء وىي: اختراع معدوـ، أو جمع متفّرؽ، أو تكميؿ ناقص، 

 أو تفصيؿ مجمؿ، أو تيذيب مطّوؿ، أو ترتيب مختمط، أو تعييف مبيـ، أو تبييف خطأ."

                                                           

 28ص  –أحمد ذيب  –( استثمار النّص الشرعي 1)
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وكّؿ  و_ؿ  _سبحانو وتعالى وجّؿ شأنيأتي ىذا البحث لتحقيؽ اليدؼ الثالث ألّف الكما   
كماؿ واكتماؿ، رغـ كتماؿ، فما زاؿ فيـ الديف بحاجة إلى ابف آدـ مبنّي عمى عدـ الكماؿ، وال اال
ـ التنزيؿ: چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چژ قوؿ المولى )جّؿ شأنو وعبل( في محك

 (3)المائدة: آية  ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ
الذي يمكف أف يضاؼ إلى األفياـ فكماؿ التنزيؿ ال يعني كماؿ الفيـ، وكّؿ إنساف لو فيمو   

 األخرى لبلقتراب إلى الصواب أكثر.
   :طريقة كتاب البحث 

ـّ قسمت البحث إلى سبعة    ـّ تعريؼ مصطمحات في اإلطار النظري، ث بدأت بإىداء ومقّدمة ث
 فصوؿ: 

 القرآف والسنةوتتمّثؿ في الفصؿ األّوؿ: عبارة عف المنطمقات األساسية التي اعتمدت عمييا 
ـّ ما يرتبط باإلنساف مف حفظ الكّمّيات أو الضرورات الشرعية.  النبوية ث

مقاصد مف وراء جعؿ نظاـ سياسّي لمحياة العف في ىذا الفصؿ الفصؿ الثاني: تحّدثت 
الضرورات لئلنساف، االجتماعية أو الدولة، وبدأت بتكريـ اإلنساف كأحد المحّددات، ثـّ حفظ 

 ّقة  _سبحانو وتعالى_.تحقيؽ العبودية الحلموصوؿ ل
عف أسس النظاـ السياسّي في اإلسبلـ في فصميف، األّمة ىي األصؿ فيو الفصؿ الثالث: تحّدثت 

ـّ الفرد ىو حجر الزاوية في بناء األّمة، وتحّدثت عف الحقوؽ الطبيعية لئلنساف  واألساس، ث
 كإنساف، الحرّية والقسط والعدؿ والمساواة وحّؽ الحياة واإلحساف.

عف معالـ النظاـ في بابيف، السيادة لمشرع والسمطة لؤلّمة، وتوّصمت  فيو الفصؿ الرابع: تحّدثت
إلى أّف األّمة تمارس سمطتيا عبر عقد إنابة عنيا لمقادريف عمى تسيير أمور حياتيا، بشروط 

ـّ بالشورى الت الوسيمة ي ىي واضحة تحّقؽ مصالح األّمة، وتحافظ عمى الضرورات الشرعية، ث
األولى لتحقيؽ سمطة األّمة، ووصمت إلى أّف الشورى بمثابة القمب مف الجسد لؤلّمة، وىي 

 الوسيمة التي رآىا اإلسبلـ لتحقيؽ السمطة الصحيحة المؤّدية لممطموب منيا.
ا لمشورى بوصؼ نظاـ الحكـ في اإلسبلـ نظامً  ناقشت فيو ، ا شوريِّاثـّ خّصصت فصبًل خاصِّ

 يف بالندب، ثـّ موضوع األكثرية والترجيح الّتخاذ القرار. والقائم الشورى كقيمة
أّما الفصؿ السادس فجعمتو لشكؿ النظاـ اإلسبلمّي، ابتداء مف تركيبتو القانونية النظامية، إلى 
ـّ األجيزة التنفيذية مف  أنواع السمطات وتقسيميا إلى قضاء وتشريع )فيما النّص فيو لمشرع( ث

ـّ الحاكـ الذي ىو تنفيذّي ال أكثر(.مؤّسسات الدولة   )جيش وشرطة وبيت ماؿ ث
ـّ التطّرؽ إلى بعض التأويبلت الخاطئة مثؿ القرشية مامة المتغّمب وتوريث  ،في الفصؿ السابع ت وا 

 الخبلفة، وبيعة المكره، وفسخ عقد البيعة، وتحريـ الخروج عمى اإلماـ الظالـ المستبّد.
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 ة لممراجع.ثـّ ختمت بخبلصة لمبحث وقائم
 خبلصة البحث: أ. الشورى نوعاف 

ىي وسيمة األّمة لممارسة سمطانيا عمى نفسيا وىي واجبة بنص القرآف  :الشورى ابتداء .1
 والسّنة.

واجبة عميو ممزمة لو بموجب عقد الوكالة أو النيابة عف األّمة في  : وىيالشورى لئلماـ .2
 حكـ نفسيا وممارسة سمطانيا عمى نفسيا وفؽ األغمبية عمى األرجح.

ب. والشورى قيمة عظيمة تؤّدي إلى نيضة األّمة ورقّييا وتطّورىا الحضاري، وتحّقؽ الغاية 
مقاصد الشريعة اإلسبلمية، وكّؿ ما قيؿ  والمقصد التعّبدي لوجود اإلنساف عمى األرض، وتحّقؽ

 .ال أكثر حوؿ عدـ إلزامّيتيا ووجوبيا ما ىو إاّل ناتج ظرؼ تاريخّي وتأثير سياسّي 
 

 أمجد أحمد عيسى عبيدي/ سجن رامون
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 اإلطار النظريّ 
 تعريف المصطمحات

أي موضوع يخضع لمدراسة ال بّد مف اإلحاطة بالمصطمحات الواردة فيو، والمفاىيـ     
ـّ التعديؿ عمى األصؿ المغوّي كثيًرا إاّل بالقدر الموفي  النظرية التي ال بّد مف بياف حقيقتيا وال يت

في بالغرض، ألّف اليدؼ تتّبع األىداؼ والمعاني والمقاصد التي تكمف وراء استعماؿ المصطمح 
 ليدؼ المحّدد.المكاف المحّدد وا

،  (1) وقد وضع عمماؤنا األجبّلء شروًطا في التعريفات متعّددة، كأف تكوف جامعة مانعة   
 مف األحكاـ، وأاّل يذكر فييا ما يدّؿ عمى الترّدد. وأف تكوف خالية

في بحثنا مصطمحات تدؿ عمى فيـ محّدد، وينتج عنيا عمؿ محّدد لذلؾ ال بّد مف    
 بيانيا، كالنّص مثبًل، أو المقاصد الشرعية، أو العمؿ وما شابو.

: في المغة ىو التصديؽ، أّما في االصطبلح فيو التصديؽ بخبر السماء المنزؿ (2)اإليماف   .1
بالضرورة أّنو جاء مف عند هللا _سبحانو  عمى األنبياء، ومعناه العمـ الجاـز بكّؿ ماثبت

ـّ بالعمؿ. هللا عميو وسّمـ_وتعالى_ عمى لساف رسولو _صّمى   وا عبلف ذلؾ بالقوؿ ث
قرار بالمساف، وعمؿ باألركاف.    وما عميو جميور أىؿ السنة أّف اإليماف: تصديؽ بالجناف، وا 

 ژ  ٺٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺژ قاؿ تعالى: 

 (62)النور:
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ژ وقاؿ تعالى: 

 (2)األنفاؿ:  ژڃ   ڃ  
 وقاؿ أيًضا:

﮹ ﮺ ژ   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮳ ﮴     ﮲   ﮼  ﮽     ﮻ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 (15الحجرات:)  ژ﮾
أقوؿ: فاإليماف أصؿ كّؿ شيء وأصؿ كّؿ عمؿ، ولوال اإليماف الختمؼ عندنا النظر في األمور، 
والحكـ عمييا، وىذا ىو معنى اآليات جممة، فقبؿ كّؿ عمؿ أو تصّرؼ أو حكـ يجب أف نرجع 
إلى إيماننا الذي ىو العصمة لنا مف الزلؿ، وىو التصويب لنا في العمؿ، وىو العاصـ لنا مف 

ة والخمؿ، فبل نتصّور حكًما إاّل لمرضاة هللا، وال عمبًل إاّل بمقتضى حكـ هللا، ويجب أاّل الريب
 ذا باؿ أو ذا قيمة.يكوف  إاّل أفنتصّور عمبًل بعيًدا عف اإليماف 

                                                           

 38أحمد ذيب  ص -ار النّص الشرعي( استثم1)
 21- 20د. نسيـ ياسيف ص  –(العقيدة اإلسبلمية 2)
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: التصّور ىو إدراؾ المعنى بتمامو دوف الحكـ عميو بنفي أو إثبات، (1) . التصّور والتصديؽ2
 المعنى بتمامو مع الحكـ عميو بنفي أو إثبات.التصديؽ: ىو إدراؾ 

لذلؾ كانت التصّورات سابقة لمتصديقات، والحكـ عمى الشيء فرع عف تصّوره، لذلؾ ال 
 بّد مف البدء بالتعريفات باألشياء والمصطمحات قبؿ الدخوؿ في البحث حوليا. انتيى

لمرحمة الحكـ عميو وىنا يجب أف نتصّور المعنى لنظاـ الحكـ في اإلسبلـ ثـّ نصؿ   
ـّ مع المقاصد الشرعية، لنكوف قد صدقنا أّنو النظاـ  بالنفي أو اإلثبات في توافقو مع األحكاـ، ث

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ قاؿ تعالى:  .لرفع مستوى البشرية دنيا وآخرة األصحّ 

ـ فقد ( مف تصّور أنّو يربح باتّباع غير ديف 85)آؿ عمراف:  ژڃ  ڃ  چ  چ  اإلسبل
 خسر، لذا يجب التصديؽ بأّف حكـ اتّباع اإلسبلـ ثابت.

 (48)المائدة: ژ   ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳژ . المنيج: قاؿ تعالى: 3
: الشرعة والشريعة: الطريقة الظاىرة التي يتوّصؿ بيا  (2)يقوؿ القرطبي في اآلية مفّسًرا

وروي عف ابف عّباس: سّنة وسبيبًل. وقاؿ إلى النجاة، والشريعة ما شرع هللا لعباده مف الديف، 
مجاىد: ديف محّمد _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ، ويقوؿ الشيخ محّمد الطاىر بف عاشور في التحرير 

كثير مف نير أو واد، يقاؿ شريعة الفرات، وسّميت الديانة : " الشرعة والشريعة: ماء  (3)والتنوير
 المنياج: الطريؽ الواسع.و وطيارتيا،  شريعة عمى التشبيو، ألّف فييا شفاء النفوس

: عف مجاىد وعكرمة الحسف البصرّي وقتادة والضحاؾ والسري  (4) أّما ابف كثير فيقوؿ
 وأبي إسحاؽ والسبيعي أّنيـ قالوا: سّنة وسبيبًل أخًذا عف ابف عّباس.

لساف  ، ويقوؿ ابف منظور في (5) ولـ يخرج اإلماـ الشوكاني عف نفس القوؿ: سّنة وسبيبًل 
: المنياج: ىو الطريؽ الواضح، ونيج األمر إذا وضح، وطريؽ نيج أي واضح،  (6)العرب

 والمنياج كالمنيج، ونيج الطريؽ: وضوحو. 
 :  (7) ويذكر أحمد الذيب عّدة تعريفات اصطبلحية منيا  
ـ لكشؼ عف الحقيقة في العمو الرحمف بدوي: ىو الطريؽ المؤّدي إلى اعّرفو الدكتور عبد    

نتيجة ّياتو حّتى يصؿ لتييمف عمى سير العقوؿ وتحّدد عمم بواسطة طائفة مف القواعد العاّمة التي
                                                           

 37ص  -أحمد ذيب -( استثمار النّص الشرعيّ 1)
 1مجّمد  1088ص  –القرطبي  –( الجامع ألحكاـ القرآف 2)
 6مجّمد  223ص  -محّمد الطاىر بف عاشور -( تفسير التحرير والتنوير3)
 2مجّمد  85ص  –ابف كثير  –العظيـ ( تفسير القرآف 4)
 2مجّمد  60ص   -اإلماـ الشوكاني  –( فتح القدير 5)
 8مجّمد  714ص –ابف منظور  –( لساف العرب 6)
 43 - 41أحمد ذيب ص  –( استثمار النّص الشرعّي 7)
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 محقيقة.ذي يحّدد لنا السبيؿ لموصوؿ لأّما الدكتور موّفؽ عبد القادر فقاؿ: ىو البرنامج ال معمومة.
عديدة إّما مف أجؿ الكشؼ فّف التنظيـ الصحيح لسمسمة مف أفكار  ويقوؿ د. حممي صابر: ىو

 عف الحقيقة حيف نكوف بيا جاىميف أو البرىنة عمييا لآلخريف حيف نكوف بيا عارفيف. 
وعّرفو د. شكيب بف بريدة: ىو بنية تتكّوف مف مجموعة عناصر ىي بعض أدوات 

 التحميؿ أو التركيب تربط بينيا وترتّبيا عبلقة ثابتة تكوف مشّخًصا أساسيِّا ليا. 
يمّخص أحمد الذيب ىذه التعاريؼ باآلتي: المنيج تشكيمة أدائية يعمميا الباحث في  ثـّ    

 حقمو العممّي مف أجؿ استخراج المقوالت أو البرىنة عمييا.
ثـّ يضيؼ أّف الدكتور نصر عارؼ فّرؽ بيف المنيج والمنياجية، حيث المنياجية ىي    

تشغيميا وتعديميا، فيو الصمة بيف النموذج العمـ الذي يدرس كيفية بناء المناىج واختبارىا و 
محقيقة، ويسمكيا العقؿ صوؿ لالمعرفي والمناىج التي تمّثؿ الوسائؿ والطرائؽ التي تستخدـ لمو 
 البشرّي لكشؼ غوامض الوجود وفّؾ أسراره واالقتراب مف حقائقو. 

الفقيّي مف أجؿ تمؾ القواعد واإلجراءات التي يتبعيا العقؿ تعريؼ شامؿ: وأخيًرا وصؿ ل   
 الكشؼ عف الحكـ الشرعّي المناسب.

، قاؿ  (1) المصالح المرسمة: ثبت بالنصوص أّف الشريعة اشتممت أحكاميا عمى مصالح الناس.4
 ، وقاؿ تعالى: (107)األنبياء:  ژک  ک  گ         گ  گ ژ تعالى: 

 (57)يونس: ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک     ژ 
وأطمؽ إماـ الحرميف عمييا االستدالؿ.  (2)سّماىا بعض األصولّييف باالستدالؿ المرسؿ   

لغزالي: ىي أف وقاؿ الخوارزمي: المحافظة عمى مقصود الشرع بدفع المفاسد عف الخمؽ. أّما ا
 وال يوجد أصؿ متّفؽ عميو.  حكـ مناسب عقبًل يوجد معنى يشعر ب

، وقاؿ مالؾ:  (3) ة مف المتكّمميف: ال يجوز بناء األحكاـ عميياقاؿ الباقبلني وجماع   
يجوز ذلؾ، وقد ذكر أبو الخطاب في تقسيـ األدّلة الشرعية: أّف االستنباط قياس واستدالؿ، 
واالستدالؿ يكوف بأمارة أو عّمة، ويكوف بشيادة األصوؿ واالستدالؿ بالعّمة أو األمارة ىو 

 المصالح. 
از الشافعّي: إف كانت مبلئمة ألصؿ كّمّي مف أصوؿ الشريعة أو ألصؿ جزئّي جوقاؿ    

 لنا بناء األحكاـ عمييا. 

                                                           

 258ص  –محّمد أبو زىرة  –( أصوؿ الفقو 1)
 186ص  –اإلماـ الشوكاني  –( إرشاد الفحوؿ 2)
 450ص  –ثبلثة أئّمة مف آؿ تيمية  –( المسودة في أصوؿ الفقو 3)



 موقع الشورى يف النظام السياسي اإلسالميــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 

أقوؿ: بما أّف اإلسبلـ جاء ليحّقؽ الحياة الكريمة السميمة اآلمنة لمناس في الدنيا واآلخرة،   
لكف الذي جاء لذلؾ فإّنو ال يمكف أف يتعارض مع مصمحة الناس، ألّنو جاء لتحقيقيا أصبًل، 

يحّقؽ المصمحة مف عدميا ىو الشرع نفسو، أّما المجتيد فمو أف ينظر في األدّلة الشرعية المعتبرة 
أـ ال، وذلؾ بناء عمى  المعيف أو العمؿ المطموب فيو مصمحةليحّدد ويكتشؼ أّف الموضوع 

 الضوابط المحّددة في األصوؿ كما بّيف الفقياء والعمماء.
في األصؿ بني عميو حكمو ويعرؼ بو وجود ىذا الحكـ في الفرع، ىي وصؼ . العمؿ: 5

 . (1) فاإلسكار وصؼ لمخمر بني عميو تحريمو، ويعرؼ بو وجود التحريـ في كّؿ نبيذ مسكر
اعمـ أّف العّمة ركف مف أركاف القياس، فبل يصّح دونيا ألّنيا الجامع بيف األصؿ والفرع،    

منيا في كّؿ قياس، وىي في المغة اسـ لما يتغّير الشيء وذىب الجميور إلى أّنيا ال بّد 
كتأثير العّمة في ذات  بحصولو، أخًذا مف العّمة التي ىي المرض، ألّف تأثيرىا في الحكـ

 المريض.
وىي في االصطبلح: المعّرفة لمحكـ الموجبة لو وىي الباعث عمى التشريع فيي المعنى    

 . (2) مياالذي كاف الحكـ عمى ما كاف عميو ألج
. القياس: تقدير الشيء عمى مثاؿ شيء آخر، وتسويتو بو، وفي االصطبلح: حمؿ معموـ عمى 6

معمـو في إثبات حكـ ليما أو نفيو عنيما بأمر جامع بينيما مف حكـ أو صفة. وقاؿ أبو الحسيف 
وفي  . (3) البصرّي: ىو تحصيؿ حكـ األصؿ في الفرع الشتباىيما في عّمة الحكـ عند المجتيد

شرح الورقات: ىو رّد الفرع إلى األصؿ بعّمة تجمعيما في الحكـ، كقياس األرز عمى البّر في 
 . (4) الربا بجامع الطعـ

أقسامو، بؿ يوجد اختبلؼ ال حاجة إلى بيف العمماء حوؿ القياس و  اوىذا ال يعني أّف ىناؾ اتّفاقً 
 لخوض فيو.ا
ألة المتنازع بيا سوفصؿ، والقضية: الحكـ والم .القضايا المعاصرة: القضايا: مصدر قضى حكـ7

 حكـ شرعّي فييا. التي تحتاج إلى البحث لموصوؿ لوترفع لمقضاء، وىي ىنا المسألة 
صر أّما المعاصرة: مأخوذة مف العصر، وىو الزمف المنسوب لشخص أو دولة، ومنو ع   

 اننا. ، وىنا ىو المرحمة الراىنة مف زمالنبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_

                                                           

 63ص  –عبد الوىاب خبلؼ  –( عمـ أصوؿ الفقو 1)
 96ص  –اإلماـ الشوكاني  –( إرشاد الفحوؿ 2)
 80( المصدر نفسو ص 3)
 218ص   -جبلؿ الديف الحّمي  –( شرح الورقات 4)
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أّما تعريؼ المصطمح )لقًبا(: القضايا العممية التي استحدثيا الناس في عصورىـ الحاضرة، أو   
القضية التي تغّير موجب الحكـ عمييا نتيجة التطّور وتغّير الظروؼ واألحواؿ، أو القضية التي 

 شرعّي.  تحمؿ اسًما جديًدا، أو القضية التي تتكّوف مف عّدة صور قديمة وتحتاج إلى حكـ
 وىي ذات خصائص ثبلث:   

 .عبادات ومعامبلت –عممية تتعّمؽ بأعماؿ الناس  .1
 أّنيا قضايا تحتاج إلى حكـ شرعّي ونظر فقيّي. .2
 قضايا البسيطة والمرّكبة.  وىي تجمع بيف ال .3

أقوؿ: مف أىـّ القضايا المعاصرة الشائكة والمركبة في ىذا الزمف نظاـ الحكـ، والسمطة 
لسمطة التشريعية والسمطة القضائية، مف حيث مرجعيتيا، نظاميا البنيوّي، التراكيب السياسية، وا

القانونية والتنظيمية، وىؿ يجوز لممسمميف التعاطي معيا، أـ ال؟ وىؿ ىي مف المسائؿ التي 
تعارض اإلسبلـ أـ ال؟ فيي بحاجة إلى حكـ شرعي عممّي بالضرورة، مف ىنا يأتي أصؿ سؤالنا 

كثير مف ف جزئيات نظاـ الحكـ، وىي بحاجة إلى سة حوؿ الشورى، كونيا جزئية مفي ىذه الدرا
 القوؿ فييا في عصرنا الراىف.

أىؿ الحّؿ والعقد مف أّمة محّمد _صّمى هللا في اصطبلح العمماء: ىو اتّفاؽ  : (1) . اإلجماع8
ّنما قمنا عمى أمر مف األمور ليكوف عميو وسّمـ_  متناواًل لمعقمّيات عمى أمر مف األمور، وا 

 والشرعّيات والمغوّيات.
ىناؾ مف اعتبر وىناؾ مف اعتبر االتّفاؽ ممكف الحصوؿ، وآخريف اعتبروه غير ممكف، و    

حجة، وىناؾ مف لـ يعتبره مثؿ الخوارج، النّظاـ،  إجماع أّمة محّمد _صّمى هللا عميو وسّمـ_
 الشيعة.

 حكاـ الشرعية.لمجتيديف باألونعني بأىؿ الحّؿ والعقد: ا  
: ىو اتّفاؽ عمماء أىؿ العصر عمى حكـ الحادثة، وال  (2) وفي تعريؼ شرح الورقات  

يعتبر وفاؽ العواـ ليـ، ونعني بالعمماء الفقياء، فبل يعتبر موافقة األصولّييف ليـ، والحادثة ىي 
 الشرعية، ألّنيا محّؿ نظر الفقياء، بخبلؼ المغوية التي يجمع فييا عمماء المغة. 

جماع األّمة حّجة، لقولو )صّمى هللا     عميو وسّمـ(: "ال تجتمع أّمتي عمى ضبللة"  )رواه وا 
وقاؿ ابف حجر في ىذا الحديث: "ىذا حديث مشيور لو طرؽ كثيرة، ال يخمو الترمذّي وغيره( 

واحد منيا مف مقاؿ". وحّسنو األلبانّي في السمسمة الصحيحة، ورواه ابف ماجة في السنف، وكذلؾ 
 يب مف ىذا الوجو".: حديث غر أبو داود، أّما الترمذّي فقاؿ

                                                           

 2جزء  – 3ص  –فخر الديف الرازي  –( المحصوؿ في عمـ األصوؿ 1)
 200 - 198ص  –جبلؿ الديف المحمي  –( شرح الورقات 2)
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: ىذا ىو الدليؿ الذي يمي النصوص في القّوة واالحتجاج، بعدىا  (1) أّما اإلماـ أبو زىرة فيقوؿ
 وليس قبميا.

 وحّدد اإلماـ الشافعّي أّنو ال يحّؿ القياس والخبر موجود )اآلحاد(. 
ـّ في المسوّدة   األّمة عمى خطأ، : اإلجماع متصّور وىو حجة، وال يجوز أف تجمع  (2) أ

ّف إجماع التابعيف ومف بعدىـ ليس كّمميف، أّما أىؿ الظاىر فقالوا إوىو قوؿ جماعة الفقياء والمت
ـّ أجمع التابعوف عمى أحدىما لـ  بحّجة، أّما الصحابة فحّجة. فإذا اختمؼ الصحابة عمى قوليف ث

 تفع الخبلؼ وبو قاؿ القاضي. ير 
، ومعنى كبلـ: يعني أمريف:  (3) عناه، وال يتناوؿ أكثر منو. النص: ىو كبلـ تظير إفادتو لم9
ا، 1 ا. 2. أدّلة العقوؿ واألفعاؿ ال تسّمى نصِّ  . المجمؿ مع البياف ال يسّمى نصِّ
وقولنا نّص عبارة عف خطاب واحد، دوف ما يقرف بو، والبياف قد يكوف غير القوؿ،    

المعنى المجمؿ،  ال التفصيؿ: قاؿ  –والنّص ال يكوف إاّل قواًل. ومعنى تظير إفادتو لمعناه 
نّص عمى وجوب الصبلة، وىو ىنا ليس مجمبًل، بؿ نّص تفصيؿ  ژڱ ڱژتعالى: 

 لموجوب في إقامتيا. انتيى
شرح الورقات: النّص: ما ال يحتمؿ إاّل معنى واحًدا، كزيد مثبًل، وقيؿ: ىو ما تأويمو وفي 
 (196)البقرة:  ژحب  خب  مب   ژ تنزيمو، نحو

بمجّرد نزولو فيـ معناه، فبل يتوّقؼ فيـ المراد منو عمى تأويؿ، وال يحتمؿ إاّل معنى 
، أّما ما عدا ذلؾ فميس سّنة صحيحة: ىو الوحي سواء كاف قرآًنا أـ  (4) واحًدا، والنّص شرًعا

ا شرعيِّا بحاؿ، فكّؿ ما ثبت عف الصحابة مف أقواؿ أو أفعاؿ وما ثبت عف سائر األئّمة  نصِّ
والعمماء والتابعيف وتابعييـ وعمماء المذاىب، ىو مجّرد اجتيادات يتوّسؿ بيا لفيـ النّص الشرعي، 

 شريعية. نصوص في مكانتيا التلكّنيا ال ترقى إلى مستوى ال
اىرة سواء كانت قاطعة : أّنو ما يكوف داللتو عمى العّمة ظ(5) أّما الشوكاني فعّرؼ النّص 

ـ محتممة، ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  قولو تعالى:(ك)وىذا في معرض القوؿ بالنّص عمى العمّةأ

 (32)المائدة: ژپ  
  

                                                           

 184اإلماـ أبو زىرة ص  –( أصوؿ الفقو 1)
 316-315ص  –آؿ تيمية  –( المسودة 2)
 382-381ص  –الرازي  –( المحصوؿ 3)
 48ص  –أحمد ذيب  –( استثمار النص الشرعي 4)
 2جزء  104ص  –الشوكاني  –( إرشاد الفحوؿ 5)
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منجاة، وىي ما شرع هللا مف ل الطريقة التي يتوّصؿ بيا. الشريعة والتشريع: عّرفيا القرطبي: ب10
 . (1) الديف لعباده

چ  چ  ژومف العمماء ما اعتبرىا مرادفة أو مطابقة لمديف والمّمة، والدليؿ قولو تعالى:    

(   إاّل أّف استعماؿ الشريعة لؤلحكـا 13)الشورى:  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ
العممية دوف العقدية ىو الغالب حيث يوصؼ اإلسبلـ أّنو عقيدة وشريعة ودليمو قوؿ هللا سبحانو: 

. (2) ( وال نجد فرقًا جوىريِّا بيف الشريعة والتشريع48)المائدة:   ژںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ
وكّؿ أحكاـ العبادات  فقد أخرج مف التشريع المندوبات والمكروىات  (3) أّما الطاىر بف عاشور

 لكّنو في التفسير يستعمؿ المعنى الواسع.
: المجتيدوف مف أصحاب القبمة مصيبوف مع (4) . االجتياد: يقوؿ أصحاب المسودة10

أّي  أّما في المحصوؿ: فيو استفراغ الوسع في اختبلفيـ، ألّنو بذؿ جيده، أي المجتيد. انتيى
، وفي عرؼ الفقياء: استفراغ الوسع في النظر فيما ال يمحقو في لوـ مع استفراغ  (5) فعؿ كاف

مجتيد ىو المستفرغ وال .(6) الوسع فيو، وىذا في سبيؿ مسائؿ الفروع وليس ىكذا حاؿ األصوؿ
ف بحكـ شرعّي، ويجب أف يكوف بالًغا عاقبًل صاحب ممكة استخراج األحكاـ لوسعو لتحصيؿ ظ

ـّ أف يكوف  مف مآخذىا، أي عالًما بنصوص القرآف والسنة خاّصة ما يتعّمؽ منيا باألحكاـ، ث
عارًفا بمسائؿ اإلجماع، وبمساف العرب، وعمـ أصوؿ الفقو والناسخ والمنسوخ، وزاد الغزالي والفخر 

 .(7) الرازي المعرفة بالدليؿ العقمي
شرعّي عممّي بطريؽ االستنباط. ويعّرفو : بذؿ الوسع في نيؿ حكـ  (8)ر وعّرفو الزركشي   

يا : ىو بذؿ الفقيو وسعو في استنباط األحكاـ العممية مف أدّلت (9) ويعّرفو اإلماـ أبو زىرة
 ّما في استنباط األحكاـ أو تطبيقيا.التفصيمية، وقاؿ بعض العمماء إ

 
 

                                                           

 1مجّمد  1088ص  –القرطبي –(الجامع 1)
 22(المصدر نفسو ص 2)
 24(المصدر نفسو ص 3)
 495ص  –آؿ تيمية  –( المسودة 4)
 2جزء  427ص  –الرازي  –( المحصوؿ 5)
 1جزء  187ص  –الشوكاني  –( إرشاد الفحوؿ 6)
 1جزء   190 – 188( المصدر نفسو ص 7)
 240ص  –المحمي  –( شرح الورقات 8)
 356ص  –أبو زىرة  –وؿ الفقو ( أص9)
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 الفصل األّول
 المنطمقات

 الباب األول: اإلسالم
اإلسبلـ ديف سماوّي توحيدّي، أساسو يقوـ عمى توحيد هللا _سبحانو وتعالى_، واإليماف    

المطمؽ بتمؾ الوحدانية، واإليماف المطمؽ بالغيبيات التي حّددىا عموًما، المبلئكة والرسؿ والكتب 
ـّ القياـ بما يترّتب عمى ذلؾ مف أرك اف اإلسبلـ، كما حّددىا الشارع: والبعث والقضاء والقدر، ث

يتاء الزكاة، وصوـ رمضاف، والحّج، بعد أف تعمف الشيادة بالمساف.  إقامة الصبلة، وا 
فاإلسبلـ كما حّدده الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ في حديث ابف عمر: "المسمـ مف    

، وفي حديث أبي ىريرة  (1) سمـ المسمموف مف لسانو ويده، والمياجر مف ىجر ما نيى هللا عنو"
الطويؿ: "أف تعبد هللا وال تشرؾ بو شيًئا وتقيـ الصبلة المكتوبة، وتؤّدي الصبلة المفروضة، 

  (2)وتصـو رمضاف" 
أف ال إلو إاّل هللا وأّف محّمًدا رسوؿ هللا، وتقيـ الصبلة شيادة وفي حديث عمر: "اإلسبلـ 

 .(3)طعت إليو سبيبًل"وتؤتي الزكاة وتصوـ رمضاف، وتحّج البيت إف است
ـّ الذي يحكـ الحياة"  .(4)ويقوؿ الشييد سّيد قطب: "الديف في المفيوـ اإلسبلمّي ىو النظاـ العا

والديف اإلسبلمّي رسالة خالدة عاّمة شاممة جامعة، وقد وصفو سّيد سابؽ )رحمو هللا( أّنو تكّفؿ 
 . (5) والكماؿأعمى درجات الرقّي س حياة كريمة ميّذبة تصؿ بيـ لمنا

 .: الديف ما يداف بو، أي يحكـ الحياة مف قانوف ونظاـ (6) وقاؿ الخزرجي
 .(7) رسالة سماوية عالمية خاتمة، تتناوؿ حياة البشر كاّفة، روحّية ومادّيةاإلسبلـ 
والشريعة والديف والمّمة بمعنى واحد، ىو ما شرعو هللا _سبحانو وتعالى_ لعباده مف  

شريعة باعتبار وضعيا وبيانيا واستقامتيا، وتسّمى ديًنا باعتبار الخضوع ليا أحكاـ، وتسّمى 
 .   (8) وعبادة هللا بيا، وتسّمى مّمة باعتبار إمبلئيا عمى الناس

                                                           

 4باب المسمـ مف سمـ  –كتاب اإليماف  15ص  -( صحيح البخاري1)
 9كتاب اإليماف حديث   30ص  –( صحيح مسمـ 2)
 8كتاب اإليماف حديث   29ص  –( صحيح مسمـ 3)
 78سّيد قطب ص  –( العدالة االجتماعية في اإلسبلـ 4)
 5ص  –السّيد سابؽ  –( فقو السّنة 5)
 5ص  –الخزرجي  –( فقو السياسة 6)
 14ص  –محّمد الفنجري  –( المذىب االقتصادي في اإلسبلـ 7)
 15د. عبد الكريـ زيداف ص  –(المدخؿ لدراسة الشريعة 8)
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فمعناه االنقياد واالستسبلـ  تعالى، ثـّ خّص بو الديف الذي أرسؿ هللا _تعالى_  (1)أّما اإلسبلـ  
ـ_  حيث قاؿ تعالى:  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ بو محمّدًا _صمّى هللا عميو وسّم

 ( 3:)المائدة  ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ
البياف المراد  :" إكماؿ الديف ىو إكماؿ ( 2) فيشرح إكماؿ الديفأّما العبّلمة طاىر بف عاشور 

تعالى، بحيث صار مجموع التشريع الحاصؿ بالقرآف والسنة النبوية كافًيا في ىدي األّمة في 
 عبادتيا ومعامبلتيا وسياستيا في سائر عصورىا".

إذف نقوؿ: اإلسبلـ منيج حياة تبنى عميو قاعدة االستسبلـ  _سبحانو_ وىو الديف الشامؿ   
وحّية ومادّية، والذي أرسؿ بو محّمد _صّمى هللا عميو وسّمـ_ فأكمؿ هللا بو شمواًل كامبًل لمحياة، ر 

 بيانو، وىدى بو في كّؿ العصور، ىدى بياف وىدى توفيؽ.
بذلؾ يكوف اإلسبلـ مسّمى لمديف الذي جاء بو رسولنا محّمد _صّمى هللا عميو وسّمـ_ لمناس   

طريؽ الوحي الذي أنزؿ القرآف الكريـ مف  أجمعيف مف رّب العالميف ليكوف منيًجا لحياتيـ، عف
ـّ أتبعو بسنة الحبيب المصطفى ( 89)النحؿ: ژڄ  ڄ  ڄژهللا سبحانو عمى رسولو الكريـ  ث

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ژ_صمّى هللا عميو وسمّـ_ تفصيبًل وتوضيًحا وتكميبًل لقولو تعالى: 

 (4-3)النجـ:  ژٿ 
 الباب الثاني: القرآن الكريم

كبلـ هللا _سبحانو وتعالى_ المعجز المتعّبد بتبلوتو، الذي نزؿ عمى محّمد _صّمى هللا عميو ىو 
وسّمـ_ بالمغة العربية بواسطة الوحي جبريؿ لفًظا ومعنى والمنقوؿ إلينا بيف دفتي المصحؼ نقبًل 

  (3) متواتًرا.
 (4) وزاد الجيتاوي: المحفوظ في الصدور.

 (5) األقصى: كبلـ هللا القديـ، قديـ األزؿ.وزيد مف القرآف الكريـ في 
  (6) رسوؿ عمى أّنو رسوؿ هللا. موزاد خبّلؼ: ليكوف حّجة ل

چ  ژ وانتيى نزولو بآية:   ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ وزاد اإلمـا أبو زىرة: المبدوء نزولو بآية: 

 . (1) ونزؿ منّجًما عمى مدى ثبلث وعشريف سنة ژچ  چ  ڇ  

                                                           

 15المصدر نفسو ص  (1)
 4ج  103ابف عاشور ص  –التحرير والتنوير  (2)
 45محّمد حسيف عبد هللا ص  –الواضح في أصوؿ الفقو  (3)
 9طبلؿ جيتاوي ص  –الجامع المفيد  (4)
 1دار القرآف المسجد األقصى ص  –أحكاـ تجويد القرآف  (5)
 23عبد الوىاب خبّلؼ ص  –أصوؿ الفقو  (6)
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 وقيؿ في حده: ىو المفظ العربي المنزؿ لمتدبر والتذّكر المتواتر. : (2) وزاد الشوكاني 
سبحانو -حّجّية القرآف الكريـ: البرىاف عمى أّف القرآف حجة عمى الناس أّنو مف عند هللا   

، والبرىاف عمى أّنو مف عند هللا ىو (3) وأّنو نقؿ إلييـ بطريؽ قطعّي ال ريب في صّحتو -وتعالى
 اإلعجاز.

 الثالث: السّنة النبوّيةالباب 
ىي قوؿ النبّي وفعمو وتقريره، وتطمؽ بالمعنى العاـ عمى الواجب وغيره، أّما عند أىؿ الثقة   

 . (4) فيطمقونيا عمى ما ليس بواجب
وقيؿ في حّدىا عند الشوكاني: ما يرجح جانب وجوده عمى جانب عدمو ترجيًحا ليس معو   

 . (5) المنع مف النقيض
وىذا يدّؿ عمى أّف ىناؾ مف سّنة الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ العممية ما يؤخذ عمى أقوؿ:   

ـّ ترجيح وجوده عمى عدمو حّتى لو لـ يقم و الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_، محمؿ التشريع، إذا ت
عمميِّا، كثير مف األحكاـ الشرعية العممية التي ننقميا تشريًعا سيرتو _صّمى هللا عميو وسّمـ_  وفي

ـّ التأصيؿ ليا الحًقا.  ت
اعمـ أّنو اتّفؽ مف يعتّد بو مف أىؿ العمـ عمى أّف السّنة  :(6) حّجّية السّنة: يقوؿ الشوكاني  

المطّيرة مستقّمة بتشريع األحكاـ وأّنيا كالقرآف في تحميؿ الحبلؿ وتحريـ الحراـ، فقد ثبت في مسند 
 ّني أوتيت القرآف ومثمو معو"._صّمى هللا عميو وسّمـ_: "أال إ اإلماـ أحمد قولو

ژ (  وقاؿ: 7)الحشر:   ژ ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ژكذلؾ فقد قاؿ تعالى:   

 ژېئ  ىئ  ىئ  ىئژ ( وقاؿ: 31)آؿ عمراف:  ژڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  

 (80)النساء: ژ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ وقاؿ: ( 59)النساء:
أقوؿ: مف أقواؿ العمماء الذيف وقفت عمى قوليـ، أستطيع أف أقوؿ بإجماعيـ، قدماء     

ومحدثيف، عمى أّف القرآف والسّنة أصؿ األحكاـ الشرعية في اإلسبلـ، وأصؿ اإلسبلـ، وقواـ الديف 
وبيما نحكـ، وبيما يسير نيجنا، مع اختبلؼ عمى ما ىو قطعّي الثبوت والداللة مف ما ىو 

 ىذا تفصيؿ ال مجاؿ لذكره إاّل في بحث أصولّي مستقؿ، ألّنو يطوؿ.ظّني، و 

                                                                                                                                                                      

 70أبو زىرة ص  –أصوؿ الفقو  (1)
 71الشوكاني ص  –(إرشاد الفحوؿ 2)
 24خبّلؼ ص  –(أصوؿ الفقو 3)
 81الشوكاني ص  –(إرشاد الفحوؿ 4)
 81در نفسو ص (المص5)
 82(المصدر نفسو ص 6)
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لكف المراد ىو اعتمادنا في ىذه عمى الثابت مف الكتاب والسّنة وتحّري ما ىو قطعّي الداللة مف   
القرآف، )ألّنو قطعّي الثبوت( وما ىو أقوى مف السّنة النبوّية القولية أو العممية )السيرة( ىذا 

الحكـ مف أكثر مضاًفا إليو ما نحتاج مف األدّلة الشرعية األخرى خاّصة االجتياد، ألّف أمور 
 أمور الديف التي تحتاج إلى اجتياد وسنبّيف ذلؾ الحًقا.

   الباب الرابع: الكمّيات في اإلسالم وارتباطها بالمقاصد والمصالح
قاـ اإلسبلـ عمى مبدأ المحافظة عمى ما أسماه العمماء الكمّيات أو الضروريات، وحّددوىا    

مور، وأّنيا الماؿ. وحّددوا وسيمة المحافظة عمى ىذه األ: الديف والنفس والعقؿ والنسؿ و  (1) بخمس
 : الضرورات والحاجّيات والتحسينات. تتدّرج في ثبلث مراتب

مف ىذا الكبلـ نرى أّف ثبلثة مصطمحات عند األصولّييف ليا عبلقة وثيقة وارتباط جذرّي   
 الضروريات. الشريعة والمصالح الشرعية أو المرسمة والكمّيات أوببعضيا وىي مقاصد 

رعّي والتي في النياية : ىي الغايات واألسرار الكامنة خمؼ كّؿ حكـ ش(2) حيث المقاصد  
 ميدؼ العاـ وىو تعمير الدنيا لتحقيؽ ىدؼ العبودية  _سبحانو_. توصؿ ل

عمى : اعمـ أّف القواعد الكمّية ىي الموضوعة أواًّل والذي نزؿ بيا القرآف (3) يقوؿ اإلماـ الشاطبي  
ـّ تبعيا أشياء بالمدينة كّممت بيا تمؾ القواعد التي وضع  النبي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ بمّكة، ث
ـّ تبعو ما ىو مف األصوؿ العامة،  أصميا بمكة، وكاف أّوليا اإليماف با ورسولو واليوـ اآلخر، ث

نفاؽ الماؿ وغير ذلؾ، ونيى عف كّؿ ما ىو كفر أو تابع لمكفر ك االفتراءات التي كالصبلة وا 
افتروىا، مف الذبح لغير هللا ولمشركاء الذيف اّدعوىـ افتراء عمى هللا وسائر ما حّرموه عمى أنفسيـ 
مف غير أصؿ، مّما يخدـ أصؿ عبادة غير هللا، وأمر مع ذلؾ بمكاـر األخبلؽ كّميا كالعدؿ 

تي ىي أحسف والخوؼ مف واإلحساف والوفاء بالعيد وأخذ العفو واإلعراض عف الجاىؿ والدفع بال
هللا وحده والصبر والشكر ونحوىا، ونيى عف مساوئ األخبلؽ مف الفحشاء والمنكر والبغي والقوؿ 
بغير عمـ والتطفيؼ في المكياؿ والميزاف والفساد في األرض والزنى والقتؿ والوأد وغير ذلؾ مّما 

ّنما كانت الجزئّيات المشروعات ت بمّكة قميمة، واألصوؿ الكمّية كان كاف سائًرا في ديف الجاىمية وا 
 في النزوؿ والتشريع أكثر. 

لذلؾ فإّف ىناؾ قواعد كّمّية اليدؼ منيا تحقيؽ مصالح عاّمة، وىذه ىي المقاصد والغايات وراء 
 .أو خمؼ األحكاـ الشرعية التي جاء بيا اإلسبلـ

 :  (4) وىذه المصالح قّسميا العمماء إلى ثبلث 
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 نفس والماؿ والعقؿ والنسؿ.ضرورات: الديف وال .1
حاجّيات: التي يرفع بيا الحرج كالرخص عند اإلكراه، أو إباحة الفطر عند السفر وما  .2

 شابو.
 .تحسينات: مكاـر ومحاسف العادات، والرفؽ واإلحساف .3

القاعدة في المغة ىي األساس، وفي اصطبلح :  (1) أّما الدكتور عبد الكريـ زيداف فقد قاؿ  
كّمي ينطبؽ عمى جميع جزئّياتو أو أكثرىا لتعرؼ أحكاميا منو، وفي الفقو اإلسبلمي الفقياء حكـ 

جممة مف القواعد التي تعتبر كّؿ قاعدة منيا ضابًطا وجامًعا لمسائؿ فقيية كثيرة ىذه القواعد 
الفقيية تختمؼ عف القواعد في أصوؿ الفقو، ألّف قواعد األصوؿ تضع المناىج الستنباط األحكاـ 

  .عية مف أدّلتيا التفصيميةالشر 
أّما القواعد الفقيية فيي مف قبيؿ المبادئ العاّمة في الفقو اإلسبلمّي التي تتضّمف أحكاًما   

شرعّية عاّمة تنطبؽ عمى الوقائع والحوادث التي تدخؿ تحت موضوعاتيا، وىي تساعد عمى 
 تكويف الممكة الفقيية عند طالب الفقو.

 وقد ذكر الدكتور مجموعة مف القواعد الفقيية الكمّية مثؿ:   
 األمور بمقاصدىا .1
 األصؿ في الكبلـ الحقيقة .2
 إعماؿ الكبلـ أولى مف إىمالو .3
 اليقيف ال يزوؿ بالشؾّ   .4
 األصؿ براءة الذّمة .5
 ما حّرـ أخذه حـر عطاؤه .6
 ال ضرر وال ضرار .7
 الضرر يزاؿ .8
 الضرورات تبيح المحظورات .9

 أولى مف جمب المصالحدرء المفاسد  .10
 العادة محكمة .11
 األجر والضماف ال يجتمعاف .12
 عوقب بحرمانو قبؿ أوانومف استعجؿ الشيء  .13
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 :  (1) ويقوؿ األستاذ أحمد الريسوني  
ّف الكمّيات والمحكمات القرآنية قد تكّفمت بإرساء األساس الفمسفّي واإلطار وعموًما يمكف القوؿ إ  

التشريع اإلسبلمّي، وأّف الشريعة اإلسبلمية قد تفّصمت فروعيا وجزئّياتيا المرجعّي الذي ينبثؽ منو 
ـّ فّصمت(.  بعدما تأّصمت أصوليا وكّمّياتيا. )أحكمت .. ث

ومّما يجدر التنبيو عميو كوف ىذه األصوؿ والكّمّيات ليست عمى درجة واحدة ال مف حيث كمّيتيا   
يا أولى وأعمى، وبعضيا دوف ذلؾ وبعضيا أعـّ وعموميا وال مف حيث رتبتيا وأولويتيا بؿ بعض

وأشمؿ وبعضيا دوف ذلؾ، وقد يكوف بعضيا مندرًجا في بعض، وبعضيا متفّرًعا عف بعض، 
وكذلؾ يقاؿ في الجزئّيات، فمنيا جزئّيات كبرى ومنيا جزئّيات صغرى، والكبرى قد تكوف بمثابة 

 المتعّمقة بيا.كمّيات لعدد مف الجزئّيات الصغرى المتفّرعة عنيا أو 
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ قولو تعالى:   

 ( 90)النحؿ:  ژ  ڈڌ   ڎ  ڎ
تشمبلف كّؿ شيء وتدخبلف في  حيثاإلحساف(  –نجد األمر بقضّيتيف كّمّيتيف كبيرتيف )العدؿ   

كّؿ شيء، فما مف مجاؿ وما مف عمؿ قمبّي أو حّسّي إاّل ويدخمو العدؿ واإلحساف وما مف قوؿ 
يقولو اإلنساف إاّل ويدخمو العدؿ واإلحساف، وىما مطموباف ومأمور بيما في كّؿ المجاالت وفي 

 كّؿ الحاالت وعمى كّؿ األحواؿ.
ـّ نجد إيتاء ذي القربى     يتاء ذي ث في قضية جزئية بدليؿ أّنيا داخمة في العدؿ واإلحساف، وا 

القربى ىو جزء أو جزئّي مف العدؿ ومف اإلحساف، لكف ىذا الجزئّي يمّثؿ قضية كمّية لما ينبثؽ 
 عنو ويندرج فيو، مثؿ بّر الوالديف وصمة األرحاـ، واإلنفاؽ الواجب أو المندوب عمى األقارب.

: مف خبلؿ ما تقّدـ يمكف القوؿ: الكّميات األساسية ىي المعاني والمبادئ (2) ويضيؼ الدكتور   
والقواعد العاّمة المجّردة التي تشّكؿ أساًسا ومنبًعا لما ينبثؽ عنيا، وينبني عمييا مف تشريعات 

 تفصيمية وتكاليؼ عممية ومف أحكاـ وضوابط تطبيقية. 
الشيخ ابف عاشور حيف قاؿ: " المحكمات ىي الكمّيات ىنا المحكمات بالمعنى الذي تقّدـ عف   

 أصوؿ االعتقاد والتشريع واآلداب والمواعظ" والجزئّيات ىنا المفّصبلت.
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الكميات منيا ما ىو منصوص بعبارات جامعة في آية واحدة أو في جزء مف آية : (1) ثـّ يضيؼ
مّية، أو تجمع كّمّيات ومنيا ما يأتي ضمف مجموعة مف اآليات، المتضّمنة عّدة معاف وأحكاـ ك

 وجزئّيات في سياؽ واحد.
 والمعتمد عندي حّتى اآلف، ىو تصنيؼ الكّميات في القرآف لآلتي: 

 الصنؼ األّوؿ: كمّيات عقدية
 الصنؼ الثاني: كميات مقاصدية

 الصنؼ الثالث: كميات خمقية
 الصنؼ الرابع: كميات تشريعية

ي األصوؿ االعتقادية الكبرى، وأّما الكمّيات الخمقية أّما الكمّيات العقدية فيي أساس الديف وى  
فيي ما يعنى بمكاـر األخبلؽ عمى العموـ، وأّما التشريعية فيي القواعد العاّمة لكّؿ ما يقصد فعمو 
أو تركو، ويبقى الكميات المقاصدية، وىي مقصود حديثنا فيي المعاني األّولية والغايات األساسية 

يقيا خمقت الخبلئؽ ووضعت الشرائع والتكاليؼ وعمى أساسيا كانت الجامعة، التي ألجؿ تحق
 الحياة والموت والبعث والنشور.

 وفيما يأتي أىـّ الكّمّيات المقاصدية: 
 ليبموكـ أّيكـ أحسف عمبًل  .1
 التعميـ والتزكية .2
 جمب المصالح ودرء المفاسد .3
 ليقـو الناس بالقسط .4
وما ييّمنا في ىذا التصنيؼ جمب المصالح ودرء المفاسد، التي ىي ىدؼ ومقصد كمّي، فعند     

ابف تيمية تحصيؿ المصالح وتكميميا وتعطيؿ المفاسد وتقميميا، وعند العمماء جمب المصالح ودرء 
 المفاسد. 

ّف كّؿ ما في القرآف والسّنة كذلؾ إّما متضّمًنا جمب مصمحة أو مصالح، ودفع ويمكف القوؿ إ  
 مفسدة أو مفاسد، كمّية أو جزئية، مباشرة أو غير مباشرة. 

وقاؿ العّز بف عبد السبلـ: " ويعّبر عف المصالح والمفاسد بالخير والشّر والنفع والضّر   
افعات حسنات، والمفاسد بأسرىا شرور مضّرات والحسنات والسّيئات ألّف المصالح كّميا خيور ن

سّيئات، وقد غمب في القرآف استعماؿ الحسنات في المصالح، والسيئات في المفاسد، اإلصبلح 
ۈئ  ۈئ ېئ  ۆئ ۆئژبمعنى إقامة المصالح واستجبلبيا وحفظيا، كما جاء عمى لساف شعيب 

                                                           

 125- 63ص –الريسوني  –(الكميات 1)



 موقع الشورى يف النظام السياسي اإلسالميــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

34 

 ژہ  ھ  ھ  ھ ھژوكما قاؿ موسى لياروف:  (88)ىود: ژېئېئ

 (142)األعراؼ:
ومف أىـّ ما يجب االنتباه لو عموـ المصالح واستغراقيا لكّؿ ما ىو خير ونفع، وعموـ المفاسد    

واستغراقيا لكّؿ ما ىو فساد وشّر وضرر فيي شاممة لجميع األجناس واألوصاؼ واألصناؼ 
 واألشكاؿ والمراتب والمقادير سواء في المصالح أو المفاسد. 

ىناؾ مقاصد لمشريعة تعنى بتحقيؽ المصالح عبر القواعد الكمّية، وىنا ال بّد أف  فّ ونعود لمقوؿ إ  
ستاذ الدكتور أحمد نعرؼ ما ىي القواعد األساسية لعمـ المقاصد الشرعية، وقد رجعت إلى األ

 :(1) الريسوني في كتابو القواعد األساسية لعمـ مقاصد الشريعة، الذي لو ثبلث قواعد أساسية وىي
 التعميؿ قاعدة .1
 قاعدة االستصبلح  .2
 قاعدة اعتبار المآؿ .3

المراد بالتعميؿ حسب الشاطبي الحكـ والمصالح التي تعّمقت بيا األوامر أو اإلباحة، والمفاسد   
 التي تعّمقت بيا النواىي، أي الحكمة التي ألجؿ رعايتيا وتحقيقيا وضع الحكـ.

ليا، ألّف االستصبلح طمب الصبلح  ومكمؿأّما االستصبلح فيو امتداد لمقاعدة األولى   
والمصمحة، والقصد إلييما وطمبيما واّتخاذ األسباب لجمبيما وحفظيما، ويدخؿ في ذلؾ درء 

 المفاسد ألّنو مف وجو حفظ المصالح بمنع المفسدة.
والمعنى أّف هللا _سبحانو وتعالى_ ىّيأ الصبلح والمصالح وأسبابيا لمعباد مًعا وىو يكّمفيـ بما   
 و صبلحيـ، فيو يستصمح ليـ ما ينفعيـ.في
قاعدة اعتبار المآؿ وىو المعروؼ عند القدماء المآالت أو مآالت األفعاؿ، وىو يعني أّما   

ـّ إدخاليا في حيثّيات  استشراؼ التطّورات والتداعيات التي يمكف أف يؤوؿ إلييا الفعؿ مستقببًل ث
يأخذ بعيف االعتبار الحاؿ والمآؿ، الحاضر االجتياد والحكـ عمى ذلؾ الفعؿ، إّف االجتياد 

 تصار عمى واقعيا. في مستقبميا المتوّقع، وعدـ االق مراعاة ما تؤوؿ إليو األمورو والمستقبؿ، 
نتيجة حقيقية مرضية في ال بّد منو ومف فيمو، كي نصؿ لأقوؿ: وىذا ىو منار السبيؿ الذي   

بحثنا حوؿ الشورى، نخرج فيو مف دائرة البحث التقميدّي الذي ال يستند إلى المصالح الكمّية، 
والمقاصد الشرعية مف وراء العمؿ، خاصة عندما يكوف العمؿ في المجاؿ السياسي العاـ، الذي 

أعماؿ المجاؿ العاـ، يخّص األّمة جمعاء ومصمحتيا، وال بّد مف فيـ المآالت ألّي عمؿ مف 
واالجتياد لمحكـ في المسألة مف ىذا الباب، وليس مف أي باب آخر، فموضوعنا ليس موضوًعا 

والبحث في فقييِّا جزئيِّا، أو مسألة فرعية، إّنما ىو مسألة يجب أف تعود إلى األصوؿ المقاصدية، 
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ًدا عمى فيـ القواعد الكمية جانب المفاسد والمصالح المترتبة عمى األخذ باألمر مف عدمو، اعتما
التي تحّدثنا عنيا لمخروج بفيـ دقيؽ وحكـ دقيؽ، ثـّ عمؿ مترتب عمى ذلؾ الفيـ والحكـ يعود 

 عمى األّمة اإلسبلمية بالخير _إف شاء هللا تعالى_.
إذا أدركنا أّف اإلسبلـ منيج حياة، يصمح لمبشرية جمعاء، ناىيؾ عف صبلحو لؤلّمة اإلسبلمية،   

ـّ أ ٺ ٺ ژدركنا أّف أساس وقاعدة ىذا الديف ىو القرآف الكريـ والسنة النبوية، لقولو تعالى: ث

ـ:  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇژ( وقولو تعالى: 9)اإلسراء: ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ( 38)األنعا
ـّ عرفنا أفّ ما جاء في 7)الحشر: ژ ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ژوقولو تعالى:  ( ث

تحقيؽ المصالح ودرء المفاسد ّمة، تتمّثؿ في أحكاـ شرعية ليا مقاصد كمّية عاالقرآف الكريـ مف 
لؤلّمة والبشرية، ويمكف استنباط ذلؾ مف القواعد الكّمّية المقّررة في القرآف الكريـ، وقوؿ رسولنا 

يـ: الكريـ المفّصؿ لو، والموّضح والشارح والمبيف، ومف أقواؿ عممائنا المجتيديف الذيف قاؿ هللا في
 ژىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ىئژ( وقولو: 28)فاطر: ژېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ

وعمى ذلؾ نبني حديثنا القادـ في البحث والتقّصي حوؿ الشورى كقيمة إنسانية عظيمة  (9)الزمر:
 وقاعدة كمّية أصمية، وراءىا مف المقاصد الشرعية ما فيو مصمحة األّمة.
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 الفصل الثاني
 نظام الحكم في اإلسالم

 المقاصد

 الباب األّول: تكريم اإلنسان
اإلنساف مدنّي بالطبع، إف : "ويعّبر الحكماء عف ىذا بقوليـ ¹يقوؿ العبّلمة ابف خمدوف في المقّدمة

أي ال بّد لو مف االجتماع الذي ىو المدنية في اصطبلحيـ، وىو معنى العمراف، وبيانو أّف هللا 
_سبحانو وتعالى_ خمؽ اإلنساف ورّكبو عمى صورة ال تصّح حياتيا وبقاؤىا إاّل بالغذاء، وىداه إلى 

رؾ فيو مف الفطرة والقدرة عمى تحصيمو، إاّل أّف قدرة الواحد مف البشر تالتماسو بفطرتو، وما 
ثـّ يضيؼ: " فبل بّد قاصرة عف تحصيؿ حاجتو مف ذلؾ الغذاء، غير موفية بمادة حياتو منو". 

كثيرة مف أبناء جنسو ليحصؿ القوت لو وليـ، فيحصؿ التعاوف عمى قدر الكفاية مف اجتماع قدرة 
ـ بأضعاؼ، وكذلؾ يحتاج كّؿ واحد منيـ أيًضا، في الدفاع عف نفسو إلى مف الحاجة ألكثر مني
ذف ىذا االجتماع ضرورّي لمنوع اإلنسانّي" . االستعانة بأبناء جنسو  ". ثـّ يضيؼ: " وا 

لقد تحّدث كثير مف العمماء والمفّكريف عف االجتماع اإلنسانّي ومدنية اإلنساف، واجتماعيتو ىذه   
ضوابط وأسس يتـّ مف خبلليا حفظ اإلنساف خبلؿ ىذا االجتماع، وحفظ  التي ال بّد ليا مف

االجتماع نفسو كوف العبلقة متبادلة بيف اإلنساف والمجتمع، ولذلؾ فقد جعؿ هللا كرامة اإلنساف 
ـ المجتمع، حيث قاؿ تعالى:  ک  ک   ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ژىي المعيار األّوؿ لقيا

( وىذه الدرجة مف 70)اإلسراء: ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
 عمى عمّو قدره في اإلسبلـ. (1) االىتماـ تعطي مؤّشًرا واضًحا

كرامة اإلنساف الفرد تقوـ عمى حفظ حقوقو، وتحريـ دمو ومالو وعرضو واالرتفاع بيا إلى درجة   
القداسة، لدرجة أّف النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ اعتبر أّف حرمة المؤمف أقدس مف حرمة 

 ، وفّسرىا بأّنيا حرمة دمو ومالو وعرضو.(2)الكعبة
لبو بعّزة النفس واستنكر أف تكوف القمة المادية سبيبًل لمنيؿ ثـّ حفظ لمفرد شخصّيتو المعنوية وطا  

  أو إذالؿ جانبو. (3) مف كرامتو
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ڇ   ڍ  ڍ     ڇڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇژ حيث قاؿ تعالى:   

گ  گ      گڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گ

 (8-7)المنافقوف: ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ    
ـّ إّف كرامة المجتمع أو الكرامة االجتماعية تقوـ عم   قامة ث موازيف ى المساواة بيف الجميع، وا 

، وجعؿ الموازنة  (1) القسط بينيا، وجعؿ التكافؿ المادي واألدبي ىو الرباط الذي يجمع شتاتيا
بواجب العبودية   اقترانياو بيف طبقات األّمة وعدـ استرقاؽ واحدة لؤلخرى مف حقيقة اإليماف، 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ سبحانو، حيث قاؿ: 

 ( 64)آؿ عمراف:  ژ    ڍچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
ـّ ألحؽ ذلؾ بالكرامة السياسية   ث

التي تقوـ عمى إيجاد الحكومة المعقولة المعتدلة، التي يشعر  (2)
مو ال سادتو وجبلده، فإّف الحاكـ المستبّد الذي تنتيي تصّرفاتو اأفرادىا أّنيـ أجراء الشعب وخدّ 

تمييًدا واسع النطاؽ لبلستعمار ويفتح بإذالؿ الشعب واحتقار رأيو وكبت رغائبو ىو الذي يمّيد 
 اف األجنبّي. أبواب الببلد لمعدو 

 : (3) رة في النصوص إلى معالـ التكريـ اإلليي لئلنسافيوقد جاءت إشارات كث
ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ النّص عمى أّف اإلنساف مخموؽ بيدي هللا، قاؿ تعالى:  .1

 (75)ص: ژې  ې  ى               ى  ائ   ېۉ  ې
اإلعبلف عف خمؽ اإلنساف دوف باقي المخموقات، وتعميمو األسماء وتفّوقو بذلؾ عمى  .2

ڀ  ڀ  ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ المبلئكة، قاؿ تعالى: 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ    ڇ   

 (32-30)البقرة: ژڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڌ  ڎ  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ  ۇئ  ژ إضافة روح اإلنساف إلى هللا تعالى جّؿ شأنو حيث يقوؿ: .3

 ( وىذه إضافة لمتشريؼ والتكريـ ورفع المكانة.29)الحجر: ژۆئ  ۆئ  ۈئ  
 أمر المبلئكة بالسجود آلدـ _عميو السبلـ_. .4
يئ  جب حب  خب  ژتسخير الكوف لئلنساف وانسجامو مع متطمّبات اإلنساف، لقولو تعالى:  .5

ەئ   ژ( وقولو: 13)الجاثية: ژىت      يت  جث  مث  ىث  يث    متمب  ىب  يب   جت     حت  خت
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ  ( وقولو: 29)البقرة: ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

 ( 15)الممؾ: ژ
كمالو مف هللا _سبحانو_، لقولو تعالى:  .6 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ إحساف خمؽ اإلنساف وا 

 (4)التيف: ژٺ      
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژتسخير المبلئكة لخدمة اإلنساف وحفظو، في قولو تعالى:  .7

 (11)الرعد: ژ  ھہ  ہ      ہ  ہ     ھ
 ژۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ ژاإلنساف مسؤوؿ عف فعمو وال عبلقة لو بغيره لقولو تعالى:  .8

 (18)فاطر:
التأكيد عمى حقوؽ اإلنساف في الحياة والعمؿ واألمف والحرية والتعميـ والتمّمؾ والتقاضي  .9

 بالعدؿ وغيرىا مف الحقوؽ.
 جعؿ التكميؼ محبلِّ لمتكّيؼ اإلليي فيو موضع الميّمة الكبرى لموجود والعبودّية.  .10

كتابو القّيـ كيؼ نتعامؿ مع القرآف  وقد كتب الدكتور يوسؼ القرضاوي _حفظو هللا_ في   
: "أّما المقصود الذي يتعّمؽ بتقرير كرامة  (1) العظيـ تحت عنواف: تقرير كرامة اإلنساف وحقوقو
 اإلنساف ورعاية حقوقو فيتجّمى في ىذه العناصر: 

 تقرير كرامة اإلنساف .1
 تقرير حقوؽ اإلنساف .2
 تأكيد حقوؽ الضعفاء مف الناس .3

 اإلنساف:تقرير كرامة   .1
أبناءه جعؿ مف روحو وجعمو في األرض خميفة، و  وفيو كريـ عمى هللا، خمقو بيديو ونفخ في

مف بعده، وىي منزلة تطّمعت إلييا المبلئكة، وسّخر لو ما في األرض والسماء حيث قاؿ 
ک  ک     ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ژ:  )جّؿ مف قائؿ(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ژ ( وقاؿ: 70)اإلسراء: ژں ڱ ڱ ں

 ( 20)لقماف: ژ  ٿڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
 (13)الجاثية: ژ  متيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختژ وقاؿ:   

ژ   ڈ ڈ ژژحّؽ اإلنساف في حرّية النظر والتفكير، قاؿ تعالى:  تقرير حقوؽ اإلنساف: .2

ی جئ    ژ( كما قّرر حّؽ اإلنساف في االعتقاد، فقاؿ تعالى: 101)يونس: ژکڑ ڑ

( كما 99)يونس:   ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ( وقاؿ: 256)البقرة: ژىئحئ مئ
                                                           

 85-78د.يوسؼ القرضاوي ص  -( كيؼ نتعامؿ مع القرآف العظيـ1)



 موقع الشورى يف النظام السياسي اإلسالميــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42 

ڳ ڳ   ڳک گ گ گژقّرر حريّة القوؿ واألمر والنيي، فقاؿ: 

ڄ  ڃ  ڃ     ژ كما قّرر حّؽ اإلنساف في المساواة لقولو: ( 71)التوبة: ژڱ ڳڱ

وحّؽ ( 13)الحجرات: ژ  ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ اإلنساف في االستمتاع بالطيب مف الرزؽ لقولو: 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ( وحؽّ اإلنساف في الزواج وتكويف األسرة: 32)األعراؼ:  ژڦڤ  ڤ

(، وحؽّ اإلنساف في 21)الروـ:  ژ   ڳک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
ـ النفس 72)النحؿ:  ژخب  مب  ىب  يب  جت  حتژاإلنجاب لقولو:  (، كما عص

 ژیۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یژالبشرية مف القتؿ دوف حؽّ في قولو: 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ وحّؽ اإلنساف في العمؿ: (، 33( )اإلسراء:151)األنعاـ:

وحّؽ اإلنساف في صيانة مالو ودمو وممكو، لقولو: (، 15)الممؾ:  ژ ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
ٹ  ڤ     ڤ  ژ (، وقولو: 32)النساء: ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژ 

چ  ڇ     چڃ  چ  چ  ڃڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 وحّقو في صيانة عرضو وكرامتو لقولو: ( 29:النساء) ژڇ         ڇ  ڇ  
ی  جئ  حئ  مئ    یوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی  ائ    ەئ   ەئ    وئژ 

ۉ  ۉ  ې  ې    ژ ( وحؽّ الذرية في الحياة لقولو: 11)الحجرات: ژجبىئ  يئ

  (9-8)التكوير:  ژڤ   ڦ   ڦ    ڦ  ڄ  ڄ    ژ ( 151)األنعاـ: ژ  ېې
وفي سؤاؿ أىؿ النار  (9)الضحى: ژڳ  ڳ ڳ   ڳ  ژقاؿ تعالى: تأكيد حقوؽ الضعفاء:  .3

( 44-42)المدثر: ژمج  جح    مح  جخ         مخ  جس     حس    خس   مس      مص  جض  حض  خض    ژ واإلجابة، قولو: 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ژ وفي سورة الماعوف: 

 ژجت   حت  خت  مت  ىت  يت    مث  ىث  يث  حج  مجژ ( وقاؿ: 3-1)الماعوف:  ژڄ  ڄ 

ھ  ھ  ے  ے ۓ    ھھژ ووصؼ الجاىمية بأنّيـ متظالموف بقولو: ( 34-33)الحاقة:

ـ فقاؿ: 18-17)الفجر: ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ـّ أمر بالمحافظة عمى ماؿ اليتي ژ ( ث

ـ: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ـّ مف ذلؾ كمّو أفّ اإلسبلـ شرع 152)األنعا ( واألى
ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ   ژالسيوؼ لمدفاع عف المستضعفيف حيث قاؿ تعالى: 

ٱ  ٻ  ٻ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی       ۇئوئ  وئ  ۇئ

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  

 ( . 75-74)النساء:  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    
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ّنما أمره ب   الدفاع عف الكرامة التي ىي جوىر لـ يكتِؼ الخالؽ _سبحانو_ بتكريـ اإلنساف، وا 
إنسانّيتو، والدفاع عف العرض الذي ىو مف محاور كرامتو والدفاع عف الماؿ، أي حّؽ 
التمّمؾ، كما شّدد عمى حّؽ العمؿ واالنتقاؿ ومساواة الناس، وضماف العدالة بيف الناس، وحّؽ 

 (1) البيئة، وحؽ المدنّييف في الحرب.
كما قّرر اإلسبلـ حقوًقا مقرونة بالقيـ األخبلقية التكريمية مثؿ حّؽ الوالديف بحسف الصحبة   

وصمة الرحـ وحّؽ الطفؿ في الرضاعة، وحسف التسمية وحسف التربية وحسف الجوار وحّؽ 
 المجوء.

ىاجر  لقد اعتمد النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ صحيفة مكتوبة بينو وبيف أىؿ المدينة عندما  
الفطرية مف هللا  وأىـّ الوثائؽ التي تشير إلى كرامة اإلنساف، ومجموع حقوقحيث إنيا مف إلييا، 

سبلمّي أو غيره، االنتماء الحضاري المحّدد لممواطنة بدؿ اإل  (2) تعالى، وىذه الوثيقة حّدد فييا
 ". صّححو األلبانيحيث قاؿ: " ال فرؽ بيف عربّي وال عجمّي وال أسود وال أبيض إاّل بالتقوى

 : (3) كاف مف بيف ما في ىذه الوثيقة 
 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

ىذا كتاب محّمد _صّمى هللا عميو وسّمـ_ النبّي بيف المسمميف والمؤمنيف مف قريش وأىؿ يثرب،   
ومف تبعيـ ولحؽ بيـ وجاىد معيـ أّنيـ أّمة مف دوف الناس، وأّنو مف تبعيـ مف ييود فمو النصرة 

بينيـ النصر ممسمميف دينيـ وأّف لمييود دينيـ ول ،واألسوة، إّف ييود بني عوؼ أّمة مع المؤمنيف
 ـ يثرب. عمى مف حارب أىؿ ىذه الصحيفة، وأّف مف بينيـ النصر مف دى

، وتجب دراستيا كثيرةمبادئ سياسية بالدرجة األولى فييا مف ىذه الوثيقة عدا عف كونيا وثيقة   
بدقة واستفاضة، إاّل أّنيا في الجانب التكريمي لئلنساف، وضعت أساًسا ميمِّا فمف شاركنا الديف 

ف كّنا نختمؼ معو في  أو حّتى الوطف، أو حّتى النصرة ضّد األعداء، فمو مّنا الوّد بالمثؿ، حّتى وا 
أمور عّدة، وىذا نابع مف األصؿ المبدئي وىو كرامة اإلنساف كإنساف، وتقدير اإلسبلـ ليذه 

 الكرامة وجعميا منطمًقا ألحكامو.
ـّ يأتي عمر بف الخّطاب في سؤالو لعمرو بف العاص   حيف واّله مصر فقاؿ: إذا جيء لؾ  ث

 بسارؽ فماذا تفعؿ؟ 
 قاؿ: أقطع يده

ذا جاءني جائع مف عندؾ سوؼ أقطع يدؾ  . (4) قاؿ عمر: وا 
                                                           

 10ص د. خير الديف عبد الرحمف . –(حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ 1)
 13ص  -خير الديف عبد الرحمف -(حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ2)
 312ص  –صابر طعيمة  -(الدولة والسمطة في اإلسبلـ3)
 14د. خير الديف ص  –( حقوؽ اإلنساف 4)
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وال ننسى أّف أىـّ تجّمّيات الكرامة اإلنسانية تكمف في أّف اإلسبلـ حّض عمى العمـ والتعميـ 
واجًبا مّما أسيـ في بموغ الحضارات والحكمة والمعرفة وممارسة التفّكر والتدّبر وجعؿ ذلؾ 

  (1) اإلنسانية قّمة االزدىار والتقّدـ.
وقد جعؿ اإلسبلـ محّبة الناس شرًطا لئليماف، فقاؿ الحبيب المصطفى: "ال يؤمف أحدكـ حّتى   

 .(3) ، وقاؿ: "الديف النصيحة"(2) يحّب ألخيو ما يحّب لنفسو"
نحيا لو هللا _سبحانو_ وكّرمو بيا، وعمييا بنيت مسؤوليتو رؤية اإلسبلـ لئلنساف أّف لو حقوًقا م   

  (4) األخبلقية واإلنسانية، وىذه الحقوؽ خمسة الحياة والحرّية والعمـ والتمّمؾ والكرامة.
آية عمى  150آية بالعدؿ، وشّددت  54آية بالظمـ والظالميف، وأمرت  320ضت لقد عر   

آية عف القتؿ،  70الحياة وتوفير أسبابيا، ونيت آية بحفظ  80المساواة بيف الناس، وأوصت 
آية تكريـ اإلنساف  20وحّددت شروط القتاؿ دفاًعا عف النفس والديف والحّؽ، بينما تضّمنت 

آيات عف اإلكراه وأطمقت حرية التفكير واالعتقاد  10والحّض عمى صوف كرامتو، ونيت 
 .(5) والضمير.

اليوى والبدع دوف تفّكر وتدّبر مرجًعا السبب في ذلؾ إلى لقد حّذر اإلماـ الشاطبي مف اتّباع   
 عدـ فيـ مقاصد الشريعة اإلسبلمية وعدـ الرسوخ في العمـ، ألّف ذلؾ ييدر كرامة اإلنساف.

لقد خرج الخوارج وكّفروا وقتموا دونما رادع أو تفّكر، ذلؾ أّنيـ انطبؽ عمييـ قوؿ اإلماـ الشاطبي  
ـ الرسوخ في العمـ، فامتينوا كرامة اإلنساف وضّيعوا حّقو الذي في عدـ فيـ المقاصد وفي عد

 منحو هللا تعالى إّياه.
إّف الفيـ الصحيح لمقاصد الشريعة والنابع مف العقؿ والقمب يؤّدي إلى تطبيؽ صحيح، يعطي   

ا نتائج صحيحة، أّما الفيـ الخاطئ فإّنو يؤّدي إلى تطبيؽ خاطئ فنتائج خاطئة، بدورىا تؤّدي فيمً 
بلنحدار الحضاري، ّخـ مستمّر، حّتى يصؿ األمر لجديًدا خاطًئا، وىكذا تكوف الدائرة في تض

وامتياف كرامة اإلنساف، واعتبار التدني الحضاري، وضياع الحقوؽ أساًسا وتشريًعا بغير حّؽ وال 
 ىدى وال كتاب منير. 

هللا سبحانو، أقّره يـو خمؽ إّف كرامة اإلنساف وتكريمو ليست منحة مف أحد، بؿ حّؽ مف عند   
 اإلنساف بنّص القرآف الكريـ، وال يوجد أي مجاؿ لتصّرؼ أي بشر بذلؾ الحّؽ وتمؾ الكرامة.

  
                                                           

 26ص  –(المصدر نفسو 1)
 (45) -71كتاب اإليماف  –أخرجو مسمـ  –(مّتفؽ عميو 2)
 23باب  (55) – 90كتاب اإليماف  –(صحيح مسمـ 3)
 537ص  –فيمي جدعاف  –(أسس التقّدـ 4)
 91- 90ص  –د. خير الديف  –(حقوؽ اإلنساف 5)
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 الباب الثاني: حفظ الضرورات:
لـ  ، فا _سبحانو_ (1) إّف مبدئية التعميؿ في اإلسبلـ تكشؼ عف االرتباط بالمقاصد الشرعية  

 ژگ گ گ ک کژأو غاية، فقاؿ في كتابو العزيز:  يفعؿ شيئًا عبثًا لغير مقصود

( ، والرحمة تعني مراعاة مصالح العالميف مف خبلؿ رسالة اإلسبلـ العاّمة، عقيدة 107)األنبياء: 
، وأىـّ المصالح  (2) وشريعة، ولو جاءت ىذه الرسالة دوف مراعاة ىذه المصالح لكانت ببل فائدة

ورأسيا الحفاظ عمى الضرورات الخمس أو حفظيا، وىي المرتبة األولى لممصالح التي تمييا مرتبة 
ـّ التحسينية حسب ما ذكر اإلماـ الشاطبي _رحمو هللا تعالى_  .  (3) المصالح الحاجية ث

: "مقصود الشرع مف الخمؽ ىو أف يحفظ عمييـ دينيـ ونفسيـ وعقميـ  (4) قاؿ اإلماـ الغزالي  
ونسميـ وماليـ، فكؿ ما يتضّمف حفظ ىذه األصوؿ الخمسة ىو مصمحة، وكّؿ ما يفوت ىذه 

 األصوؿ فيو مفسدة ودفعو مصمحة".
: "اتّفقت األّمة بؿ سائر الممؿ عمى أّف الشريعة وضعت لممحافظة  (5)أّما اإلماـ الشاطبّي فيقوؿ  

عقؿ، وعمميا عند األّمة لممحافظة عمى الضرورات الخمس، وىي الديف والنفس والنسؿ والماؿ وال
  "كالضرورّي.

ورغـ أّف اإلماـ الشاطبي لـ يحّدد دليبًل نصيِّا معّيًنا ومعتبًرا أّف استنباطو جاء بناء عمى النظر   
الكمّي لمشريعة اإلسبلمية، إاّل أّف د. الريسوني اعتبر أّف ىناؾ نصوًصا تشير إلى ىذه الضرورات 

لقاعدة كمّية ىي  الشريعة مف تحريـ القتؿ ىو أص أّف مقصودعند الشاطبي، حيف اعتبر  وحفظيا
ـ: یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یژحفظ النفس، قاؿ تعالى:  ژ (، وقولو: 151﴾ )األنعا

 وكذلؾ كّؿ الضرورات. (6) (، وغيرىا آيات كثيرة9-8)التكوير: ژڤ   ڦ   ڦ    ڦ  ڄ  ڄ    
ومف ىذا الباب أيًضا فإّف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ىما ضرورياف لحفظ األصوؿ    

(، والجياد 17)لقماف: ژې  ې ې  ې   ى  ى  ائ  ائ     ژ المتقدّمة، كما في اآلية: 
 .(7)كذلؾ فرع مف فروع األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

                                                           

 120ص  –عبد الرحمف العفراوي  –( مدخؿ تأسيسي 1)
 128ص  –(المصدر نفسو 2)
 268ص  –(المصدر نفسو 3)
 62ص  –الريسوني  –(مدخؿ إلى مقاصد الشريعة 4)
 36ص  1ج  –الشاطبي  –(الموافقات 5)
 149ص  –الريسوني  –(نظرية المقاصد عند الشاطبي 6)
 150ص  –(المصدر نفسو 7)
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أّف ىناؾ آيات شممت بشكؿ (1)لكّف الدكتور يقّرر في معرض حديثو حوؿ حفظ الضرورات  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ژ واضح حفظ ىذه الضرورات، وأجمع ىذه اآليات قولو تعالى: 

پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 ( 12)الممتحنة: ژڄ   ڃ  ڃ   ڃ       ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ     ڤ     ڤ  ڦ
 حفظ لمديف ﴾پ   ڀ    ڀ  ڀ   قولو تعالى: ﴿  .1
 ﴾ حفظ لمماؿ )ماؿ الغير(ڀ   ٺ   وقولو: ﴿ .2
 ﴾ حفظ لمنسؿٺ  ٺ   وقولو: ﴿ .3
 ﴾ حفظ النفس بعد وجودىاٺ  ٿ  ٿ   وقولو: ﴿ .4
 حفظ النفس.بقي العقؿ وىو لـ يذكر بالخصوص وىو داخؿ في  .5

ۆ  ۈ     ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژقولو تعالى:  (2) ومف اآليات الجامعة كذلؾ   

ەئ  ەئ  وئ    وئ    ائى  ى  ائ  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۋ  ۅ  ۋۈ     ٴۇ

ٱ  ٻ  ی  ی  جئ  حئ  مئ       یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی  ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ    ڄڦ   ڦ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

)األنعاـ:  ژڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  ڇ
151-153 ) 
 ﴾  ڇچ  چ  ڇ ﴾﴿بعيد هللا أوفوا﴾﴿ۆ  ۈ    حفظ الديف ﴿  .1
 ﴾ۈئ  ېئ  ېئ   ﴾﴿ۉ  ۉ  ې   حفظ النفس: ﴿ .2
 ﴾ەئ  ەئ  وئ     حفظ النسؿ: ﴿ .3
 ﴾حئ  مئ      حفظ العقؿ: ﴿ .4
 ﴾ڀ  ٺ  ٺ   ﴾﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ حفظ الماؿ: ﴿ .5

عمى عبادة بف أّما في الحديث النبوّي الشريؼ فقد روى البخارّي في باب وفود األنصار   
الصامت أّف رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ قاؿ: " تعالوا بايعوني عمى أاّل تشركوا با شيًئا 

ال تأتوا ببيتاف تفترونو بيف أيديكـ وأرجمكـ، وال تعصوني في و وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتموا أوالدكـ 
شيًئا فعوقب في الدنيا فيو كّفارة  معروؼ، فمف وفى منكـ فأجره عمى هللا ومف أصاب مف ذلؾ

                                                           

 62ص  –الريسوني  –(مدخؿ المقاصد 1)
 66-64ص  –الريسوني  –(مدخؿ إلى المقاصد 2)
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ف شاء  لو، ومف أصاب مف ذلؾ شيًئا ثـّ ستره هللا تعالى فيو إلى هللا إف شاء عفا هللا عنو وا 
 عاقبو" فبايعناه عمى ذلؾ.

وفي حديث رواه أصحاب السنف وصّححو الترمذي، قولو _صّمى هللا عميو وسّمـ_: "مف قتؿ   
دوف دمو فيو شييد، ومف قتؿ دوف مالو فيو شييد، ومف قتؿ دوف دينو فيو شييد، ومف قتؿ 

 دوف أىمو فيو شييد".
حّدد الدكتور محّمد سعيد رمضاف البوطي مقاصد الشريعة أّنيا تنحصر في الكمّيات الخمس،   

 :  (1) والماؿ، ثـّ أضاؼ أّف وسيمة الحفظ تتدّرج في ثبلث مراحؿ الديف والنفس والعقؿ والنسؿ
أوالىا الضروريات التي ال بّد منيا لحفظ الكمّيات، فشرع األركاف لحفظ الديف، وشرع الجياد    

وعقوبة المبتدع، كما شرع إباحة أصؿ الطعاـ والشراب والمسكف لحفظ النفس ولحفظيا شرع 
الحدود والقصاص والدّيات، كما شرع النكاح لبقاء النسؿ، وشرع لحفظو حرمة الزنى ومعيا 

 خرى، وشرع لحفظ النفس الحفاظ عمى العقؿ بمنعو مف المسكرات مثبًل، وعاقب عمييا. الحدود األ
وثانييا الحاجّيات، فقد شرع التخفيؼ كالفطر في السفر والترخيص لممريض ودرء الحدود   

 بالشبيات وذلؾ لحاجة النفس ليا أحياًنا.
تياف ما   حسف مف األخبلؽ والعادات مف  وأّما الثالثة فيي التحسينات، كتجنب ما ال يميؽ، وا 

 مأكؿ ومشرب وستر عورة وعدـ اإلسراؼ وال التقتير، والكفاءة في اختيار الزوجيف.
واإلضافة الميّمة جدِّا التي ينّبو ليا الدكتور البوطي ىي أّف المقاصد الخمسة وسائؿ لتحقيؽ   

ا  _سبحانو_ في التصّرؼ غاية كمّية واحدة، ال بّد مف اعتبارىا وىي أف يكوف المكّمفوف عبادً 
 واالختيار، بعد أف كانوا عبيًدا لو بالخمؽ واالضطرار.

ڄ   ڄ  ڄ  ژ والداللة عمى ىذا مستفيضة في كتاب هللا _سبحانو_ فمف ذلؾ قولو تعالى:   

)القصص:  ژى  ى ائ  ائ  ەئ     ەئ ژ ( وقولو: 56)الذاريات:  ژڃ  ڃ  ڃ
﮳  ﮴  ﮵   ژ ( وقولو: 77  (.115)المؤمنوف:  ژے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   
اإلنساف بعد الوجود لتنظيـ  المقصد األّوؿ لمخمؽ معرفة هللا وعبادتو، واألمور األخرى يحتاجيا 

 حياتو لتحقيؽ تمؾ العبودية عمى الوجو األصّح واألكمؿ. 
ّف مقصد أصؿ الخمؽ معرفة هللا والتعّبد لو ومقصد التشريع الذي ترّتب عمى وخبلصة القوؿ إ  

 حياة الناس وسعادتيـ. ىو تحقيؽ ما بو الخمؽ، 
، أف (2) وىذه المقاصد ليا محترزات كي ال تخرج عف دائرة المصمحة الحقيقية فالمحترز األّوؿ  

مزنى، أو االعتداء أصبًل ال يوصؿ ل، فحفظ النفس يخالؼ في جوىره المقاصد الخمسة العاّمة
                                                           

 134/ 131ص  –البوطي  –(ضوابط المصمحة 1)
 136/137ص  –البوطي  –(ضوابط المصمحة 2)
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بقتؿ النفس، إذ يجب أف يتوّخى في المقصد عدـ التحّمؿ مف القيود الشرعية، فبل بّد مف عقد 
ـّ المقصد،   وال بّد مف ضوابط محّددة تضبط عممية القصد.نكاح حّتى يت

قاصد أو اإلخبلؿ المحترز الثاني ما ال يخالؼ المقاصد، لكّنو سّيئ النية فينقمب إلى ىدـ الم  
 (1)بيا، وذلؾ مبنّي عمى قوؿ الحبيب المصطفى _صّمى هللا عميو وسّمـ_: " إّنما األعماؿ بالنّيات"

، ومثاؿ ذلؾ قوؿ الحبيب _صّمى هللا عميو وسّمـ_ : "مف قاتؿ لتكوف كممة هللا ىي العميا فيو في 
حة والمفسدة حسب اختبلؼ القصد، ، فظاىر الجياد واحد، لكّنو يترّدد بيف المصم (2) سبيؿ هللا"

  ومثؿ ذلؾ سائر الطاعات.
 الباب الثالث: تحقيق العبودية الحّقة

: كماؿ  (3) ( والعبادة في المغة56)الذاريات: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژقاؿ تعالى:   
الطاعة لكماؿ المحّبة. أّما في االصطبلح: فيو اسـ جامع لكّؿ ما يحّبو هللا تعالى ويرضاه مف 

واألعماؿ واألفكار والمشاعر والعواطؼ في حياة األفراد والجماعات، في جميع المياديف األقواؿ 
 قتصادية والعسكرية وغيرىا. الفكرية واالجتماعية والسياسية واال

ـّ وراء كّؿ المقاصد والمصالح ىو    وكما ذكر البوطي فيما أوردناه سابًقا أّف المقصد النيائّي والعا
دية ليا مظاىر تتحّقؽ بتحّققيا، وكذلؾ ال بّد مف ناظـ ليا و وتعالى_ والعب العبودية  _سبحانو

وىو الشرع، وما داـ الشرع عبارة عف منظومة قانونية أو شبو قانونية فبل بّد أف تقوـ األّمة بإفراز 
 مؤّسسة أو مؤّسسات لتنفيذ ىذا الشرع وىو ما يسّمى النظاـ. 

متعبد الحّؽ والحقيقّي  حقيؽ ىذه األىداؼ التي توصؿ لتفالنظاـ السياسي ال بّد مف وجوده ل 
 وىذا ما استنتجو كثير مف عمماء األّمة، ومفّكرييا وقادتيا. _سبحانو وتعالى_ 

اشتمؿ مفيوـ العبادة عمى حيث ،  (4) وال بّد الكتماؿ الصورة، أف نوّضح مظاىر العبودية الثبلث
 ثبلثة مظاىر:

 والمحّبة  تعالىشعائري: يجّسد الرضا  .1
 مظير اجتماعي: يجّسد التطبيؽ العممّي لممحّبة  _سبحانو_. .2
 مظير كوني: يجّسد القناعة العقمية واليقيف الراسخ.  .3

 مجمؿ أنواع الطاعات  سبحانو،، و المظير األّوؿ وىو العبادات المباشرة  سبحانو كالصبلة  
التي يتقّرب العبد بيا  _سبحانو_ تعبيًرا عف المحّبة الكاممة، وىذا يتطّمب العمـ بالشعائر، 

                                                           

 (متّفؽ عميو1)
 (مّتفؽ عميو2)
 101ص  –الكيبلني  –(فمسفة التربية اإلسبلمية 3)
 103/ 101ص  –الكيبلني  –(فمسفة التربية اإلسبلمية 4)
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ومتطمباتيا ومقتضياتيا والتدريب عمى أدائيا عمى أكمؿ وجو، وفيـ معناىا واليدؼ مف ورائيا 
 عمى وجو الدقة، خاصة تكامميا مع باقي المظاىر.

قافة والقيـ والعادات والتقاليد، إذ ال بّد مف التعريؼ بشبكة أّما المظير االجتماعي فموضوعو الث  
ـّ تدريبيـ عمى ممارستيا  العبلقات االجتماعية التي يريدىا هللا _سبحانو وتعالى_ بيف عباده، ث

دراسة الحضارات الدولية، واإلنسانية وىذا بحاجة إلى ابتداء مف األسرة، حّتى الدولة والعبلقات 
 بالقوانيف والنتائج والعبلقات. واالجتماع البشري، 

والتسخيرية، وبالتالي وذلؾ يرشد إلى معرفة أفعاؿ هللا _سبحانو وتعالى_ وسننو الكونية   
ثمرة ذلؾ كّمو الوقوؼ عمى ثمرات المحّبة الكاممة والطاعة الكاممة وأثرىا في توفير الوصوؿ ل

 السعادة الكاممة والحياة الكريمة لئلنساف.
الكوني فموضوعو العموـ الطبيعية التي توّفر لمعالـ المسمـ دخوؿ مختبر اآلفاؽ  أّما المظير  

ـّ توفير الشواىد التي تكشؼ عف عظيـ صنع هللا  براز معجزات العصر وبراىينو ث _سبحانو_ وا 
 وقدرتو، إلقناع األجياؿ بوجوب محّبة الخالؽ محّبة كاممة وطاعتو طاعة كاممة. 

إلليية في المخموقات وكثرة األصناؼ والتنوع ووفرة النعـ، واالنتفاع إّف معرفة دقة الصنعة ا  
الذي يفوؽ الحصر ىي غاية مظير التعّبد الكونّي ألّف كّؿ الكوف مسّخر لئلنساف، قاؿ تعالى: 

(، 20)لقماف:   ژ  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ 
ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ ژ(، وقاؿ: 13)الجاثية:  ژ  متحت  خت    يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت ژوقاؿ: 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ (، وقاؿ: 65)الحجّ:   ژپ پ

ۆئ    ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ     ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ائې  ې  ې  ى  ى

 (.32/33)إبراىيـ:  ژی  ی  ی  جئ     یىئ  ىئ    ىئ
انطبلًقا مف ىذا المفيوـ لمعبادة تتفّرع عموـ كثيرة دينية واجتماعية وكونية، تخّرج عمماء يحّبوف   

 ذلؾ. اعة كاممة، ويدعوف باقي البشرية إلى هللا محّبة كاممة ويطيعونو ط
وأخيًرا ال بّد أف تتكامؿ المظاىر الثبلثة لمعبادة وتتكافؿ لنحصؿ عمى المحّصمة النيائية وىي   
رقي في الممارسات، أّما الفصؿ بيف ىذه و استقامة في السموؾ والعبلقات، و يقيف في النفوس، ال

 وممارسات خاوية ال روح فييا.  ة وتعطيؿ فاعميةالمظاىر الثبلثة لمعبادة فإّنو يؤّدي إلى فرق
 : (1) آثار الفصؿ بيف المظاىر الثبلثة لمعبادة

ية يعّطؿ البحث ويحسر العموـ االجتماعحصر مفيوـ العبادة في المظير الشعائري  .1
 لتفّكؾ واالنييار.والكونية فينتيي أمر المجتمع إلى ا

                                                           

 114/ 107ص  –الكيبلني  –(فمسفة التربية 1)
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حالة مف المسكنة والدروشة وحالة مف  ـ العبادة بالمظير الشعائرّي يوجدحصر مفيو  .2
 االنفبلت مف موّجيات السموؾ. 

يؤّدي إلى التمّرد عمى القيـ والعمـ والعمماء ما يضرب بالمجتمع المسمـ مف أنواع الفتف  .3
 واالنقسامات. 

 يعكس سموًكا يّتصؼ بالنفعية مف الشعائر الدينية بمعنى التكّسب واالّتجار بالشعائر.  .4
 تعطيؿ رسالة الديف في اإلصبلح االجتماعي ومحاربة الشّر. .5
تكامؿ العوامؿ الثبلثة، عمـ يخبر بصوابية العمؿ، وقناعة  إّف العمؿ الصالح ناتج عف .6

 بصّحة الخبر، ونفع لمعمؿ، وىذا ما توّفره الشعائر العبادية الثبلث.
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 الفصل الثالث
 نظام الحكم في اإلسالم

 األسس

 الباب األّول: األّمة هي األصل 
معشرة، وقد ورد ّددة، مف العمماء مف أوصميا لاألّمة وردت في القرآف الكريـ بمعاٍف متع   

مصطمح أّمة في أكثر مف أربعيف آية، ولف أخوض في ىذه المعاني ألّف ىذا ليس مجاؿ بحثنا، 
ّنما أرّكز ىنا عمى معنى األّمة اإلسبلمية،  برباط اإلسبلـ، عقيدة وشريعة، مع إمكاف التي ترتبط وا 

ناقض اعتبار ما ذىب إليو عمماء االجتماع المعاصريف مف شروط لتكويف األّمة، ألّف ذلؾ ال يت
 يكوف ىو الرابط والشرط المفصمي لتكويف األّمة. مانمع مبدأ القبوؿ باإلسبلـ، وا  

اس أنظمة معينة، وفي : عبارة عف تجّمع بشرّي بشروط معينة وعمى أس (1) األّمة   
اإلسبلـ يجب أف يكوف النظاـ مبنيِّا عمى أسس واضحة تتفؽ مع ما ذكرناه مف مقاصد الشريعة 
 في الحفاظ عمى الكمّيات أو الضرورات، التي تؤّدي إلى عبادة هللا _سبحانو_ عبادة حقيقية وحّقة.

ليذه األّمة ىو تحديد العبلقة بيف أفرادىا، وتحديد العبلقة بيف  وإّف األساس األّوؿ الذي ال بّد من 
ـّ كيانات أو  كّؿ فرد فييا وبيف األّمة أو المجتمع وىذا يعتمد عمى منظومة قوانيف )شرائع( ث
ىيئات تقـو عمى تنفيذ ىذه التشريعات أو القوانيف، ىذه الييئات تبدأ مف الشرطة والجيش والقضاة 

 والوزراء، وكّؿ ما يترّتب عمى أّي تجمع في الدولة مف ىيئات تنوب عف األّمة.والوالة والرؤساء 
، تحّدث فيو عف موضع كّؿ  (2) كتب الدكتور الريسوني كتاًبا عنوانو )األّمة ىي األصؿ(   

 مف األّمة والدولة وعبلقة كّؿ باآلخر ومكانتيا في الخطاب الشرعي وفي النظاـ اإلسبلمي.
حديثو بالتأكيد عمى أّف األّمة أواًّل وما الدولة إاّل تابع ليا، وفرع عنيا، يبدأ الدكتور    

، أنتج عجًزا  (3) ر أّف االنعكاس الحاصؿ في زمانناوكذلؾ تبعية الخطاب الفردّي لمجماعي، واعتب
عف القدرة عمى اإلبداع ورّسخ األنانية والفردية واالستيبلكية حّتى صارت الدولة ىي الكّؿ بالكّؿ 

 وأفقدت ىذه الحاؿ األّمة قدرتيا ومكانتيا.
إّف الخطاب الشرعي موّجو بالدرجة األولى لؤلّمة وليس لمدولة، وعمى ذلؾ يكوف التفّرع    

 . (4) واالختصاص بقدر الضرورة والمصمحة، عمى سبيؿ التوكيؿ والتفويض
  

                                                           

 ماجد عرساف الكيبلني -راجع أىداؼ التربية اإلسبلمية –(لمتوسع في معنى األّمة 1)
 ةصفح 100بحث  –الريسوني  –(األّمة ىي األصؿ 2)
 16(المصدر نفسو ص 3)
 18(المصدر نفسو ص 4)
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مع الدولة مثاؿ ذلؾ والدليؿ عمى ذلؾ خطاب التكميؼ الشرعي الذي يتعامؿ مع األّمة ال    
( 103﴾ )آؿ عمراف: ڦڄڄڄ﴾ ﴿ڭڭڭقولو تعالى: ﴿

 وىكذا.. ﴾ڻڻڻڻ﴾ ﴿ڻںںڻ﴾ ﴿ڳڳ﴾ ﴿ڃڃ﴿

أّما دور الدولة فيو مكمؿ  ،بؿ األّمة ىيئة وىنا ال يوجد مخاطب اسمو الدولة أو أي  
فالدعوة إلى اإلسبلـ وظيفة األّمة جمعاء، وحفظ الديف كذلؾ وتغيير المنكر  ، (1) لمنظـ ال أكثر
﴾ ٹ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ  گ   گ  گلقولو سبحانو: ﴿

ـّ يقوؿ: ﴿(71التوبة: ) ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ، ث
 ( 110)آؿ عمراف: 

بيده فإف لـ يستطع فبمسانو فإف لـ وكذلؾ األحاديث النبوية: " مف رأى منكـ منكًرا فميغّيره 
، وكذلؾ الحديث الذي يحّض عمى مواجية األمراء  (2) يستطع فبقمبو وذلؾ أضعؼ اإليماف"

المنحرفيف: "فمف جاىدىـ بيده فيو مؤمف، ومف جاىدىـ بمسانو فيو مؤمف، ومف جاىدىـ بقمبو 
 .(3) فيو مؤمف، وليس وراء ذلؾ مف اإليماف حّبة خردؿ"

ة صاحبة الرسالة الخالدة وخير أّمة أخرجت لمبشرية، ال بّد أف تكوف ىي صاحبة إّف األمّ 
ليـ دور معّيف في حياتيا، فيذا ال يميؽ بتمؾ األّمة وتمؾ الميّمة،  التمكيف والمنعة ال أفراًدا منيا

   . (4) لذلؾ فالتمكيف لؤلّمة أصبًل والتكميؼ ليا أيًضا
الحرية، واعتماد المبادرة والعمؿ يفتح المجاؿ ليا لتتحّرؾ إّف مركزية األّمة وحسف تطبيؽ 

 .(5) في كّؿ مكاف واّتجاه فتبدع وتعطي وتزداد قّوة وعافية ومنعة
إّف إخراج األّمة اإلسبلمية ذو أىمية بالغة في اإلسبلـ، ألّنو يمنع أضراًرا كبيرة ويأتي 

اعتماًدا عمى أّف أصؿ الوجود اإلنسانّي وجود جماعّي، لقولو _سبحانو  (6) بمصالح كبيرة
چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  وتعالى_: ﴿

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژڈ  ڈ  ژ

  ۓہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۀڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ
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﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

                            ڭ  ڭ               

  (75-72﴾ )األنفاؿ:مئ    ىئ  يئ  جب  حب  خب     حئۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ       ٴۇ  ی          جئ  ۇڭ  ڭ
 فيذه شبكة مف الروابط التي تعني ىدًفا واضًحا ىو إخراج األّمة المسممة.

ـّ  ـّ إيواء ث إّف األّمة المسممة تتكّوف مف: أفراد مؤمنيف فيجرة وميجر ثـّ جياد ورسالة، ث
. ىذا ما حّددتو اآليات ولـ يكف مف ضمف ىذا التحديد دولة أو  (1) والية إلىنصرة، والنتيجة 

سمطاف أو أمير أو وزير، فيؤالء ىـ أفراد مؤمنوف ىاجروا أو آووا مف ىاجر إلييـ أو نصروا أو 
ـّ كانت الوالية بيف ىؤالء جميًعا دوف تمييز أو منصب أو مركز  يمّيز أيِّا انتصر ليـ إخوانيـ، ث

ز إاّل مسؤولية ناتجة عف عقد اجتماعي بيف المسؤوؿ وباقي أفراد األّمة، منيـ، وما ىذه المراك
 يقوـ كّؿ طرؼ بعممو عمى الوجو الذي يحّدده لو الشرع وبنود العقد وأىدافو.

إّف األّمة جسـ يعتريو المرض بعد الصحة، ويمكف أف يكوف قويِّا سميًما أو ضعيًفا    
ذا كانت األّمة ىي األصؿ و  األساس فبل بّد أف نحافظ عمى صّحة ىذه األّمة سميمة متياوًيا، وا 

معافاة، ألّنو إذا وقع األصؿ أو ضاع ضاع كّؿ شيء ألّف األصؿ تتبعو الفروع، فبل حفظنا ديًنا 
 وال إنساًنا وال شيًئا.

يصؼ الدكتور الكيبلني مرض األّمة وموتيا وصّحتيا مف قبؿ، معتمًدا عمى ما تقوـ بو    
: أفراد + أشياء + أفكار، فإذا  (2) تصّرؼ  حيث حّدد مكّونات األّمة المسممة مفىذه األّمة مف 

وف بصّحة وعافية وتستطيع القياـ دار األفراد واألشياء في فمؾ األفكار وخدمتيا، فإّف األّمة تك
يات والخبرات مياميا عمى الوجو األكمؿ، وذلؾ ألّف الجميع يصبح موالًيا لمجميع فترتقي المستو ب

 "الرسالة السماوية في حالة األّمة المسممة" ىي األساس.صبح األفكار في جميع المجاالت وت
أّما إذا دارت األفكار واألشياء في فمؾ األشخاص، فإّف ىذه المرحمة ىي مرحمة     

بمعنى أّف الديف )األفكار( واألشياء تصبح وسيمة لتحقيؽ الجاه والممؾ ألشخاص ،  (3)المرض
ىذه الحالة حالة مرضية ال يمكف أف تعود بالخير عمى األّمة، وىذا ما وصفو الرسوؿ  معينيف فإفّ 

_صّمى هللا عميو وسّمـ_ بالممؾ العضود والجبري، الذي قضى عمى الخبلفة الراشدة والقيـ 
 االجتماعية السميمة التي تحافظ عمى صّحة األّمة.
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 383ص   -الكيبلني  -( أىداؼ التربية 2)
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 حيث ¹األفكار واألشخاص في فمؾ األشياءأّما عندما تأتي المرحمة الثالثة مف دوراف    
وجعميا محور الحياة والقيـ السائدة، وتكريس التمسؾ بشيوات الحياة ومتعيا، بد ذلؾ يتجس

لى ىذا يشير المولى _عّز وجّؿ_ :﴿ ڄ  المقّدرات الفكرية والبشرية لتوفير ىذه الشيوات والمتع وا 

 ّمة )وىذا حالنا(.( وىذه المرحمة ىي وفاة األ19﴾ )الحشر:  ڃڄ  ڃ  ڃ
ف تقؼ لتفّكر في سبب الوصوؿ إذا سعت األّمة إلى الحياة، وعدـ الممات فبل بّد أ   
مموت، وتعيد ترتيب األمور بالشكؿ الذي يوّفر ليا الحياة، وىذا يتطّمب العودة إلى أصؿ المرحمة ل

األولى التي بناىا الحبيب المصطفى _صّمى هللا عميو وسّمـ_ مرحمة الدوراف في فمؾ األفكار في 
بناء ة، و ألّف الديف جاء إلحياء األمّ فمؾ الديف، وما يترتب عميو مف اعتبار األّمة ىي األصؿ 

أف ينتج عنو تحّقؽ إاّل عبر األّمة كأّمة، وىذا البّد مسممة التي عمييا واجبات جمة، ال ياألّمة ال
جعؿ األّمة فوؽ كّؿ األفراد والمؤسسات والييئات، وجعؿ األفراد والمؤّسسات في خدمة األّمة أف ي

ـّ التعاقد واالتّفاؽ عميو بيف أفراد األّمة حسب ا  ألسس الدينية والقواعد العرفية.فقط، وفؽ ما يت
 الباب الثاني: اإلنسان حجر الزاوية

، ىذا اإلنساف الذي يمّثؿ المبنة  (1) اإلنساف حجر الزاوية في البناء اإلسبلمي كّمو   
 األساسية في األّمة، ألّف األّمة مجموعة مف األفراد، بشر، إنساف.

﴾  ېۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴿ىذا اإلنساف الذي خمقو هللا بيديو حيث قاؿ:    
( وسّخر لو 70﴾ )اإلسراء:کککگ( وكّرمو عمى جميع المخموقات حيث قاؿ: ﴿75)ص:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ما في السماوات واألرض جميعًا حيث قاؿ: ﴿

 ﴾يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  خت( وقاؿ: ﴿20﴾ )لقماف:  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ
( 4﴾ )التيف:ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ( وأبدع خمقتو عمى أكمؿ وجوه الكماؿ: ﴿13)الجاثية:

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ   ﴿وجعمو كائنًا اجتماعيِّا يعيش في جماعات متكاتفة متعاونة لقولو: 

وفوؽ ذلؾ جعؿ ( 13﴾ )الحجرات:  ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  چ   چ  ڇ  ڇ
 اإلنساف كريًما عمى هللا.

ىذه القيـ السامية التي جعميا هللا لئلنساف كإنساف، دوف النظر إلى لونو أو عرقو أو    
جنسو تجعؿ اإلنساف ىو حجر الزاوية في الخميقة كّميا، وتجعمو صاحب حقوؽ طبيعية أقّرىا هللا 
 _سبحانو_ في عممو األزلّي، ىذه الحقوؽ كثيرة جدِّا وىي حقوؽ طبيعية رّبانية ال يحّؽ ألحد أف
يسرقيا أو يأخذىا، وحّتى أّنو ال يحّؽ لئلنساف التنازؿ عنيا، وىذا ما عّبر عنو العمماء 

ليا مف حقوؽ معنوية مرتبطة بالضرورات التي تحّدثنا عنيا، وىذه الضرورات كي تتـّ ال بّد 

                                                           

 42ص  –الغزالي  –(معركة المصحؼ 1)
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 بالكميات الضرورية، لدرجة أّنو دونيا ال تقوى تمؾ الضرورات عمى الصمود، ويفقد اإلنساف أغمب
القيـ السامية التي أقّرىا هللا تعالى لئلنساف كإنساف، ذلؾ ألّف الحيواف يأخذ حّقو في الحياة 

 والتناسؿ ولو بشكؿ جزئي. 
ف اختمؼ العمماء عمى أىمّيتيا ىذه الحقوؽ    ـّ تحققيا لمفرد واألّمة وا  ، إاّل أّنو يجب أف يت

مف خمؽ اإلنساف وتكريمو وتسخير  مًعا كي تؤّدي رسالتيا الربانية وتحّقؽ المراد اإلليي
 المخموقات لو. 

 ىذه الحقوؽ ىي:   
 . العدؿ4الحّؽ بالحياة                            .1
 . الحرية5القسط بيف الناس                        .2
 . اإلحساف6الحرية الفردية والجماعية                .3

 ان بالحياة( المبحث األّول: الحّق الالزم لمحياة )حّق اإلنس
المقصود حّؽ اإلنساف، ألّف ىناؾ حقِّا  _سبحانو وتعالى_ عمى اإلنساف، ومجاؿ بحثنا    

حّؽ اإلنساف عمى اإلنساف، أو حّؽ الفرد عمى األّمة، وحّؽ الفرد عمى الفرد، ومقصود الديف حّؽ 
عمى حّؽ هللا  ّي مرّجح، وحّؽ اآلدم (1) هللا _سبحانو وتعالى_ ومقصود غيره حّؽ اآلدميّ 

_سبحانو وتعالى_ ألّف حّؽ هللا مبنّي عمى المسامحة والمساىمة مف جّية أّف هللا _تعالى_ ال 
يتضّرر بفوات حّقو، وحّؽ اإلنساف مبني عمى الشّح والمضايقة، فالمحافظة عميو أولى. ىناؾ 

الحّؽ  البعض أّف مصدرحيث يرى  (2) غموض كبير في تعريؼ وتحديد مفيوـ حقوؽ اإلنساف
ـّ العرؼ والعادة كذلؾ فإّف انطبلقو مف الخصوصية الحضارية  ،ىو القيـ والقانوف الوضعي ث

لمقيـ والمبادئ التي انتيى  هلمفيوـ العممانية يضعو في سياؽ تطّور تاريخّي معّيف، فيصبح تركيز 
 إلييا الفكر األوروبي الرأسمالي في تطّوره التاريخّي.

ۋ  ، إاّل كممة الحّؽ نفسيا عندما قاؿ: ﴿(3) ؽريـ ما يفّسر الحال يوجد في القرآف الك   

ية فوؽ الزماف ﴾ وىو الحقيقة المطمقة ضمف حّيزىا الزماني والمكاني، وبالنسبة لمذات اإلليۅ
 : ومف خبلؿ القرآف الكريـ تتمّخص في، والمكاف

)طو: ﴾ یېئ ىئ ىئ ىئ( ﴿6﴾ )الحّج:ٻ ٱ ٻ ٻ ٻالحّؽ ىو هللا _سبحانو وتعالى_: ﴿ .1
114) 
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 66-55عبد الستار قاسـ  ص  –(حرّية الفرد والجماعة 3)
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بمعنى الحقيقة الكونية التي خمقيا هللا _سبحانو_ متكاممة خالية مف النواقص والعيوب، لقولو:  .2
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ( وقولو: ﴿225﴾ )البقرة: ېۅۅۉۉېې﴿

 ( 176﴾ )البقرة:  ىئىئ
گگگگ   الحّؽ الدنيوّي الذي يحكـ الحياة الدنيا ويصارع الباطؿ لقولو: ﴿ .3

 ( 4﴾ )األحزاب: ک   ک  گ  گ  گ  گ   ( ﴿42)البقرة: ﴾ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ؤه النّص الشرعّي الذي يبدأ باألمر ما ييّمنا في ىذا البحث ىو الحّؽ الدنيوّي، والذي منش

 (36القيامة: ﴾ )ڱ    ڱ  ڱ    ں     ڱوالنيي والذي وّضحو الشافعّي في تفسير قولو تعالى: ﴿
وأعطاه الحقوؽ ليتمّكف مف أداء الميّمة التي أناطيا الشارع بو، ويؤّكد الشاطبّي ىذا المعنى 

 بقولو: " ما ىو حّؽ لمعبد ثبت كونو حقِّا بإثبات الشارع لو".
بالطبع، وال يؤّدي  لمجماعة كوف اإلنساف اجتماعيِّا اىناؾ حّؽ لمفرد كما أّف ىناؾ حقِّ 

إىدار حّؽ الجماعة، أو الفرد اآلخر، وىذا يجعؿ حقوؽ الفرد ليست  استعماؿ الحّؽ الفردّي إلى
 .مطمقة دوف قيود

  126-121ص  –عبد هللا الكيبلني  –القيود الواردة عمى سمطة الدولة في اإلسبلـ  .1
العبد أي الحّؽ الفردي، وقسـ ولذلؾ قّسـ عمماؤنا الحقوؽ إلى قسميف: قسـ سّمي حقوؽ    

ّنما سّمي حّؽ هللا اىتماًما بو وا عبلء لشأنو، وقد أشار  سّمي حّؽ هللا وىو حّؽ المجتمع، وا 
الشاطبّي إلى أّف المصمحة العامة مقّدمة عمى الخاّصة ألّنيا تحتوييا، والحفاظ عمى الحقوؽ 
العامة ديف وشرع، ومف ىنا نشأ حّؽ الفرد والجماعة في خمع الطاعة عف الدولة أو الحاكـ 

 اكيا ىذه الحقوؽ دوف وجو حّؽ أو سبب وجيو.النتي
وقد جعمت الشريعة وسائؿ لرعاية حقوؽ اإلنساف، وأوجدت عقوبات حّدّية نصّية ال    

تساىؿ فييا وال شفاعة، فعقوبة السرقة مثبًل قطع اليد لمحفاظ عمى حّؽ اإلنساف في الماؿ الذي 
جعمت عقوبة نزع الصفة الشرعية عف  ةريعيممكو، وكذلؾ قتؿ القاتؿ، وجمد السكراف، كما أّف الش

 تتياوف في حفظ حقوؽ الناس.  الحكومة التي
مف الحقوؽ األساسية الثابتة لئلنساف في الشريعة اإلسبلمية  وإّف الذي نريده ىنا إثبات أنّ    

حقوقو مصانة ثابتة أصمية، وليست منحة مف أحد، وال مربوطة أّف باالعتراؼ األساسّي المسبؽ 
يء، بؿ لو ابتداء مف رّب العالميف حّتى يأتي عمؿ ينفي ىذه الحقوؽ أو يزيميا، فحّقو بأي ش

 األّوؿ ىو إثبات أحّقّية وأصمية الحّؽ لو بيذه الحقوؽ. 
 
 



 موقع الشورى يف النظام السياسي اإلسالميــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

59 

عمى اإلطبلؽ لقولو   (1) إّف حّؽ الحقوؽ وأساسيا ىو حّؽ الحياة لكّؿ البشر والناس   
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ( وقاؿ: ﴿33)اإلسراء:﴾ ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱتعالى: ﴿

أو ( كما أّف اإلسبلـ أوجب مبدئيِّا حّؽ الحياة وصيانتيا وعدـ إتبلفيا 179﴾ )البقرة:ۆ
إضعافيا، وأوجب العناية بيا وبصّحتيا، فقاؿ الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_: " إّف هللا ما أنزؿ 

و يصـو النيار ويقـو الميؿ ، وقاؿ لمذي بمغو إن (2) ا "داء إاّل وجعؿ لو شفاء أال يا عباد هللا فتداوو 
وال يأتي أىمو: " ال تفعؿ ولكف صـ وأفطر، وقـ ونـ، وائت أىمؾ، فإّف لجسمؾ عميؾ حقِّا ولنفسؾ 

 (3) "عميؾ حقِّا ولزوجؾ عميؾ حقِّا
كما صاف اإلسبلـ حّؽ الدفاع عف النفس، إذا صاؿ عميؾ صائؿ، وكذلؾ حارب    

التي تقطع الطرؽ، والعصابات التي تنتيؾ األعراض واألمواؿ والبيوت، كما حّرـ أكؿ العصابات 
ماؿ الغير دوف حّؽ، وأكؿ ما يضّر الجسد، أو قتؿ اإلنساف لنفسو، أو حّتى قتؿ الولد، أو 
االمتناع عف الزواج وتكويف األسرة، وحّرـ اإلجياض دوف سبب وجيو، وأمر بالرضاعة 

ًصا لممضطّر أف يأكؿ ما شاء حّتى المحّرـ لمحفاظ عمى نفسو مف والحضانة، كما جعؿ رخ
مواًل ليا الموت أو لعبلج نفسو مف مرض ما، وكذلؾ وضع أساليب وقائية لمبشر مف الحوادث وح

 حيف حصوليا خطًأ. 
وجعؿ اإلنساف مكّرًما فخمؽ لو العقؿ، الذي ىو وسيمة التفكير ومجاؿ المعرفة، وأّوليا    

سبحانو، والتقّرب إليو وتحقيؽ مراد هللا مف خمقو، ىذا يكتسبو اإلنساف بالعمـ، لذلؾ معرفة هللا 
جعؿ العمـ حقِّا طبيعيِّا لئلنساف مرتبًطا بحياتو، بؿ ىو جزء منيا ال ينفصـ عنيا، فقاؿ تعالى في 

( والقراءة وسيمة لمعمـ والمعرفة، وقاؿ 1﴾ )العمؽ: چچچڇڇأّوؿ شيء نزؿ مف القرآف: ﴿
  ىئ  ېئ ۈئ ېئ ېئ ۈئ ۆئ(، وقاؿ: ﴿28تعالى: ﴿إنّما يخشى هللا مف عباده العمماء﴾ )فاطر:

 ( واآليات كثيرة جدِّا في ىذا الباب. 9﴾ )الزمر:   ىئىئ

العمـ والمعرفة أساس مف أساسّيات حياة اإلنساف، ولذا ىي حّؽ لو أوجده هللا دوف مّنة    
داده بأسباب القوة إلعمارىا، وقد أصّر القرآف ، ألّف العمـ وسيمة إلعمار األرض عبر إممف أحد

أساس مبدئّي عند ممارسة الحياة، وليس الظّف والوىـ، والعمؿ الصالح   (4) الكريـ عمى أّف العمـ
 ظممة. الجيؿ بينما ،قائـ أصبًل عمى العمـ وليس الخياؿ والوىـ، والعمـ ىو نور البصر والبصيرة
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 (رواه البخاري2)
 (متفؽ عميو3)
 137ص  –سعيد عمي  -(المواطنة4)
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 التي الحضارات بعض مثؿ الحياة، حؽّ  وال بالعمـ األمر مف المرأة اإلسبلـ يستثف ولـ   

 الفرؽ ّدعىا ومف بسواء، سواء والواجبات الحقوؽ في الرجؿ مستوى عمى فيي وحّقيا، المرأة امتينت

 مخطئ. فيو الجنسيف بيف
 وتكويف سير ومع الواجبات، مع لتتناسب الخمقة، في فروؽ ىي إّنما فرًقا الناس يتوّىمو وما    

 هللا خمقيا ما حسب فالمرأة اإلليي، والتقدير اإلليي، والعمـ اإلليية القدرة حسب األرض، عمى اةالحي
 درجة في ويجعمو يميزه ال فارؽ وىذا عممو، وال إرادتو وال بقدرتو ال يستطيع ال والرجؿ وترضع، تمد

  شيء. وكؿّ  والمساواة والعمـ الحياة شيء، كؿّ  في كالرجؿ حّقيا المرأة تأخذ لذلؾ المرأة، مف أعمى
ٱ  ﴿ المولى: يقوؿ حيث ، (1) اإلنساني األصؿ في سواء والرجؿ المرأة أفّ  يقّرر الكريـ القرآف  

 (1)النساء: ﴾  ٿٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ
 يكوف ال المجتمع فصبلح الناس، مف لممعاقيف حقِّا القويـ أساسو في جعؿ اإلسبلـ أفّ  كما   

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ     ﴿ تعالى: فقاؿ اإلحساف، مف المعاقيف ورعاية ، (2) باإلحساف إالّ 

 إلى ينظر ال هللا إفّ  " وسّمـ_: عميو هللا _صّمى النبيّ  وقوؿ (61)النور: ﴾ڈڈژژڑ

 مسمـ. رواه وأعمالكـ" قموبكـ إلى ينظر ولكف وأجسامكـ صوركـ
 وقع ولذا كإنساف،  (3) اإلنساف جنس إلى تعّدتو بؿ المسمـ، عمى تقتصر لـ الحقوؽ ىذه    

 المسمـ المجتمع عمى ووقع حّؽ، دوف المسمـ غير متعّمقات وكؿ وماؿ دـ حفظ المسمـ عاتؽ عمى

 عنو يعّبر ما وىو اإلسبلمية، الدولة أو المجتمع كنؼ في يعيشوف الذيف المسمميف غير حقوؽ حفظ

 وحفظ آذاني" فقد ذميِّا آذى مف " وسّمـ_: عميو هللا _صّمى المصطفى حبيبال قاؿ فقد األقمّيات اليوـ

 كما األخرى، الحقوؽ كؿّ  وتمتيا لئلسبلـ، بالنسبة الوجود في ما أىـّ  ىي التي االعتقاد حرّية ليـ

چ    چ ڃ چ چ﴿ فقاؿ: االعتداء أو بالقتاؿ يبادئونا لـ حاؿ في ليـ بالقسط لممسمميف األمر جعؿ

 (8)الممتحنة: ﴾  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ژڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڇ

  (4) القسط عالقة الثاني: المبحث
  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ ﴿ تعالى: قاؿ  

  (27)الحديد: ﴾ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  

                                                           

 140ص  -سعيد عمي –(المواطنة 1)
 149(المصدر نفسو 2)
 154ص  –سعيد عمي  –(المواطنة 3)
 167ص  –الكيبلني  –(فمسفة التربية 4)
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 الناس ألفّ  قسط عبلقة ىي باإلنساف اإلنساف عبلقة تكوف أف عمى العالميف ربّ  مف اإقرارً    

 المآؿ في وسواسية البنيوّية التركيبة في وسواسية السبلـ_ _عميو آدـ مف فالكؿّ  المنشأ، في سواسية

 تمؾ عف الناتج القسط مف أساس عمى العبلقة تنبني أف يجب وعميو نار، أو فجّنة اآلخرة إلى

 القسط. دائرة ضمف العدؿ وضع مف العمماء ومف العدؿ، مف درجة أعمى والقسط ساواةالم
 فّ إ يقوؿ حيث (1) القسط حوؿ دقيًقا قواًل  هللا_ _رحمو الشعراوي الشيخ تفسير في وجدت لكف   

 بعد يأتي العدؿ لكفّ  ابتداء يأتي فالقسط متطابقيف، ليس لكف المعنى في متشابياف والقسط العدؿ

ڀ  ﴿ تعالى: لقولو الظمـ، بمعنى تماًما معاكًسا معًنى أيًضا يحمؿ والقسط قبمو، وقع ظمـ ةإزال

 عندما المحاكـ في يأتي والعدؿ الظالموف، ىـ فالقاسطوف )الجّف(، ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

 الناس. تتظالـ
 العدؿ معاني أرفع عمى مبنية تكوف أف الناس بيف القسط عبلقة في أجد فإّني لذلؾ   

 أو لو، ظمًما يعتبر ما تأخيرىا أو ترّدد، أو أذى وال مفٍّ  دونما حقوقو كؿّ  اإلنساف بإعطاء واإلنصاؼ،

 تحويميا. أو تحويرىا أو انتقاصيا
 عمى مبنية وىي والدولة، األفراد وبيف المسمـ، المجتمع أفراد بيف تبادلية عبلقة فالقسط   

رادتو اإلنساف كوف مف بؿ مراقبة، أو شرط دوف ابتداء، التاـّ  بالعدؿ الحقوؽ إعطاء  وبمراقبة الذاتية وا 

 أيًضا. منو ذاتية
 إيثاًرا أرقى بعضيا درجات، ىي بؿ ، (2) واحدة درجة ستلي الناس بيف القسط عبلقة إفّ    

 يقـو ثـّ  اإلليي، التكريـ أصؿ عمى ذلؾ في ويعتمد ، (3) أخاه اإلنساف يكـر أف منيا األعمى وشفافية،

 دوف وا عطائيا وحّرّيتو، إرادتو عف ودفاًعا حياة، ومستمزمات تعميـ مف لو، يستطيع ما كؿّ  تقديـ عمى

 مطالبات. أو محاكمات أو مقاضاة
 والمسكف، والكساء والشراب والطعاـ واألمف األسرة بناء في الحؽّ  يأتي (4) الثانية الدرجة في  

 لـ فإف لمعدؿ، السابقة القسط وعبلقة نساف،اإل تكريـ عمى المبنيّ  اإلنسانيّ  القسط بعبلقة وتحديده

 طمب حّتى وال أذى، وال مفّ  دوف الناس، مف عطاء أخذىا بجيده، عمييا الحصوؿ اإلنساف يستطع

 منو.

                                                           

 5ج  – 2974ص  –(تفسير الشعراوي 1)
 168ص  –الكيبلني  –(فمسفة التربية 2)
 249ص  –إبراىيـ  –الكيبلني  –(دراسات في الفكر اإلسبلمي 3)
 251ص  –(المصدر نفسو 4)
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 تكويف حؽّ  عمى المجتمعات تحصؿ أف (1) الناس بيف القسط عبلقة في الثالثة الدرجة في   

 مف  المجاالت، جميع في البلـز األمف عمى تحصؿ وأف تريد، التي والطريقة الحّرة باإلرادة األوطاف

 األخرى. المجتمعات وكؿّ  سياسّي، أمفو  اقتصادّي، أمف ومجتمعي، أمف
 اليجرة أو والبقاء ركةوالح بالعمؿ األفراد وحؽّ  واستقبلليا، األوطاف حرّية حؽّ  يتبعو ثـّ     

 في واألمراض الحروب مف والحماية الرأي وحرّية االجتماعي والتكافؿ والتقاضي، واإلبداع والممكية

  والحرب. السمـ
 أجراء أّنيـ أفرادىا يشعر التي المعتدلة الحكومة إيجاد عمى تقـو السياسي القسط عبلقة   

 الطبقات، بيف المساواة عمى تقوـ االجتماعيّ  القسط وعبلقة ، (2) وجبّلدوه سادتو ال وخّدامو الشعب

 حكًرا النعمة تكوف فبل قواىا، ويركز شتاتيا يجمع الذي الرباط ىو واألدبي المادي التكافؿ وجعؿ

  أخرى. نصيب والحرماف لطائفة
 قداسة،ال مرتبة إلى ياورفع والعرض والدـ الماؿ حفظ عمى فتقوـ الفردية القسط عبلقة وأّما   

 ويصبح واالنييار، باالنحبلؿ تصاب سوؼ األّمة فإفّ  عبلقاتيـ في الناس بيف القسط ؿّ اخت إذا أّما

، الحاكـ ويستبدّ  التراحـ، قانوف محؿّ  السائد ىو التدابر قانوف  أمر _سبحانو_ هللا فإفّ  لذا بالمحكـو

 . (3) الناس بيف بالقسط
  .(4) الحرية الثالث: المبحث

 ىي فالحّرية الرّؽ، مف عتقيا رقبة وتحرير العبد، ضدّ  والحرّ   (5) العبودية ضدّ  الحّرّية   

 بأي والفعؿ العمؿ مياديف مف ميداف أيّ  في إرادتو، عف المعّبر الفعؿ مف اإلنساف تمّكف التي اإلباحة

 عف فرع ىو والتكميؼ اإلسبلمّية النظرة في بالمسؤولية الحرّية ارتبطت وقد التعبير، ألواف مف لوف

 لمفرد أفّ  فكما االجتماعي، النطاؽ إلى الفرد تتجاوز الحرّية فإفّ  لذلؾ اإلسبلمّي، الفقو في الحرّية

 فروض يوجد أّنو كما الفرد، عمى عينية فروض فيناؾ اجتماعية، حرية ىناؾ فإفّ  شخصية، حّرية

 لزـو يعني الجماعي تكميؼوال الفرد، حرّية لزوـ يعني الفرديّ  فالتكميؼ إذف المجتمع، عمى كفائية

  الجماعة. حرّية
 اشرعيً  اوواجبً  إليية وفريضة إنسانية ضرورة تعتبر حيث خاصة نظرة اإلسبلـ في ليا الحرية   

  عنيا. التنازؿ يجوز فبل اإلنساف، حقوؽ مف حؽّ  مجّرد ليس وىي ،اوتكميفً 

                                                           

 252ص   -(المصدر نفسو 1)
 109-107الغزالي_ ص:  –(اإلسبلـ واألوضاع االقتصادية 2)
 182ص  –الكيبلني  –(فمسفة التربية 3)
 (* لبلستزادة حوؿ الحرية راجع كتاب حرّية الرأي في اإلسبلـ/ د. مصطفى عبد الواحد4)
 11-7ص:  –محّمد عمارة  –(مفيـو الحرية 5)
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 في العبد فتحرير حياة، والحرّية تًامو  الرؽّ  اإلسبلـ فاعتبر الحياة، مقاـ يبمغ الحرية مقاـ إفّ    

 تعالى: قاؿ رقبة، تحرير الخطأ القتؿ كّفارة جعؿ لذلؾ الحياة، إلى الحكمي الموت مف إخراجو حكـ

 (92)النساء: ﴾  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿
 يدخؿ أف لزمو األحياء جممة مف نفًسا أخرج لّما القاتؿ أفّ  )النسفي( المفّسريف أحد وبعبارة    

 والكفر الكفر، آثار مف أثر الرؽّ  إف إذ كإحيائيا، الرؽّ  مف إطبلقيا ألفّ  األحرار، جممة في مثميا نفًسا

 ُيحّرر، إنّما يديي عندما فاإلسبلـ (122 )األنعاـ: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ تعالى: قاؿ حكًما، موت

  الحياة. لمعنى المحّققة والضرورة الحياة، وحقيقة الحياة، معنى يحّقؽ إّنما ُيحّرر وعندما
 مف اإلسبلـ موقؼ إلى النظر تمفت  الكفر(، آثار مف أثر الرؽّ  )أفّ  النسفي اإلماـ كممات   

 روافده وجّفؼ اإلسبلـ ءفجا لمجاىمية، االقتصادي االجتماعي النظاـ ركيزة يمّثؿ كاف الذي الرّؽ،

 وأسواؽ الطريؽ وقطع والحرابة الديف سداد عف والعجز المدقع، والفقر الدائمة، الغارات مثؿ

 مصارؼ مف مصرًفا وجعمو الرقيؽ عتؽ لمناس حّبب عندما النير ىذا مصّبات وّسع ثـّ  النخاسة،

 والممبس المطعـ في وسّيده عبدال بيف المساواة شريعة وسفّ  والكّفارات والصدقات العاّمة، األمواؿ

 ثراء. مصدر يكوف أف مف بداًل  عبًئا أصبح حّتى األعماؿ عنو وخّفؼ والمعاممة، والمشرب
 جعؿ حيث اليدؼ، نفس في يصبّ  موقًفا الحرب أسرى مف وقؼ اإلسبلمي التشريع   

ڎ   ڈ   ڈ     ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ﴿ تعالى: قاؿ الفداء، أو المفّ  ثـّ  األسرى لتبادؿ المشروعية

  (4)محّمد: ﴾  ڳژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ
 تعالى: قاؿ االعتقاد، حرّية منحو أّنو حّتى اإلنساف( )مطمؽ لئلنساف الحرّية أعطى اإلسبلـ   

 فإفّ  التوحيد، شيادة الديف جوىر كاف إذا (256:البقرة) ﴾ىبحب خب مب جب يئ ىئی جئ حئ  مئ﴿

 تحرير جوىر ىو بالعبودية تعالى هللا إفراد ألفّ  الطواغيت كؿّ  مف اإلنساف لتحرير ثورة مفيومو

رادتو اإلنساف حرية يسمبوف الذيف الطواغيت مف هللا، لغير العبودية مف اإلنساف   واختياره. وا 
 حرّية ال المخموؽ حرّية يمتمؾ فيو وحدودىا، قياآفا الحرية نطاؽ اإلسبلـ حّدد ذلؾ بعد   

 وحّريتو بصنعيا، لو عبلقة ال التي الموضوعية العوامؿ إطار في حرّ  سبحانو( )هللا المطمؽ السّيد

 ىي وبالتالي لو، المسّخرة الطبيعة ظواىر مف يريد ما اختيار في حرّ  صنعيا، في لمتدّخؿ مؤّىمة غير

 أؿ.ُيس ال مف ال المسؤوؿ حرّية
 أف بدّ  ال متشابكة وفكرية واقتصادية واجتماعية سياسية مصالح ذات بشرية جماعة أي إفّ    

 إزاء الحرّية مف قدر مف ىنا إنساف لكؿّ  بدّ  وال  (1) الناس ىؤالء شؤوف تنّظـ عبلقات بينيا ينشأ

 حرّية استخداـ عدـ تكفؿ التي والقوانيف والقيود النظـ مف قدر مف اآلخريف ليؤالء بدّ  وال اآلخريف،

                                                           

 24ص  –محّمد عمارة  –(مفيـو الحرّية 1)
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 بيف التوازف ثـّ  والمجتمع الفرد بيف التوازف تضمف التي أي صحيح، والعكس حرّيتيـ ضدّ  الفرد

 عاّمة. البشرية المجتمعات
 حوؿ كثير ىناؾ لكف بالنّص، الحرية ذكر ىعم يأت لـ اإلسبلمي التراث فّ إ قائؿ يقوؿ دق  

 كاممة فرؽ ظيرت فقد كذلؾ الحرّية، ذلؾ ومعنى فعمو، يختار اإلنساف أفّ  يعني الذي )االختيار(

 الجبرّية. مثؿ ليا مناقضة فرؽ ظيرت كما األفكار ىذه حممت
 الفكريّ  الموقؼ بيف الدمج تعني فالحرّية لمحرّية، السياسيّ  البعد أىمّية إلى ايدخمن ىذا إفّ    

 يتعّمؽ عندما األرض، عمى تطبؽ ال فكرة مسألة الحّرية مفيوـ يكوف ال بحيث العممّي، والموقؼ

  واألمراء. المموؾ وتجّبر السياسي، بالنظاـ األمر
 اعتبروه الذي رجاء()اإل بمبدأ واألمراء ؾالممو  مف وفالمتجّبر  تمّسؾ اإلسبلـ تاريخ عبر   

 وسمب الناس رقاب عمى الفاسقيف أو الجبابرة المموؾ تولية مبدأ الحقيقة وفي مقصوًدا تجاوًزا أو خطأ

  عقديِّا. وحّتى فكريِّا اإلسبلـ أساسّيات يناقض عمميّ  موقؼ وىذا حّرّيتيـ،
 : (*1) العقيدة حرّية

 مختمفة عقيدة يحمؿ مف حماية كفؿ كما إنساف، لكؿّ  ذلؾ وكفؿ العقيدة حرّية اإلسبلـ أقرّ     

  ودولة. وأفراد كمجتمع المسمميف وذّمة حماية في أّنو أي ذميِّا واعتبره ، (2) المسمـ المجتمع في
 مف التحّرر إلى فدعا عقائدىـ، في تدقيؽ دوف واألقدميف اآلباء، تقميد يقبؿ لـ أصبًل  اإلسبلـ أفّ  كما

ٹ    ٹپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ﴿ عبله: في جؿّ  فقاؿ التقميد،

  (179)األعراؼ: ﴾ڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ           ڤ  ڤ  ڤ
  : (3) منيا كثيرة آيات في فجاء العقيدة حرّية عمى النّص  أّما
 (256 )البقرة: ﴾ ىبحب خب مب جب يئ ىئی جئ حئ  مئ ﴿ تعالى: قاؿ

 ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴿ وقولو:
  (99)يونس:
 (22-21 )الغاشية: ﴾  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې ﴿ وقولو:
 (54)النور: المبيف﴾ الببلغ إالّ  الرسوؿ عمى ﴿وما وقولو:

 (29)الكيؼ: ﴾  چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ وقولو:

                                                           

 2004ط  –ىاني طاىر  –( *  راجع بحث الحرية الدينية وعقوبة المرتّد في اإلسبلـ 1)
 574ص  –د. جابر طعيمة  –(الدولة والسمطة 2)
 576-574ص:  -د. صابر طعيمة –(الدولة والسمطة 3)
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 االعتداء عدـ كفؿ ثـّ  المسمـ( غير )حّتى لمجميع االعتقاد حرّية ابتداء اإلسبلـ كفؿ إذف   

 كفؿ كما عقيدتو، اختبلؼ بسبب القبيؿ ذلؾ مف شيء أي أو حّقو منعو أو عميو، االستعبلء أو عميو

 بعدـ ممتزميف المختمفة العقائد أىؿ داـ ما مضايقة، دوف المغايرة العقيدة تمؾ أساس عمى التعّبد حرّية

 وعقيدتيـ. لممسمميف اإليذاء وعدـ االعتداء،
 أال )القتؿ( اإلسبلـ عف الرّدة حدّ  وىو طويؿ جدؿ حولو دار سؤاؿ ينشأ الصدد وبيذا   

 ىو الخبلؼ منشأ لكف الموضوع، حوؿ عميًقا خبلًفا ىناؾ أفّ  صحيح االعتقاد؟! حّرّية مع يتعارض

 في مسالًما مواطًنا وبقي اإلسبلـ، غير اعتقد مف قتؿ الرّدة بحدّ  المقصود فيؿ النزاع، محؿّ  تحديد

 الدولة وحارب العقيدة عف ارتدّ  مف أـ المسمميف، وغير المسمميف المواطنيف باقي مثؿ مثمو الدولة،

 الضرر؟! وسّبب العاـّ  نظاميا عمى وخرج
 في يقوؿ حيث اإلضاءة بعض فيو لعؿّ  الريسونّي، الدكتور رأي الصدد ىذا في نورد لئلجابة   

 السياسية وقضايانا اإلسبلميّ  الفكر كتابو في اإلسبلـ في الرّدة وقضية دقااالعت حرّية باب

 جداؿ فبل اإلسبلـ دخوؿ قبؿ مسبًقا االعتقاد حرّية ىو األّوؿ الشؽّ   : (1) مختصره ما المعاصرة،

  فيو. خبلؼ ال وىذا المطمقة اإلسبلـ حرية حوؿ
 تكمف وىنا منو، يخرج ثـّ  اإلسبلـ يدخؿ بمف يتعّمؽ والبحث، الجدؿ مجاؿ ىو الثاني الشؽّ   

 اعتماًدا دينو، غّير مف قتؿ عمى العمماء مف سبقونا مف عند إجماع شبو نرى نكاد التي المعضمة

 ذلؾ. إلى يشير وسّمـ_ عميو هللا _صّمى الرسوؿ عف حديث عمى
 في عقوبتيا أفّ  عمى منصوصفال ،والقتؿ والسرقة الزنى مثؿ الحدود كباقي ليست أنيا عمًما    

 سبحانو فا الحدود باقي مثؿ دنيوية عقوبة تحديد دوف مصيًرا، وجيّنـ تعالى هللا مف غضب اآلخرة،

  ہڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴿ ؿ:يقو 

 (217)البقرة: ﴾  ھ  ھ  ھ   ھہ  ہ  ہ
 ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻڳ  ﴿ ويقوؿ:   

 قولو مثؿ بالمسمميف والفتنة النفسية والحرب التبلعب حاولوا المرتّديف بعض إفّ  ثـّ   (25 )محّمد:

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ﴿ تعالى:

  (72 عمراف: )آؿ ﴾  ڤ
 حوؿ نظر وجية بناء إلتماـ الموضوع في الواردة ألحاديثا إلى النظر مف بدّ  ال إّنو ثـّ   

 عقدّي، فكريّ  تغّير مجّرد تكف فمـ اإلسبلـ صدر في الرّدة عف ميمِّا شيًئا تبّيف األحاديث ألفّ  الحكـ،

 ففي الموضوع، في حديثًا فأصبح جيش، إلى جيش ومف معاٍد، صؼّ  إلى صؼّ  مف انتقاالً  كانت بؿ

 يحؿّ  ال " قاؿ: وسّمـ_ عميو هللا _صّمى هللا رسوؿ أفّ  مسعود بف هللا عبد عف والترمذي، الصحيحيف
                                                           

 74 - 69ص:  –الريسوني  –(الفكر اإلسبلمي 1)
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 الزاني، والثّيب بالنفس، النفس ثبلث: بإحدى إالّ  هللا رسوؿ وأّني هللا إالّ  إلو ال أف يشيد مسمـ امرئ دـ

 لمجماعة". التارؾ الديف مف والمارؽ
 ترؾ أضاؼ بؿ العقيدة( عف الرّدة )وىي الديف مف المروؽ عمى يقتصر لـ الحديث   

 أمف وضرب مواالتيـ، أو ألعداءا إلى االنضماـ ورّبما والمحاربة مرد،الت إلى إشارة وىذا الجماعة،

 اإلسبلمية. الدولة وأمف جماعة، أو أفراًدا المسمميف
 ىي ميستف واعتقاديِّا، افكريِّ  المجّردة الرّدة أّما لمقتؿ، الموجبة ىي المرّكبة الرّدة فيذه إذف   

 إكراه، عف ال قناعة عف إليو المنتسبيف يريد فالديف الديف، في اإلكراه عدـ تحت وتقع لمقتؿ، الموجبة

 كتابو في وقاؿ يفعمو ولـ ذلؾ، يشأ لـ لكّنو مسمميف، البشر جميع جعؿ عمى قادر _سبحانو_ وهللا

 ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ﴿ العزيز:
 انتيى . (99)يونس:

 لحرّية المؤكدة اآليات عمى بناء " : (1) الرّدة حوؿ جمعة عمي السابؽ األزىر إماـ أورد وقد   

 عمييا يعاقب جريمة لدينو المرء فيجر (256)البقرة: ﴾ىئیجئحئمئ﴿ تعالى: قولو مثؿ االعتقاد

 أضيفت إذا أّما ذلؾ، عمى دنيويّ  عقاب يوجد وال كثيرة، آيات في ذلؾ إلقراره القيامة، يوـ العّزة ربّ 

 فييا ليبتّ  القضائي الجياز إلى الجريمة فتحاؿ الرّدة إثـ إلى المجتمع، أساسّيات تقويض جريمة

 المرتدّ  فاعتبر هللا فضؿ حسيف محّمد العبلمة أّما القيامة. يوـ إلى ورّبو المرء بيف يبقى ذلؾ وخبلؼ

 العظمى. الخيانة يرتكب كمف نوفشأ لممجتمع، العاـّ  بالنظاـ ويخؿّ  الحوار يرفض الذي
 العقمية الحالة تمؾ منطمقو عقمية ثقافية حالة الديف أفّ  يعني الديف في اإلكراه عدـ أفّ  ويرى    

 المرتبطة االرتداد قضية أّما لئلنساف، داخمية ألّنيا بيا يّتصؿ ما عمى إكراىو أحد يممؾ وال لئلنساف،

 الحّد. ةمقصود فيي وأمنو، معتالمج وسبلمة العاـّ  لمنظاـ الميّددة الخارجية بالمنطقة
 )القرف السرخسيّ  الديف وشمس اليجرّي( الثامف القرف )في النخعيّ  إبراىيـ تحّدث القديـ وفي   

 مف عمى حدّ  ال أّنو عمى وشّددوا الرّدة، حدّ  في تحّدثوا الثامف( )القرف الثوري وسفياف عشر( الحادي

 إفساد. فيو عمميّ  أمر داثإح دوف العقيدة، عمى ارتدّ 
 أموّية صناعة فاقتموه" دينو بّدؿ "مف حديث أفّ  عمى إقباؿ محّمد الباكستاني المفّكر وشّدد   

 اعتقاده. غّير مف قتؿ مع تتّفؽ ال االعتقاد حرّية أفّ  مؤّكًدا المعارضة، استئصاؿ ىدفيا
 خروجو بعد الخيانة، ىو مرجعّيتو إّنما االعتقاد، ليس المرتدّ  قتؿ مرجعية أفّ  كثيروف ورأى   

 القوانيف. وعصياف والدولة المجتمع عف

                                                           

 170 - 167ص:  –خير عبد الرحمف  –(حقوؽ اإلنساف 1)
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 بحكـ أو بالوراثة منتسبيف إلى يحتاج ال اإلسبلـ أفّ  "رأينا الديف: خير الدكتور يقوؿ وأخيًرا   

 والمسمميف، اإلسبلـ إلى اإلساءة في وأوغؿ المرتدّ  اعتدى إذا ولكف اقتناع، أو تفكير دوف الوالدة

 انتيى ."يعاقب فإّنو األّمة حياة نظاـ عمى ىواعتد
 ضدّ  حروًبا بؿ العقيدة، عف مرتّديف ضدّ  حروًبا كّميا تكف لـ الرّدة حروب أفّ  ذلؾ عمى ونزيد   

 مستنكًرا: بكر ألبي قاؿ الخّطاب بف عمر أفّ  بدليؿ اإلسبلمّي، والمجتمع الدولة عمى تمّردوا مف

 حّتى الناس أقاتؿ أف "أمرت بقولو: الحبيب منعنا وقد هللا، الّ إ إلو ال بأف يشيدوف مف نقاتؿ كيؼ

 منعوني لو وهللا والزكاة، الصبلة بيف فّرؽ مف ألقاتمفّ  "وهللا بكر: أبو فأجاب هللا" إالّ  إلو ال يقولوا

 . (1) دونو" لقاتمتيـ وسّمـ_ عميو هللا _صّمى هللا رسوؿ إلى يؤّدونو كانوا عناًقا
ساءة ضرر فيو عمميِّا أمًرا أحدثوا إّنما عقائديِّا، يكفروا لـ أّنيـ عمى يدؿّ  الحوار ىذا     وا 

 سبب وىذا واألّمة، الحاكمة السمطة عمى ثـّ  الدولة، وعمى المسمميف عمى حرًبا ثـّ  والمسمميف لئلسبلـ

 المرتّديف. قتاؿ
 ىؿ برسولو، وال بحانو__س با مؤمًنا يعد ولـ عقائديِّا كفر إنساًنا أفّ  افتراًضا ولنضع   

 أعمف أحًدا استتبنا لو أّنو آخر افتراض ثـّ  وأعمالو؟! حالو يتغّير لـ إذا شيًئا عنو نعرؼ أف نستطيع

 المجتمع عمى ذلؾ أثر ىو وما مّنا وموقفو منو موقفنا ىو فما السيؼ، مف ىروًبا بمسانو فتاب الكفر،

 واألّمة؟!
 موضوع حوؿ المالكّي، فرحاف بف حسف الشيخ السعودي الحنبمي لممحّدث بحثًا رأيت لقد    

 هللا _صّمى الرسوؿ وحديث الكريـ القرآف مف الشؾّ  يقبؿ ال الذي بالدليؿ فيو يثبت  (2) االعتقاد حرّية
 ابف عف عكرمة حديث دعوى تحت الفقياء، اختراع إالّ  ىو ما (القتؿ) الرّدة حدّ  يسّمى ما وسّمـ_ عميو

  .فاقتموه( دينو ّدؿب )مف الشيير عّباس
 ، (3) الديف تبديؿ ذريعة تحت السياسّييف المعارضيف قتؿ أجؿ مف االختراع ىذا اعتبر حيث     
 وأفّ  الثقات، اآلخريف مف يرد ولـ عّباس، ابف تبلميذ أحد عكرمة، طريؽ مف ورد الحديث ىذا ألفّ 

 لذلؾ منو، إالّ  الحديث ىذا يذكر ولـ الخوارج، مف أصبح أّنو حّتى شأف، في ىو يوـ كؿّ  ىذا عكرمة

 وأفّ  العقيدة، حّرّية تؤّكد التي ، (4) الكثيرة واألحاديث باآليات قورف ما إذا الرّد، لدرجة ضّعفو فقد

 استعمموا عكرمة، في اختبلفيـ رغـ الحديث أىؿ أفّ  إلى وينّبو _سبحانو_ هللا عمى المرتدّ  عقاب

 في الشيخ آؿ صالح الشيخ يقوؿ حيث حقيقة، المرتّديف سولي المخالفيف المسمميف قتؿ في الحديث
                                                           

 65ص  -عبد الستار الشيخ –(الخمفاء الراشدوف 1)
حسف بف فرحاف المالكي وىو محّدث سعودّي وىابّي عارض  –السنة النبوية (حرية االعتقاد في القرآف الكريـ و 2)

 التوّجو التقميدي لمفقو الوىابي.
 145ص  –حسف بف فرحاف المالكي  –(حرية االعتقاد في القرآف الكريـ والسنة النبوية 3)
 182-173(المصدر نفسو ص: 4)
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 عميو دّلت ما نيجوا الذيف الوسط "ىـ السّنة: أىؿ وصفو في (353/ص1)ج الطحاوية العقيدة شرح

 أجمعيف_ عنيـ هللا _رضي والتابعيف الصحابة أثر فييا اقتفوا الذيف األئّمة طريقة وأخذوا األدّلة،

 لمجماعة، ومفارقتو الديف، في بتبديمو الديف مف يخرج قد القبمة أىؿ مف دوالواح المميّ  "إفّ  فقالوا:

 يدخؿ ىذا إفّ  وقالوا المرتّد، حكـ باب في األئّمة أورده الذي ىو وىذا "شؾّ  أو اعتقاد أو عمؿ أو بقوؿ

 .فاقتموه" دينو بّدؿ "مف : وسّمـ_ عميو هللا _صّمى فيو قالو الذي الديف، تبديؿ في
 والحكمة الرحمة آيات نسخت ياإنّ  العمماء بعض يقوؿ التي السيؼ ةآي عف الشيخ يتحّدث ثـّ    

 بناء سوى ليا، مسّوغ ال النسخ دعوى أفّ  مثبتًا الكريـ القرآف ثمث يقارب ما تعادؿ التي واإلحساف،

 تتأويبل ىكذا مثؿ وراء الكامف السياسي لعامؿا إلى ويعود الحديث، وأىؿ الفقو أىؿ جمني عمى
  األمر. إيفاء فيو الشيخ كتاب إلى ليرجع الموضوع في التوّسع أراد ولمف ، (1) واّدعاءات

  الرأي: حرّية
سداء بالحؽّ  الجيد وتعني     ﴿ولتكف تعالى: فقاؿ ذلؾ عمى اآليات دّلت وقد ، (2) النصح وا 

 ويقوؿ (104 عمراف: )آؿ المنكر﴾ عف وينيوف بالمعروؼ ويأمروف الخير إلى يدعوف أّمة منكـ

 يستطع لـ فإف ،بيده فميغّيره منكًرا منكـ رأى "مف وسّمـ_: عميو هللا _صّمى المصطفى الحبيب

 النصيحة" "الديف قولو: ثـّ  ، (3) مسمـ( )رواه اإليماف" أضعؼ وذلؾ فبقمبو يستطع لـ فإف ،فبمسانو

 وأحاديث (5) الترمذي( )رواه جائر" سمطاف عند عدؿ كممة الجياد "أفضؿ قولو: ثـّ   (4) مسمـ( )رواه

 جدِّا. كثيرة
_صّمى هللا عميو وسّمـ_ استحّث أصحابو عمى حّرية الرأي فكاف يستطمع  الحبيب والرسوؿ   

، وقد حدث ذلؾ في  (6) آراءىـ في الشؤوف العامة والخاصة، ويأخذ رأييـ حّتى لو خالؼ رأيو
أمور كثيرة، في الحرب مثؿ معارؾ بدر وأحد الفاصمتيف، وفي السمـ وفي أمور كثيرة، ويسمع 

 الرأي اآلخر ويسمح بالتعبير الحّر دوف إكراه أو ضغط. 
وقد سار الراشدوف عمى نيجو _صّمى هللا عميو وسّمـ_ حيث كاّف أّوؿ خطاب ألبي بكر    

 س عمى قوؿ ما يرونو صحيًحا، ويردعوف الخميفة عف الخطأ، وكذلؾ_رضي هللا عنو_ يحّث النا
بف الخّطاب، الذي وصؼ بالعدؿ واإلنصاؼ وسماع الرأي المخالؼ حّتى لو كاف مف عمر 
 صبّي.

                                                           

 101 – 93ص  –حسف المالكي  –(حرية االعتقاد 1)
 569ص:   –طعيمة  –ة (الدول2)
 باب األمر بالمعروؼ -باب النصيحة – 94-93ص:  -(رياض الصالحيف3)
 باب األمر بالمعروؼ -باب النصيحة – 94-93ص:  -(رياض الصالحيف4)
 194/11 – 97ص  -باب األمر بالمعروؼ –(المصدر السابؽ 5)
 571ص  –صابر طعيمة  –(الدولة والسمطة 6)
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وقد وجدت عند الدكتور الريسوني كبلًما جميبًل حوؿ حرّية التعبير والرأي، إذ يقوؿ إّنيا    
﴾ ڦڦڄڄ، قاؿ تعالى: ﴿ (1)ترجع إلى خمؽ آدـ _عميو السبلـ_ مسألة 
 ( 31)البقرة:

عّممو ليقوؿ ما يريد، ويعّبر عف كّؿ ما يريد، ويسّمي األشياء بأسمائيا، وفي البدء قاؿ    
( ووصؼ اإلنساف الذي ال تعبير عنده 9-8﴾ )البمد: ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںتعالى: ﴿
ّف ، أ (2) ، ويؤّكد العبّلمة محّمد الطاىر بف عاشور(18﴾ )البقرة:ٿٿٿٹٹٹبقولو: ﴿

صفة الحرّية كّميا وضمنيا حرّية القوؿ ىي صفة فطرية وضرورية لكّؿ تقّدـ بشرّي، حيث قاؿ: " 
يا نماء القوى اإلنسانية مف تفكير وقوؿ وعمؿ فيإّف الحرّية خاطر غريزّي في النفوس البشرّية 

متسابقة في مياديف االبتكار والتدقيؽ فبل يحّؽ أف تساـ بقيد إاّل قيًدا وبيا تنطمؽ المواىب العقمية 
 ، أو يجمب بو نفًعا".اثابتً  ايدفع بيا عف صاحبيا ضرِّ 

وبناء عميو فإّف ىذه الصفة ىي أصيمة عند اإلنساف وليس حقِّا مكتسًبا، والفرؽ كبير بيف    
ف صفات اإلنساف األصيمة، فينتقص أف يجّرد اإلنساف مف حّؽ مكتسب، وأف يجّرد مف صفة م

 االعتداء عمى الحرية ظمـ. ذاتو، بنقص بعض صفاتو، لذلؾ فإفّ  بعض
اؿ التعّدي عمى حرّية اآلخريف أو الخروج عف جادة في ح ورغـ أّف حرّية الرأي ال تعني   

ولكنيا األدب والخمؽ والذوؽ، وال تعني إساءة األدب مع هللا _سبحانو وتعالى_ أو مع خمقو، 
تعني بالضرورة أف نمارس حرّية الرأي وأف نحتمؿ مف يمارسيا حّتى لو كاف في ذلؾ معارضة لنا 
أو رفض آلرائنا، وخير دليؿ بدايات سورة الحجرات حيث واجو الحبيب _صّمى هللا عميو وسّمـ_ 

 خشونة البعض بالرفؽ.
 حرّية الفكر: 

 (3)باستمرار لواقع الحياة، أّما الفكر اإلسبلميّ الفكر ىو إعماؿ العقؿ إلنتاج نظرة متجّددة    
فيو تفاعؿ بيف عقؿ المسمميف وأحكاـ الديف األزلّية الخالدة، انطبلًقا مف المعارؼ العقمية 
والتجارب المتحّصمة عبر الزماف، فالفكر اإلسبلمّي ىو كّؿ االجتيادات واإلنتاج واإلبداع الفكرّي 

منطمؽ مف ضابط واحد ىو ، فالفكر الحّر في األساس  (4) ًراالذي يمتـز باإلسبلـ مرجًعا ومصد
اإلسبلـ الذي يحّدد مدى ىذا الفكر، ال أي شيء آخر، فالفكر اإلسبلمي ال يحابي أحًدا وال يكوف 

 لمصمحة أحد وليس محظوًرا عمى أحد.

                                                           

 63ص  –الريسوني  –(الفكر اإلسبلمي 1)
 65ص  –الريسوني  –(الفكر اإلسبلمي 2)
 9ص  -حسف الترابي –(تجديد الفكر اإلسبلمّي 3)
 9أحمد الريسوني ص  –(الفكر اإلسبلمّي 4)
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يبقى لـ نقؿ الفكر مجّرًدا بؿ ضبطناه باإلسبلـ، ألّف أي فكر بعيد عف اإلسبلـ سوؼ    
ناقًصا غير تاـ، لنقص العقؿ البشرّي وعدـ كمالو، وألّف أي ضابط غير اإلسبلـ لف يكوف قادًرا 
عمى أف يجيب عمى كّؿ اإلشكاالت الفكرية واألسئمة ألّف العقؿ البشرّي أصبًل مخموؽ وناقص، 

 والكماؿ  وحده.
، وال نمنع منو أحًدا، وال عندما نتحّدث عف الفكر مجّرًدا فإننا ال نحجر الفكر عمى أحد   

ـّ إّننا نفّرؽ بيف الديف كنصوص شريعة وعقيدة، وبيف اجتياد  نخّص بو فئة معّينة أو شخًصا، ث
يا، كما أّننا نتحّدث عف الفكر ه النصوص، وتسيير الحياة بيا ووقفالبشر الفكرّي في إعماؿ ىذ

أساسيِّا، التي تّتخذ مف الديف مرجًعا ية، المتعّمؽ بأمور الدنيا السياسية واالجتماعية واالقتصاد
تمؾ بينما تّتخذ الفكر والعقؿ البشري مبدًعا ومكتشًفا وفاعبًل ليا، وقد دّؿ عمى ذلؾ آيات كثيرة، 

ـ يتفّكروف( وكذلؾ التي يذكر هللا تعالى في آخرىا )تتفّكروف، يتفّكروف، لعّميـ يتفكروف، لقو 
 )تعقموف، يعقموف(.

الحريات األساسية لئلنساف، وىي مف أعظـ الفضائؿ التي يجب أف  حرية الفكر مف أىـّ    
، وىي التي تحّرر مف األوىاـ والخرافات واالنحراؼ والتقميد (1) يتحّمى بيا الفرد والمجتمع

الجاىمّي، وىي مستمّدة مف واجب التبّصر والتعّقؿ والتدّبر، الذي ىو صمب كرامة اإلنساف، لذلؾ 
ٹڤ  ﴿وجدنا اآليات الكثيرة تحّض عمى استخداـ العقؿ، والحّؽ _سبحانو وتعالى_ يقوؿ: 

ـ:  ڃڃ  ڃ  ڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڤڤ  ڤ ـّ يقوؿ: ﴿ (8﴾ )الرو ہ  ہ  ث

 ( 7﴾ )آؿ عمراف:  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ ويقوؿ: ﴿( 17﴾ )الغاشية: ھ  ھ  ھ  ھ 
اآليات الكريمة العظيمة تدّؿ عمى تكريـ العقؿ، وتحّث عمى التعّقؿ والتفّكر، ما يعني أّف    

ومعروؼ أّف اإلسبلـ لـ يعالج كّؿ التفاصيؿ في حياة اإلنساف مستقببًل، بؿ اإلنساف حّر في فكره، 
وضع القواعد العاّمة عندما رسـ المنيج السموكّي لمفرد والجماعة، وترؾ لممسمميف أي لمعقوؿ أف 

 تبدع باستنباط ما ىو الـز لحياتيـ وتفصيبلتيا، اعتماًدا عمى القواعد األصولية اإلسبلمية. 
األمور التي تركيا اإلسبلـ بقواعد عاّمة دوف الدخوؿ في تفاصيميا السموكية،  إّف أىـّ    

وترؾ لمعقؿ اإلنسانّي المسمـ أف يبدع فييا ما يراه متوافًقا مع الفائدة والمصمحة الخاصة والعامة 
 لممسمميف، وبما ال يتناقض مع الكميات والقواعد األساسية التي شرعيا اإلسبلـ، أىـّ ىذه األمور

بداعيـ الفكرّي.ىي نظاـ الحكـ في اإلسبلـ، الذي   تركو لسياسة الناس واجتياداتيـ وا 
إّف الحديث عف الحرّية والحرّيات ال ينقضي، فالحرية قيمة عظيمة، مرتبطة بأصؿ خمؽ    

اإلنساف، كوف اإلنساف ىو المخموؽ الذي خّصو هللا _سبحانو_ بحرية االختيار، فقاؿ في محكـ 
وئ  وئ           ەئۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئالتنزيؿ: ﴿

                                                           

 578 -577ص:  -صابر طعيمة –( الدولة والسمطاف 1)
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فاألمانة عند أىؿ العمـ ىي الصفات التي مّيز بيا اإلنساف عف (، 72﴾ )األحزاب:ۇئۇئ
غيره، وىي منشأ التكميؼ، وىي بوضوح حرّية االختيار والقدرة عمييا، وىذا ما معناه أّنيا أصؿ 

مف العمّي القدير، حوؿ اختيار اإلنساف بحرّية، لقولو  في خمؽ اإلنساف، ولذلؾ كاف التوضيح
(، 10﴾ )البمد:ڻ   ڻ( وقاؿ: ﴿3﴾ )اإلنساف:ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئۆئ  ۈئ  تعالى: ﴿

 أكثر فالموضوع يطوؿ كثيًرا.وال نريد اإلطالة 
 المبحث الرابع: العدل

وقاؿ ابف ( 90﴾ )النحؿ:ڇ ڇ چ چ چيقوؿ هللا تعالى في محكـ التنزيؿ: ﴿   
: "العدؿ ىو كّؿ مفروض مف عقائد وشرائع في أداء األمانات وترؾ الظمـ واإلنصاؼ  (1) عطية

ـ الطبرّي في تفسير قولو تعالى: ﴿ ﴾ ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅوا عطاء الحؽّ" ويقوؿ اإلما
ّف هللا يأمركـ إذا حكمتـ بيف  _سبحانو_ لوالة أمور المسمميف: "إ( "ىو خطاب مف هللا58)النساء:

 تحكموا بالعدؿ".رعيتكـ أف 
واه البخاري: كما أّف رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ مدح اإلماـ العادؿ في حديث ر    

، فاإلماـ العادؿ أّوؿ السبعة،  (2) ظّمو يوـ ال ظّؿ إاّل ظّمو، اإلماـ العادؿ""سبعة يظّميـ هللا في 
 .1031/مسمـ 660البخاري 

ڭ   ۓحيث قاؿ: ﴿كما أّف هللا _سبحانو_ أمر بالعدؿ حّتى مع المبغضيف،    

( ويقوؿ ابف عبّاس: "ال يجرمنّـك 8﴾ )المائدة:ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ
 ؾ العدؿ كثيرة سنأتي عمييا".شنئاف قوـ: أي ال يحممكـ بغضيـ، وقصص الصحابة في ذل

ألّف أصميـ واحد ىو آدـ _عميو السبلـ_ واإلسبلـ ،  (3) اإلسبلـ ينظر لمناس نظرة واحدة  
قّرر أّف الناس سواسية كأسناف المشط وتفاضميـ فقط بالتقوى، وقد أقّر ذلؾ رسوؿ هللا _صّمى هللا 
عميو وسّمـ_ وكذلؾ الصحابة مف بعده، فيذا أبو بكر _رضي هللا عنو_ يعمف في خطبتو األولى: 

ف صدفت فقّوموني" ويكّررىا عمر  إف أحسنت فأعينوني"إّني قد وّليت عميكـ ولست بخيركـ،  وا 
بف الخّطاب عندما أرسؿ إلى أبي موسى األشعري يوليو الكوفة: "إّنما أنت واحد مف الناس، غير 

 هللا جعمؾ أثقميـ حمبًل".  أفّ 
طفاء نار الفتف   (4) العدؿ يعني اإلنصاؼ والمعاممة بالمثؿ    ومف ثمرتو حّؿ كّؿ إشكاؿ وا 

 التي تنذر باليبلؾ.
                                                           

 162-160ص  –الخزرجي  –(فقو السياسة 1)
 159ص  376 –(رياض الصالحيف/باب الحّب في هللا 2)
 43-40ص  –محمد أبو فارس  –( النظاـ السياسي في اإلسبلـ 3)
 181الكيبلني ص  -( فمسفة التربية4)
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ڳ                گڳ گ، فقولو تعالى: ﴿ (1) والعدؿ والمسؤولية ال تنفصؿ إحداىما عف األخرى   

ی  ی  ی     ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  وقولو: ﴿ (21﴾ )الطور:ڳ

ـ: ﴾ )جت   حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث كما ينطمؽ العدؿ مف تساوي النوع  (41-38النج
 اإلنساني في الحقوؽ والواجبات وىو بنفس الوقت شرط العدؿ.

ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿والعدؿ يتضمف بالضرورة أّف لكّؿ عمؿ جزاء يتناسب معو،   

( والحقوؽ المتساوية يقابميا 8-7﴾ )الزلزلة: ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   
 مسؤوليات متساوية.

إّف مسؤولية االختيار ثقيمة، وىي أّف التصّرؼ يعود بالنتائج عمى الفرد نفسو أو عمى    
الجماعة واألّمة، مثؿ اختيار الحاكـ مثبًل، لذا فقد رأى الفارابي الخير والشّر يناؿ باالختيار، وىذا 

الحقوؽ دوف  ، باعتبارىا وسيمة لضماف (2) ما يجعؿ العدؿ شرًطا ألداء الشريعة، ومبّرًرا لوجودىا
استثناء أو محاباة، لذا قاؿ أبو بكر في خطبتو: "القوّي فيكـ ضعيؼ عندي حّتى آخذ الحّؽ منو، 

 والضعيؼ فيكـ قوّي عندي حّتى آخذ الحّؽ لو".
خمؿ اجتماعي، يأتي عمى المجتمع واألّمة، أساس الحكـ، وعدـ األصؿ يوصؿ لالعدؿ    

تحواذىا عمى السمطة والماؿ دوف األخرى، ولذلؾ قاـ حيث يجعؿ طائفة أو طبقة فوؽ طبقة، واس
ـّ التكافؿ والصدقات، وىذا يضع   (3) اإلسبلـ بخطوة ال مثيؿ ليا باالّتجاه الصحيح وىي الزكاة، ث

 خطوة أولى عمى طريؽ األمف االجتماعي والفردي. 
لمعدؿ في نفسو،  والعدالة مف أىـّ شروط الحاكـ، والعدالة في أىـّ أركانيا، أف يكوف مقيًما  

 . (4) ومف ىو مسؤوؿ عنيـ، فإف لـ يكف عداًل ال يؤمف تعّديو عمى حقوؽ المسمميف
فبل يكوف الرجؿ عداًل إاّل إذا توافر " وذىب أبو حامد الغزالي إلى ما يقارب ىذا المعنى:   

يكوف  فيو الصدؽ واألمانة والعفة عف المحاـر واجتناب المآثـ والبعد عف مواطف الريب، وأف
 . " مأموف الجانب وذا مروءة

: عدؿ اجتماعي، وعدؿ  (5) أّما الدكتور عبد الكيبلني جعؿ العدؿ الشامؿ في ثبلث  
 اقتصادي، وعدؿ إداري.
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والعدؿ االجتماعي يقتضي تحقيؽ التكافؿ االجتماعي، حّتى لو اقتضى األمر فرض ذلؾ     
كّؿ أبواب االستغبلؿ ولو يفرض القانوف عمى المتخمفيف، والعدؿ االقتصادي يقتضي إغبلؽ 

لذلؾ، كالربا واالحتكار والغّش والتبخيس والمغاالة، وأّما العدؿ اإلدارّي فيقتضي وضع الرجؿ 
 المناسب في المكاف المناسب وتكافؤ الفرص، عمى أساس أّف الكفاءة أساس التمايز.

د في المعاش والمعاد، وىي إّف مبنى مقاصد الشريعة اإلسبلمية يقوـ عمى مصالح العبا   
سالكيف: " تقوؿ القاعدة الفقيية رحمة كّميا، وعدؿ كّميا، حيث يقوؿ ابف قّيـ الجوزية في مدارج ال

ّف مصالح العباد غاية الحكـ، لذلؾ فإّف نظاـ الديف ال يقوـ إاّل بنظاـ الدنيا، فنظاـ الديف إ
وبقاء الحياة، وسبلمة قدر الحاجات، فبل إاّل بصّحة البدف  ليمابالمعرفة والعبادة ال يتوّصؿ 

 . (1) ضرورية"يتحّقؽ أمر الديف إاّل بتحقيؽ األمف عمى ىذه المسّممات ال
 العدؿ مف مقتضيات األمف الذي دونو ال تستقيـ الحياة، فبل حياة ببل أمف، قاؿ تعالى:   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ﴿ 

 ﴾     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
فقد ربط رّب العّزة عبادتو وطاعتو بالحفاظ عمى الحياة اإلنسانية بتوفير قواـ الجسد    

باألمف وسّد الرمؽ، وال يمكف تحقيؽ األمريف في المجتمع إاّل بالعدؿ واإلنصاؼ، فبل بّد مف 
ف عدالة في عدالة اجتماعية، تحفظ الجميع مف الفقر الناتج عف أنواع االستغبلؿ والظمـ، وال بّد م

 المجتمع تمنع أنواع التعّدي عمى أمف الناس أفراًدا وجماعات، ودوف العدؿ ال يتحّقؽ ذلؾ.
سيادة خبلص في محاربة الرذائؿ والدعوة إلى أّف اإل  (2) شّدد الشيخ محّمد الغزالي عمى  

أّوؿ مقاماتيا القيـ الدينية وىداية الناس يجب أف يواكبو صبلح دنيا الناس بعدالة اجتماعية، 
تأميف حّد كاؼ مف حاجات الفرد والمجتمع، فقاؿ: "مف العسير أف تمؤل قمب إنساف باليدى إذا 

 كانت معدتو خاوية أو أف تكسوه بمباس التقوى إذا كاف جسده عارًيا".
لى ىذا المعنى ذىب أمير المؤمنيف عمّي بف أبي طالب   "إّف هللا فرض في أمواؿ :  (3) وا 

إاّل بما شبع بو غنّي وهللا _سبحانو_ سائميـ عف ذلؾ" ويؤّكد وات الفقراء فما جاع فقير األغنياء أق
وتنيى عف الظمـ،   (4) العبّلمة الفاضؿ الشيخ القرضاوي أّف األحاديث الشريفة تأمرنا بالعدؿ

 وتوجب تحّري الكسب الحبلؿ، وتحّذر مف الحراـ، وىي أحاديث معروفة غير منكورة.
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 171(المصدر نفسو ص 3)
 178ص  –القرضاوي  –(السنة 4)
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باًبا كامبًل في كتابو كيؼ نتعامؿ مع القرآف حوؿ التعاوف اإلنساني ويضع ثـّ يضيؼ    
لخير اإلنسانية إقامة العدؿ بيف الناس كّؿ : " مّما دعا إليو اإلسبلـ  (1) تأكيًدا جميبًل يقوؿ فيو

 كّميـ جميًعا".الناس، فميس عداًل لمعرب وحدىـ وال لممسمميف وحدىـ، إّنما ىو عدؿ لمناس 
، وأّف كّؿ مظمـو سوؼ  (2) ويضيؼ أّف اإلسبلـ أشعر الناس أّف العدؿ فريضة ال تياوف فييا  

 يأخذ حّقو مّمف ظممو. 
، ابتداء مف العدؿ المطمؽ إلى  (3) إّف كممة العدؿ وردت في القرآف الكريـ أربع عشرة مّرة   

المجتمع، ولـ يكتِؼ اإلسبلـ العدؿ مع الخصوـ والعدؿ في القوؿ، حّتى أصبح العدؿ قاعدة بناء 
 بالعدالة الظاىرة بؿ تجاوزىا إلى العدالة التي في عمـ هللا.

بشر  اوال أدّؿ مف ذلؾ إاّل تأكيد الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ حيث يقوؿ: "إّنما أن     
ّنكـ تختصموف إلّي فمعّؿ بعضكـ أف يكوف ألحف بحّجتو مف بعض، فأقضي لو عمى نحو  مثمكـ وا 
ما أسمع منو، فمف قضيت لو بشيء مف حّؽ أخيو فبل يأخذّف منو شيًئا، فإّنما أقطع لو قطعة مف 

 )زيادة / فميحمميا أو يذرىا(  (4) "النار
لناس في المجتمع، وأىـّ أنواع المساواة وأعظميا إّف أىـّ مظاىر العدؿ ىو المساواة بيف ا   

أثًرا وصمة بالعدؿ ىي المساواة أماـ القانوف والقضاء، وسنورد بعض الشواىد مف العدؿ 
اإلسبلمّي: روي أّف رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وقؼ يعدؿ الصفوؼ في بدر، وكاف في 

في بطنو في القدح، وقاؿ:  والصّؼ فطعن يده قدح يعدؿ بو، وكاف سواد بف غزية مستنصبًل مف
قدني، فكشؼ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ عف اؿ سواد: يا رسوؿ هللا أوجعتني فأاستِو يا سواد، فق

بطنو وقاؿ: استقِد، فاعتنقو سواد وقّبؿ بطنو، فقاؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_: ما حممؾ عمى ىذا 
يكوف آخر العيد بؾ أف يمّس جمدي جمدؾ،  يا سواد، قاؿ: يا رسوؿ قد حضر ما ترى فأردت أف

 .  (5) فدعا لو رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ بخير
ولّما أجمع رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ السير إلى ىوازف ذكر لو أّف عند صفواف    

سبلحؾ، نمؽ بو بف أمّية أدراًعا وسبلًحا فأرسؿ إليو وىو يومئٍذ مشرؾ فقاؿ: يا أبا أمّية أعرنا 
عدّونا غًدا، فقاؿ: أغصًبا يا محّمد؟ قاؿ: بؿ عارية مضمونة حّتى نؤّدىا، قاؿ: ليس بيذا 

 .(6)بأس
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وفي كتاب رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ إلى عمرو بف حـز عاممو عمى اليمف    
لمناس والتبشير أمره بالتقوى واإلحساف وسّمـ_ بوصّية طويمة، ذكر منيا أوصى _صّمى هللا عميو 

 .  (1) بالخير والميف لمناس بالحّؽ، واالشتداد عمييـ بالظمـ، فإّف العدؿ طريؽ الجّنة
وقد بعث رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ عميِّا بف أبي طالب إلى اليمف قاضًيا، وقاؿ    

مف األّوؿ  إذا جمس بيف يديؾ الخصماف فبل تقِض بينيما حّتى تسمع مف اآلخر كما سمعت"لو: 
  (2) فإّنو أحرى أف يتبّيف لؾ القضاء".

الرجؿ: ألـ يقؿ  وروي عف أبي بكر أّنو جاءه رجؿ وقاؿ: أبي يريد أخذ مالي كّمو، فسأل   
إّنما يعني بذلؾ "أبو بكر: فأجابو رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_: "أنت ومالؾ ألبيؾ" 

 ."(3)النفقة
ميراثًا قّصة مشيورة حيث طمب أبو بكر شاىديف فجاءه المغيرة وقّصة الجّدة التي طمبت    

 . (4) بف شعبة ومحّمد بف مسممة وشيدا عمى أّف الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ أعطاىا فأعطى
(4) . 
بسط لواء العدؿ في ربوع الديار التي فتحيا المسمموف، وأوصى  ووقد ورد عف أبي بكر أنّ    

والمحافظة عمى اإلنساف والعمراف، وأعاد اآلدمية إلى الناس،  جنده بالرحمة والعدؿ واإلحساف
ّف بعض أمرائو رأى التنكيؿ العدؿ حّتى قيؿ إبالطغياف ؿ لشعوب طالما تـّ اضطيادىا، وبدّ 

  (5) بالببلد المفتوحة كنوع مف القصاص، فرّد قائبًل: أفنستّف بفارس والروـ؟!
كثير مف القصص التي تدّؿ عمى عمر بف الخّطاب فقد اشتير عنو  وأّما أمير المؤمنيف   

يرّد  تحّري العدؿ حيث كاف يجوب الشوارع واألزّقة والحواري في الميؿ والنيار يبحث عف مظموـ
و ذات مّرة رأى إببًل البنو عبد هللا وقد سمنت، فبعث لو وأمره ببيعيا وأعطاه لو مظممتو، وقيؿ إن
ـّ دفع ا  . (6) لباقي لبيت الماؿ ألّنو خشي أّنيا عوممت معاممة خاّصة ألّنيا البنورأس الماؿ ث

، وجاءه أعرابي فقاؿ: اّتؽ  (7) ورأى عمر بائًعا لّمبف يغّش فضربو بالدّرة وىّدده بالحبس
: ال خير فيكـ إف لـ  (8) هللا يا عمر، فأراد أحد الجموس أف يبطش بالرجؿ، فزجره عمر، وقاؿ
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فينا إف لـ نسمعيا، دعو فميقميا، فنعـ ما قاؿ، فدعا الناس إلى المنبر وقاؿ: ير تقولوىا، وال خ
ماذا تقولوف لو ممت برأسي إلى الدنيا؟ فقاؿ أحدىـ لو رأيناؾ معوجا لقّومناؾ بسيوفنا، فقاؿ عمر: 

 الحمد  الذي جعؿ في أّمة محّمد مف يقّوـ عمر بسيفو.
الوالي عمى مصر، ووجدنا عمر يأمر الرجؿ القبطي أف يضرب ابف عمرو ابف العاص    

  (1) استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أّمياتيـ أحراًرا؟! وىو يقوؿ الكممة التاريخية: متى
وقّصة المرأة التي أحضر ليا وألوالدىا الطحيف، وطبخ ليـ بنفسو لفقدانيا المعيؿ وعوزىا، وقّصة  

كثير مف طاء، وقّصة بائعة المبف وغيرىا كثير أرادت فطاـ ابنيا قبؿ الموعد بسبب العالمرأة التي 
 قصص العدؿ العمرّي.

أّما عمّي بف أبي طالب فحّدث وال حرج فكّؿ سيرتو عدؿ، وكّؿ حياتو عدؿ، وقّصة    
النصرانّي وتحاكمو إلى القاضي شريح، حوؿ درع عمّي التي وجدىا، ولـ يجد عميِّا إاّل ابنو شاىًدا 

 ."(2) إّنيا أحكاـ أنبياء"أّنيا لو فحكـ القاضي لمنصرانّي، فأسمـ النصرانّي وقاؿ: 
ة و صعد المنبر وخطب الناس، أّنو لـ يأخذ مف ماؿ المسمميف سوى زجاجوروي أنّ    

ـّ رّدىا إلى  بيت الماؿ، وأّنو كاف يرعد مف البرد في الشتاء، ولـ يمّد يده لبيت الماؿ ألخذ عصر ث
  (3) ىدمة

ؤّسًسا العدؿ قيمة إسبلمية عميا أقّرىا اإلسبلـ مبدئيِّا ليس حقِّا مكتسًبا بؿ جزًءا مرّكًبا وم   
 إلنسانية اإلنساف كما الحرية وباقي القيـ اإلنسانية.

 المبحث الخامس: المساواة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         قاؿ تعالى: ﴿   

ڇ      ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇوقاؿ تعالى: ﴿ (1النساء: ﴾ )ٿٺ

هللا _سبحانو_ خمؽ الخمؽ مف نفس واحدة، وأقّر في ( 13﴾ )الحجرات: ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ
كتابو العزيز أّف التمايز بيف الناس ىو بتقوى هللا فقط، وىذه ىي المساواة التامة بيف بني اإلنساف، 

بالظمـ والظالميف وأمر بالعدؿ والقسط دوف تفريؽ بيف مسمـ   (4) لقد عّرض القرآف الكريـ أيًضا
وغير مسمـ، أو بيف رجؿ وامرأة، أو بيف أبيض وأسود، أو بيف كبير وصغير، أو بيف غنّي 
وفقير، وكّرست مئة وخمسوف آية مف آيات القرآف الكريـ المساواة بيف الخمؽ، وتكّرر األمر بحفظ 

تؿ والقتاؿ والكره والكراىية واإلكراه، وضمف حرية الفرد في الحياة اإلنسانية، والنيي عف الق

                                                           

 120ص  –القرضاوي  –(كيؼ نتعامؿ مع القرآف 1)
 121سو (المصدر نف2)
 15-14ص  –مجدي السّيد  –(مئة قّصة عف اإلماـ عمّي 3)
 21ص  –خير عبد الرحمف  -(حقوؽ اإلنساف4)
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عديد مف آيات القرآف عمى كرامة اإلنساف وتكريمو في  االعتقاد والفكر لكافة البشر وقّرر التأكيد
 الكريـ وأحاديث النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_.

إلنساف ىي المساواة في اإلسبلـ في بناء حقوؽ ا  (1) إّف مف أىـّ األركاف التي أرساىا   
اإلنسانية التي كانت تقوـ عمى التمييز واالستعباد قبؿ اإلسبلـ وعدـ اعتبار المرأة إنساًنا كامبًل، 

ـّ النظرة الدونية إلى الموف األسود، فجعؿ اإلسبلـ عقيد التوحيد حجر الزاوية في إقامة ركف  ةث
 المساواة.

، فوحدة األصؿ اإلنساني يجعؿ تحقيؽ  (2) دؿإّف المساواة بيف البشر مف مقتضيات الع   
العدؿ قائًما عمى تمؾ المساواة بيف أصحاب األصؿ الواحد، وما اختبلؼ الناس إاّل إلعطاء هللا 
_سبحانو_ ليـ خصائص التكّيؼ مع البيئة، لذا ال تمايز بناء عمى لوف أو عرؽ حّتى أّف 

ھ  ھ  ے   الظالمة، فقاؿ تعالى: ﴿ اإلسبلـ منع ظمـ األمـ األخرى، باتّخاذ المعاىدات

﮵  ﮶ ﮲  ﮳  ﮴    ( 92﴾ )النحؿ:  ﮷ے  ۓ  ۓ  
اإلسبلـ ربط المساواة بو كديف كما ذكرنا، ولـ يجعميا نتيجة لتطّور البشرية، الفكرّي    

 ، وال نتيجة لمطالبة العبيد بحقوقيـ. (3) والسياسي واالجتماعي
، التي وقؼ اإلسبلـ عندىا بصرامة، واألىـّ في ىذا الجانب ىو مساواة     الحاكـ بالمحكـو

ولـ يجعؿ المسؤولية والحكـ مسّوًغا وال دافًعا لمتعالي وعدـ المساواة مع الناس، فالمسمموف مف 
، ومقياس التفاضؿ بينيـ ىو تقوى هللا  (4) الحاكـ حّتى آخر فرد في الشعب كأسناف المشط

السنة المطّيرة، وقّصة الممؾ الغّساني الذي لطـ األعرابّي عند تعالى، وىذا ما قّرره القرآف الكريـ و 
وقوؿ   (5) الكعبة مشيورة حيف أخذ األعرابّي حّقو منو، وقّصة شفاعة أسامة في المرأة التي سرقت

 الحبيب _ صّمى هللا عميو وسّمـ_: "لو أّف فاطمة بنت محّمد سرقت لقطعت يدىا".
 (6) لـ تكف معروفة مف قبؿ ـ عمى مقاييس جديدة مختمفةوالمساواة في اإلسبلـ منيج يقو    

، وليس باستطاعة أي منيج غير اإلسبلـ أف يأتي بما أتى بو، ألّف اإلسبلـ ربط المساواة بأصؿ 
اإلسبلـ كعقيدة توحيد، واعتمد عمى أصؿ اإلنساف الواحد، وطبيعتو كمخموؽ متساٍو في الصفات 

 الخمقية.

                                                           

 124ص  -سعيد عمي –(المواطنة 1)
 39ص  -الكيبلني-(القيود عمى سمطة الدولة2)
 249ص: –الكيبلني  –(دراسات في الفكر اإلسبلمي 3)
 41ص  -فارسمحّمد أبو  -(النظاـ السياسي اإلسبلمي4)
 157ص  –البياتي  –(النظـ اإلسبلمية 5)
 182ص  –صابر طعيمة  –(الدولة والسمطة 6)
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أّف مف ثمار التوحيد الذي دعا إليو اإلسبلـ األخّوة البشرية،   (1) القرضاوييؤّكد الدكتور    
 ومف لوازميا المساواة اإلنسانية، وىذه األخّوة مبنية عمى أمريف: 

 أّف البشرية عبيد لرّب واحد .1
 أّف البشرية أبناء ألب واحد .2

توّلى واجًبا أعمى مف الحاكـ في اإلسبلـ متساٍو مع جميع أبناء األّمة في الحقوؽ، لكّنو ي  
 افي منزلة أعمى مف غيره، ولكف لو حقّ   (2) واجب غيره في رعاية شؤوف الناس، وىذا ال يضعو

عمى الناس نابع مف استطاعتو وقدرتو عمى تنفيذ الميّمة الموكمة إليو، ال مف تفّوقو أو تمّيزه 
ذا ما تصرؼ تصرّ  ًفا شخصيِّا يحاسب عميو الخاص، فالمكانة لمموقع الذي يمثّمو ال لشخصو، وا 

 كأي شخص مجرد مف أّي منصب.
اإلسبلـ حارب أيًضا التفرقة العنصرية، التي نسمع عنيا في عصرنا، وذلؾ أيًضا و 
عقيدة التوحيد، ىذا التمييز الذي عجزت كثير مف األمـ والشعوب عف تجاوزه عبر عمى اعتماًدا 

 العقيدة الدينية. قروف، لكّف اإلسبلـ ألغاه أصبًل وابتداء كجزء مف
 .المساواة قيمة إنسانية عظيمة لو عرؼ اإلنساف استعماليا  

 المبحث السادس: اإلحسان
 (90﴾ )النحؿ:چ  چ  چ  ڇ   ڇ   قاؿ تعالى: ﴿

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  وقاؿ: ﴿

 (100﴾ )التوبة:ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          
 (128﴾ )النحؿ: ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  وقاؿ: ﴿
 (58البقرة:﴾ )ٿ  ٿ   وقاؿ: ﴿
 (195﴾ )البقرة: ھ    ھ  ے    ے    ھھ وقاؿ: ﴿
 (134﴾ )آؿ عمراف: ٹ  ڤ  ڤ   وقاؿ: ﴿
﴾ ڌ  ڎ  ڎ         ڌڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ﴿وقاؿ: 

 (85)المائدة: 
 (84)األنعاـ: ﴾ ٿ             ٿ  ٿ    وقاؿ: ﴿
 ( 120﴾ )التوبة: ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   وقاؿ: ﴿
 (37﴾ )الحّج: ىئ  ىئ   وقاؿ: ﴿
 (69﴾ )العنكبوت: ہ  ہ  ہ  ہ   وقاؿ: ﴿

                                                           

 118ص  –القرضاوي  –(كيؼ تتعامؿ مع القرآف 1)
 184ص  –صابر طعيمة  –(الدولة والسمطة 2)
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 (2/3﴾)لقماف: ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   وقاؿ: ﴿
 (12﴾ )األحقاؼ: ی       ی    جئ  حئ  مئ   وقاؿ: ﴿

والمحسنيف وتأمر باإلحساف، أّما في حديث عمر بف وآيات كثيرة تتحّدث عف اإلحساف    
الخّطاب _رضي هللا عنو_ في صحيح اإلماـ مسمـ، عندما سئؿ الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ 

، وكذا عند اإلماـ  (1) عف اإلحساف قاؿ: "أف تعبد هللا كأّنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإّنو يراؾ"
مف  50حديث رقـ  جبريؿ عف اإليماف واإلسبلـ واإلحسافالبخاري عف أبي ىريرة في باب سؤاؿ 

 .24ص  38كتاب اإليماف. رقـ الباب 
يقوؿ العبّلمة ابف منظور: "واإلحساف ضّد اإلساءة، وفّسر النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_    

و يراؾ" اإلحساف حيف سألو جبريؿ _عميو السبلـ_ فقاؿ: أف تعبد هللا كأّنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنّ 
﴾ أراد باإلحساف اإلخبلص، وىو شرط في چ چ چڇ ڇوىو تأويؿ قولو تعالى: ﴿

صّحة اإليماف واإلسبلـ مًعا، ذلؾ أّف مف تمّفظ بالكممة وجاء بالعمؿ عمى غير إخبلص لـ يكف 
ف كاف إيمانو صحيًحا. د باإلحساف المراقبة وحسف الطاعة، فإّف مف راقب هللا اوقيؿ أر  محسًنا، وا 

عممو، وقد أشار إليو في الحديث: "فإف لـ تكف تراه فإّنو يراؾ"، وقولو _عّز وجّؿ_ :  أحسف
( ما جزاء مف أحسف في الدنيا إاّل أف يحسف إليو 60﴾ )الرحمف:ۋۅۅۉۉ﴿

ـ ال يكوف إاّل في اآلخرة، واإلحساف واإلنعاـ مفترقاف بأّف اإلحساف لمنفس ولغير النفس، أّما اإلنعا
 لغير النفس. 

أّف اإلحساف   (2) ويذكر الدكتور ماجد الكيبلني في كتابو القّيـ فمسفة التربية اإلسبلمية   
معناه التفّضؿ والزيادة في المعاممة الحسنة )حسب كنز العّماؿ( فيو العبلقة الطبيعية التي يجب 

 أف تربط اإلنساف باإلنساف في الظروؼ العادية حيف ال يكوف ىناؾ خبلؼ. 
العبلقة المطموبة حيف تكوف عبلقة اإلنساف باإلنساف عبلقة مباشرة ال  واإلحساف ىو   

وسيًطا بيف طرفيف آخريف، واإلحساف ىو العبلقة التي يجب أف تربط الحاكـ بالمحكوـ والغني 
بالمسافر والزوج بالزوجة  بالفقير، والعالـ بالجاىؿ، والقوّي بالضعيؼ، والرئيس بالمرؤوس والمقيـ

 يف والدوؿ المتقّدمة بالدوؿ المتخّمفة.. وىكذاوالولد بالوالد
لذلؾ كاف التحذير اإلليي مف المّف واألذى، وأرشد إلى التعامؿ مع األجر والجزاء مع هللا سبحانو 

 وتعالى.
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ( وقاؿ: ﴿9﴾ )اإلنساف: ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ڄ﴿قاؿ تعالى: 

﴾ ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ہڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
  (262)البقرة: 

                                                           

 29/ ص 8-1رقـ  -باب اإليماف واإلسبلـ –كتاب اإليماف -(صحيح مسمـ1)
 178-173ص:  –ماجد الكيبلني  -مية(فمسفة التربية اإلسبل2)



 موقع الشورى يف النظام السياسي اإلسالميــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 

 أّما دوائر اإلحساف فتتدّرج حسب دوائر االنتماء البشرّي: 
 ( 7﴾ )اإلسراء:   ۓھ  ے  ے  ۓ دائرة النفس: ﴿ .1
 ( 23)اإلسراء:  ﴾   ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں األسرة: ﴿ .2
 ( 83﴾ )البقرة:ں   ں  ڻ  ڻ   األقارب: ﴿ .3
 (83﴾ )البقرة:ې  ې   القومية: ﴿ .4
 (83البقرة:﴾ )ې    ې  ى   اإلنسانية كّميا: ﴿ .5
اإلحساف مثؿ العدؿ والقسط، مطموب في جميع األحواؿ واألوقات، ويفّصؿ القرآف الكريـ   

في الممّمات والحوار والتواصؿ الثقافي المياديف التي يجب أف تتجّمى مف خبلليا عبلقة اإلحساف: 
والخبلفات، وفي الحرب والجياد، في التحية والسبلـ، مع الضعفاء وفي األسرة والخصومات 

 واأليتاـ، وفي العبلقات السياسية واالقتصادية وفي كّؿ ميداف مف مياديف الحياة.
إّف اإلحساف مطموب في جميع أشكاؿ التعامؿ والعبلقات عمى مستوى األفراد والجماعات    

ڦ   عبلقتو بالحياة )عبلقة االبتبلء( قاؿ تعالى: ﴿ وىو القياس الذي يقاس بو نجاح اإلنساف في

 (7﴾ )الكيؼ: ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ  
 كممة: 

األّمة ىي األصؿ في اإلسبلـ، واإلنساف ىو حجر الزاوية في بناء األّمة، بؿ واإلنساف    
يحتاجيا إلتماـ ىذه الميّمة كنوع، لذلؾ فإّف ليذا اإلنساف الكريـ ميّمة خمؽ ألجميا، ولو ضرورات 

ات مرتبطة بالتكويف البشرّي، والجماعة معمى الوجو الصحيح، وىذه الضرورات يترّتب عمييا متمّ 
البشرية صاحبة الميّمة، أىـّ ىذه المتّممات الحّؽ لئلنساف بأف يحصؿ عمى حقوقو دوف مّنة مف 

البشر عمى أساس القسط، الذي ىو  أحد أو تفّضؿ، وابتداء دوف إلحاؽ تحسينّي، وأف تبنى عبلقة
ـّ  حساف، أساسو الحرية في العقيدة والفكر والرأي لمفرد والمجتمع، وىكذا يت عدؿ ومساواة وا 

 الحصوؿ عمى الضرورات وتحصؿ الميّمة وتتـّ.
ـّ االعتماد عمى ىذا األساس لبناء الدولة أو الحكومة أو نظاـ الحكـ، فإّنو بالضرورة     إذا ت

اإلنساف الميّمة  نسانية، التي مف خبلليا يؤّدي بنولناتج نظاًما يحّقؽ الكرامة اإلسوؼ يكوف ا
الربانية الموكمة إلييـ وىي دافع الخمؽ وسببو وفؽ نظاـ اجتماعّي سياسّي، يعّبر عنو في نظاـ 

تماـ الميّمة عمى الوجو األكمؿ، وبذلؾ يستطيع األمور في نصابيا حّتى نصؿ إللمحكـ يضع كّؿ 
 بإحساف ونخرج بمجتمع وأّمة صالحة قادرة عمىإنساف أف يعطي ما عميو وأف يأخذ مالو  كؿّ 

نسانية مكتممة خًذا وعطاء، وبالتالي الوصؿ إلالبناء الحضارّي والتقّدـ وأخذ دورىا بيف األمـ، أ
 البناء قادرة عمى أداء وظيفتيا الربانية عمى الوجو األكمؿ  )وىذه رسالة اإلسبلـ(.
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 الفصل الرابع
 نظام الحكم في اإلسالم

 المعالم ..

 الباب األّول: السيادة لمشرع  
ا )الحاكمية والسيادة( وقد يرد كثيًرا في كتابات الفقياء والمثّقفيف اإلسبلمّييف مصطمحً    

الشييد سّيد قطب، ومف تعامؿ مع السيادة، وبالرجوع إلى وجدت مف تعامؿ مع الحاكمية مثؿ 
ذا كاف ىناؾ لمغوي وجدت أّف الكممتيف متشابيتااألصؿ ا ف جدِّا وتحمبلف ذات المعنى تقريًبا وا 

ـّ إجرائّي تقنّي ثانًيا، فحسب لساف العرب لمعبّلمة ابف منظور يرجع األصؿ  فارؽ فيو لفظي أواًّل ث
حاكـ( والسّيد ىو: اآلمر الناىي، وتطمؽ عمى  –ا )سائد مفاعؿ منيحكـ( واسـ ال –إلى )ساد 

 . (1) الرّب والمالؾ والشريؼ والرئيس والفاضؿ
 . (2) الحاكـ: ىو القاضي ومنّفذ الحكـ، وىو الذي يحكـ األشياء ويتقنيا   
ودائًما األصؿ ىو القرآف الكريـ، ففي القرآف آيات كثيرة حوؿ الموضوع منيا: قولو   

ٱ  ٻ         وقولو: ﴿ (65﴾ )النساء:  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېتعالى: ﴿

ڎ  ، وقولو: ﴿(36﴾ )األحزاب:   ٺٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

(، وقولو: ﴿اتّبعوا ما 213﴾ )البقرة: گ  گ  گ  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک
ـ مف ربّكـ﴾ )األعراؼ: ﴾ جب  حب  خب    يئمئ    ىئ  حئی   ی  جئ وقولو: ﴿(، 3أنزؿ إليك

 (10)الممتحنة:
 (51﴾ )النور:  ۈئې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ وقولو: ﴿ 

ذا أردنا أف نصؿ ل تكّمؿ بعضيا في إصدار األوامر  ّف السيادة والحاكميةئدة نقوؿ إمفاوا 
ـّ تنفيذ ىذه والنواىي قرارىا، ث جية تقوـ بالميّمة، وحسب  خبلؿ إصدارىا مفعد األوامر ب، وا 

مفاىيـ العصر، فنحف نتحّدث عف جية تشريعية تصدر الدستور الذي ىو أساس النظاـ السياسي 
ـّ تشّرع القوانيف اعتماًدا عمى ىذا الدستور ولتنفيذه في التفاصيؿ والحياة العممية.   في الدولة، ث

كمية  _سبحانو_ أو السيادة  _سبحانو_ اعتماًدا عمى أّف ّف الحالذلؾ قاؿ عمماؤنا إ   
ـّ قوانيننا التفصيمية تأتي مف الفقياء والفقو اإلسبلمي والمفسريف  دستورنا ىو القرآف الكريـ، ث

 وما إلى ذلؾ.  اوتخصيصً  والمحّدثيف، ألّف في الحديث النبوّي تفصيبلً 

                                                           

 470ص  4مجّمد  -ابف منظور –(لساف العرب 1)
 540ص  – 2مجمد  –(المصدر نفسو 2)
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 نقوؿ  _سبحانو_ ألّنو لـ يسّـِ نفسو _سبحانولذلؾ نختصر الكبلـ عمى السيادة لكف ال    
شرع هللا _سبحانو_ عمى اعتبار أّنو الدستور األساسّي، وتعالى_ سّيًدا، فنرجع السيادة إلى 

والقانوف الفرعّي المعتمد عمى الدستور األساسّي، وبذلؾ نطمؽ مصطمح السيادة لشرع هللا 
 _سبحانو وتعالى_. 

حية الفقيية والسياسية والقانونية إلى الشارع وأحكامو في تنظيـ السيادة تنصرؼ مف النا   
وبناء عمى اآليات التي ذكرناىا وغيرىا التي فيمنا منيا الحكـ  ، (1) العبلقات وتوجيو شؤوف األّمة

سناد التقرير  _سبحانو وتعالى_، أي  بمعنى السيادة والحاكمية، أي تقرير األوامر والنواىي وا 
ال بّد مف اإلشارة ىنا إلى أّف السيادة بيذا المعنى لمشرع ال ،  (2) إثبات السيادة لمتشريع اإلليي

شر خاّصة، فالحاكـ ليس لو مف السيادة أي شيء وال نصيب، إّنما ىو منّفذ وحارس لغيره مف الب
الوسطى في يقوـ عمى الحفاظ عمى تمؾ السيادة مف التحريؼ أو التجاوز، كما حصؿ في القروف 

ـّ مارست  باعتبر الممؾ أو الحاكـ جزًءا مف السيادة أو صاح أوروبا، إذ حّؽ في السيادة، ث
ور عمى اعتبار أّف رجؿ الديف نائب عف هللا ولو حّؽ السيادة، فمثؿ ذلؾ يؤّدي الكنيسة نفس الد

 إلى نوع مف التأليو لمبشر في غير وجو حّؽ أو مسّوغ.
الحاكـ أو الممؾ أو سّمو ما شئت، ليس نائًبا عف هللا _سبحانو_ وال حّتى عف رسولو    

بمعناىا الصحيح، فبل يستطيع أف يحّؿ  )في مجاؿ النبّوة( وما داـ كذلؾ فبل عبلقة لو بالسيادة
حراًما أو يحّرـ حبلاًل، وال أف يضع قانوًنا أو يمنح فبلًنا أو يحرمو، فالمعطي والمانع والمحّمؿ 

 والمحّرـ ىو الشرع وىنا تكمف السيادة. 
أّما مف يقوـ عمى تنفيذ ما تقّرره فإّنو الحاكـ أو المسؤوؿ وبذلؾ يكوف لممسؤوؿ مكانة    

 محّددة واضحة مف الشرع ومف األّمة واألفراد، سوؼ نوّضحيا في الباب الثاني.  
مف ىنا تثبت السيادة لمشرع باعتبار أّف ما أنزؿ هللا وما أمر بو وخّمفو رسوؿ هللا _صّمى 

ـ بوهللا عميو وسمّـ گ  گ    کڑ  ڑ  ک  ک  ک، فا سبحانو يقوؿ: ﴿ (3) _ يجب أف يحك

  (48﴾ )المائدة:  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ
العبودية  _سبحانو_ وحده، وأخّص خصائص العبودية ىي  في اإلسبلـ أساس   

، وىذا مدلوؿ شيادة أف ال إلو إاّل هللا، فيو  (4) االستسبلـ والخضوع واالنقياد  في األمر والنيي
اإللو المالؾ والمتصّرؼ والعالـ والقادر، وبالتالي ىو المشّرع وشرعو ىو السائد، والمسّود مف 

                                                           

 226ص  –صابر طعيمة  –(الدولة والسمطة 1)
 227ص  –(المصدر نفسو 2)
 229ص  –صابر طعيمة  –(الدولة والسمطة 3)
 23 ص –محّمد أبو فارس  –(النظاـ السياسّي في اإلسبلـ 4)
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وعمى ذلؾ فإّف الحاكـ في الدولة اإلسبلمية يعتبر خاضًعا لناس المسمموف والدولة اإلسبلمية، ا
، أي تنفيذ القوانيف  (1) ىو مسؤوؿ عف متابعة تنفيذه فقطلمشرع وليس فوقو أو مسؤواًل عنو، بؿ 

عمى نفسو أواًّل ثـّ عمى باقي أفراد األّمة، والذي يحكـ فعبًل عميو وعمى الجميع ىو قانوف الشرع 
 وىذا معنى السيادة.

القرآف الكريـ منياج لئلنساف المسمـ يتضّمف األصوؿ الموّجية لحياتو وعبلقاتو با     
، كما أّف القرآف دستور لمحكـ وسياسة الحياة الجماعية  (2) وبالبشر، وبالكوف مف حولو وبنفسو

 (105﴾ )النساء: ۇئې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئلؤلمة لقولو سبحانو: ﴿
 . (3) وىو بذلؾ يتضّمف القواعد األساسية وال يدخؿ في كّؿ التفصيبلت لمسياسة والحكـ

مفروًضا عمى اإلنساف المؤمف طاعة هللا _سبحانو_ واتّباع أمره ونييو، فكذلؾ إذا كاف    
 . (4) يجب عمى الحاكـ أو األمير الحكـ بما أنزؿ هللا _تعالى_ وىذا معنى السيادة لمشرع

قاؿ اإلماـ الغزالي: "أّما استحقاؽ نفوذ الحكـ فميس إاّل لمف لو األمر والخمؽ، فإّنما النافذ    
لؾ عمى ممموكو، وال مالؾ إاّل الخالؽ، فبل حكـ وال أمر إاّل لو. أّما النبّي والسمطاف حكـ الما

والسّيد واألب والزوج فإذا أمروا وأوجبوا لـ يجب شيء بإيجابيـ بؿ بإيجاب هللا _سبحانو_ 
 .  (5) طاعتيـ، فالواجب طاعة هللا ومف أوجب هللا طاعتو"

 قة التوحيد في سورة األنعاـ بثبلثة مبادئ: قّرر القرآف الكريـ بجبلء وصراحة حقي
 (164﴾ )األنعاـ:  ې  ى   ى  ائ  ائ ربوبية هللا _سبحانو وتعالى_: ﴿ .1
 (14﴾ )األنعاـ:  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ الوالء : ﴿ .2
  (6) ( 114﴾ )األنعاـ:  ک  ک   گ  گ الحكـ : ﴿ .3
ـّ اإلساءة لو عبر      ولكف، فإّف تعبير حاكمية هللا _سبحانو_ بتمؾ اليبلمية يمكف أف تت

استخدامو كما حصؿ في أوروبا، بأف يكوف الحاكـ مّدعًيا لمحكـ باسـ هللا، وىنا الخطر، 
فالحاكمية  تعني أّف األساس في الدستور والقانوف في سياسة حياة األّمة ينبني عمى القواعد 

ية وتوضيحيا، مف السنة النبوية الشريفة، وليس لمحاكـ في ذلؾ أي شيء وال نصيب، بؿ إّف القرآن

                                                           

 305ص  –منير البياتي  –(النظـ اإلسبلمية 1)
 418ص:  –القرضاوي  –(كيؼ نتعامؿ مع القرآف 2)
 424ص  –القرضاوي  –(كيؼ نتعامؿ مع القرآف 3)
 425ص  –(المصدر نفسو 4)
 18ص  –القرضاوي  –(السياسة الشرعية 5)
 138ص  –فيمي ىويدي  –(القرآف والسمطاف 6)
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القانونية دوره مفصوؿ عف ذلؾ كمو إلى مرحمة الحقة، وىي القياـ عمى تنفيذ تمؾ القواعد 
 ( أـ غيره.اوالسياسية، سواء كاف الحاكـ فرًدا أـ مجموعة أـ ىيئة )حكومة أـ برلمانً 

ر الدكتور محمود الخالدي في كتابو اإلسبلـ وأصوؿ الحكـ أّف جميور يقوؿ المستشا
المسمميف انعقد إجماعيـ عمى أّف السيادة لشرع هللا _سبحانو_، وحكى الشوكاني عدـ وقوع 
خبلؼ في ذلؾ، وقاؿ البخاري: "كاف األئّمة بعد النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ يستشيروف األمناء 

ور المباحة، ليأخذوا أسيميا، فإذا وضع الكتاب أو السنة لـ يتعّدوه إلى مف أىؿ العمـ في األم
  (1) غيره، اقتداء بالنبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_"

كتب األستاذ ماجد عرساف الكيبلني كتاًبا قّيًما حوؿ فمسفة التربية اإلسبلمية، حاز عمى    
ـ، وضع فيو نظرية لموجود )الباب الثاني( قّسميا إلى خمسة 2008جائزة الفارابي العالمية عاـ 

فصوؿ لنماذج العبلقات بيف اإلنساف والخالؽ، والكوف واإلنساف والحياة واآلخرة، عمى النحو 
 آلتي: ا

 عبلقة اإلنساف بالخالؽ عبلقة عبودية .1
 عبلقة اإلنساف بالكوف عبلقة تسخير .2
 عبلقة اإلنساف باإلنساف عبلقة قسط .3
 عبلقة اإلنساف بالحياة عبلقة ابتبلء .4
  (2) عبلقة اإلنساف باآلخرة عبلقة مسؤولية وجزاء .5

ير أي شيء، أو إحداث ال عبلقة لئلنساف بتقر  وفإذا نظرنا إلى ىذا الترتيب الرائع نجد أن   
أي شيء، أو التحّكـ بأي شيء في ىذا الكوف، وأّف عبلقة اإلنساف بكّؿ شيء تسير في اّتجاه 

اّتجاه آخر، وىو اّتجاه العبودية، وأّف باقي العبلقات و بالخالؽ _سبحانو وتعالى_ تسير في وعبلقت
قات يجب أف تكوف محكومة مف خمؽ المعبود )هللا( سبحانو، لذلؾ فإّف كّؿ قوانيف تمؾ العبل

بالضرورة بأمر الخالؽ المعبود، ومف ىنا نرى تجّمي مفيوـ السيادة لشرع هللا، أي  فيما شرعو 
 لنا.
اإلسبلـ يعتبر ىذه الحياة نعمة يجب أف تشكر، وأمانة يجب أف ترعى، ورسالة يجب أف    

، والشكر ورعاية األمانة وتأدية الرسالة واغتناـ الفرصة ىي  (3) تؤّدى، وفرصة يجب أف تغتنـ
ّد أف يعود لسّيده في كّؿ األمور، وىذا أصؿ سيادة شرع بأساس العبادة  _سبحانو_، والعبد ال 

 هللا.

                                                           

 37 –محمود الخالدي  –(اإلسبلـ وأصوؿ الحكـ 1)
 دار الفتح لمدراسات والنشر –ماجد عرساف الكيبلني  –(فمسفة التربية اإلسبلمية 2)
 222ص  –القرضاوي  –(السنة 3)
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والديف أحكاـ نزلت بوحي _  (1) والديف ما يداف بو _أي ما يحكـ الحياة مف نظاـ وقانوف   
لسياسة جزء مف الديف، ألّنيا تدبير ألمور الناس وفؽ قانوف معّيف، فإذا كاف مف هللا _سبحانو_ وا

 الديف ىو القانوف، فالسيادة لمديف أي لتشريعات ىذا الديف. 
وجدت عند األستاذ الشيخ بساـ جّرار في أسس نظاـ الحكـ في اإلسبلـ تفريًقا بيف    

عمى اعتبار أّف هللا  (2) ،لتي اعتبرىا لمشرعالحاكمية التي اعتبرىا  _سبحانو_ وبيف السيادة ا
أّف الحكـ  ، وىذه العبارة تؤّكد مف جانب آخرليحكـ بيف الناس_سبحانو_ ال ينزؿ مف عميائو 

واحد، فالحاكـ ىو السّيد، سواء حكـ مباشرة أـ بواسطة، فا _سبحانو والسيادة تقريًبا أمر 
لنا األحكاـ الشرعية، وبالتالي فاألمر واحد، فالسيادة  وتعالى_ ال ينزؿ مف عميائو، ولكّنو أنزؿ 
 وشرعو الذي أنزلو، وعمى اإلنساف أف ينّفذ.

﴾ ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅقاؿ تعالى: ﴿    
،  (3) لذلؾ لـ يعد لئلنساف المسمـ مف األمر شيء، فقد عقد صفقة وحّدد الثمف ؛(111التوبة:)

 في المجتمع المسمـ سوى لشرع هللا بعد تمؾ الصفقة.ومف ىنا ال سيادة ألحد 
يقوؿ الشيخ محّمد الغزالي: " اإلسبلـ ديف ودولة وال يمكف البتة جعمو عبلقة فردية    

خاصة، فالوالء لئلسبلـ واألخوة اإلسبلمية ىي الرابط األّوؿ، وليس الفرد في خدمة الدولة أو 
الكّؿ "ما أجمؿ تعبير اإلماـ الغزالي:   (4) ."مة هللاالدولة في خدمة الفرد، بؿ الكّؿ إلعبلء كم

  "!السيادة ىي ، فتمؾإلعبلء كممة هللا
وكتب األستاذ صادؽ نعماف الحكـ في الكوف ، فيو المتفّرد في حكـ الكوف مف أصغر    

وال أحد ذرة إلى أكبر مجّرة، ال ينازعو وال يشاركو أحد، والقرآف يصدع بحقيقة حكـ هللا في الكوف، 
 ( 57﴾ )األنعاـ:  ﮲ے  ے  ۓ  ۓ سواه، حيث يقوؿ: ﴿

 (15﴾ )المائدة:  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ ويقوؿ: ﴿
 (41﴾ )الرعد:  ىئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ويقوؿ: ﴿
 (154﴾ )آؿ عمراف:   ڄڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄ  ويقوؿ: ﴿
 (5﴾ )الحديد:        ڇ   ڇ  ڇ  ڇ ويقوؿ: ﴿
  (5) (23)األنبياء:﴾   وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ويقوؿ: ﴿

                                                           

 5ص  –الخزرجي  –(فقو السياسة 1)
 250ص  –بّساـ جّرار  -(دراسات في الفكر اإلسبلمي2)
 602ص  -كامؿ الدقش-(العبلقات الدولية في اإلسبلـ3)
 70ص  –محّمد الغزالي  –(اإلسبلـ خارج أرضو 4)
 274-273ص:  –صادؽ نعماف  –(الخبلفة اإلسبلمية 5)
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بعد ىذا العرض الموجز لمسيادة، والتأكيد عمى أّنيا لشرع هللا، عندنا كمسمميف بقي أف   
نتحّدث عف السمطة المسؤولة عف تنفيذ قوانيف ومنياج تمؾ السيادة، وتحديد مف ىي؟ ومف حّؽ 

 مف ىي؟ وما ىي حدود صبلحّياتيا وما إلى ذلؾ.
ـّ الشييد سّيد وال ننسى أّف موضوع     السيادة والحاكمية الذي بدأ عند األستاذ المودودي ث

قطب، دار حولو لغط كثير بيف أخذ ورّد، بيف فيـ صحيح دوف إفراط أو تفريط، وبيف سوء فيـ 
أو إفراط وأحياًنا تفريط ممف يّدعوف اإلسبلـ اسًما، وطالما رأيناه خمًطا بيف السيادة والسمطة، ومف 

السمطة )خطأ( بمعنى السيادة والتشريع، وحصؿ خمط آخر في قضية التشريع  الناس مف اعتبر
ضمف حدود  نفسيا، ىؿ ىو تشريع فوؽ شرع هللا أـ بعيد عنو أـ ىو تشريع فرعّي واجتياديّ 

الشرع، وىكذا، لكّف ىذا العرض الموجز لعّمو يجّمي الصورة بعض الشيء وهللا أعمـ، وىذا جيدي 
 المتواضع لوجو هللا.

 لباب الثاني: السمطان لألّمة )السمطة(ا
، والديف الذي قبمو (85آؿ عمراف:) ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃقاؿ تعالى: ﴿    

جية تقوـ عمى إتماـ إقامتو في المجتمع، ألّف اإلنساف كما قاؿ ابف  وجود لنا ال بّد مف هللا تعالى
خمدوف مدنّي بالطبع، أي كائف اجتماعّي ال يعيش منفرًدا، لذا ال بّد ليذا االجتماع البشرّي مف 
جية صاحبة سمطة توّجو ىذا االجتماع نحو الحفاظ عمى ديف هللا _سبحانو_ الذي ارتضاه 

 لعباده.
ي: "إّف الديف والممؾ توأماف ال قياـ ألحدىما إاّل بصاحبو، فالديف أس يقوؿ الماورد   

والممؾ حارس، وال بّد لمممؾ مف أّسو وال بّد لؤلّس مف حارسو، ألّف ما ال حارس لو ضاع، وما ال 
 . (1) أّس لو منيدـ"

ىناؾ دولة أف تكوف نحو الذي أراده هللا مّنا، إاّل إّف ىذا الديف ال يمكف أف يقاـ عمى ال   
 . (2) تتوّلى إقامتو وتقوـ عمى حراستو بما يحّقؽ أغراضو والذّب عنو

اإلسبلـ ليس نظرية ىندسية ، ف (3) فنظاـ الحكـ ضرورة مف ضرورات االجتماع البشريّ      
ّحتيا، أو فمسفة عقمية يتسّمى بمطالعتيا، بؿ ىو منياج استوعب حسب المرء منيا أف يفيـ ص

ـّ، تمّس  العممية، وقّدـ لمناس قواعد بّينةالتعاليـ الروحية و مجموعة ضخمة مف   لئلصبلح العا
 . (4) عف قرب شؤوف الفرد والمجتمع والدولة

                                                           

 64ص:  -حامد قويس -(في التراث السياسي1)
 236ص  –طارؽ نعماف  –(الخبلفة اإلسبلمية 2)
 247ص  –بّساـ جّرار  –(دراسات في الفكر اإلسبلمي 3)
 16ص  –الغزالي  –(مف ىنا نعمـ 4)
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اإلسبلمية أّوؿ أّمة قالت ومنذ عرؼ هللا _سبحانو_ عرؼ السمطاف في األرض، واألّمة     
ي السياسة الشرعية، ّف األّمة مصدر السمطات، وقد ذكر ذلؾ الشيخ عبد الوىاب خبلؼ فإ

واألستاذ عبد القادر عودة في اإلسبلـ وأوضاعنا السياسية، والشيخ محّمد رشيد رضا في تفسير 
  (1) المنار

ة في االجتماعيّ صفة سمطة تنّظـ أمره وتدّبر شؤونو، ألّف إّف أي مجتمع ال بّد لو مف    
اجتمع بنو اإلنساف ال بّد ليـ مف سمطة ، ذلؾ أّف اإلنساف مدنّي بالطبع، فإذا ةضروريّ  اإلنساف

 . (2) الستحالة بقائيـ فوضى دوف سمطة تحكـ ونظاـ لو مقّومات ومقاصد
 . (3) والمقصود بالسمطاف أو السمطة ىو مباشرة التنفيذ لؤلحكاـ والقواعد التنظيمية

لـ يغفؿ عف تنظيـ الحياة السياسية أو  ووبما أّف القرآف تبياف لكّؿ شيء، فيذا يعني أنّ    
النظاـ السياسّي، الذي ىو أىـّ أجزاء النظاـ اإلسبلمّي عمى عمومو، بؿ ىو محور النظاـ وقمبو، 
والمعّوؿ عميو في تطبيؽ كّؿ أنظمة اإلسبلـ األخرى؛ االقتصادية واالجتماعية واإلدارية والقضائية 

اـ لمحكـ ال يمكف تطبيؽ اإلسبلـ في مجاالت الحياة، والجزائية والتربوية والعسكرية، ودوف نظ
  (4) وىذا النظاـ عبارة عف مجموعة مف األحكاـ والقواعد تشرؼ عمى تطبيقيا الدولة.

وعند البحث في مصدر السمطة العاّمة نجد أّف هللا _تعالى_ لـ يجعؿ ألحد مف خمقو    
ېې   ﴿: قولو تعالى لرسولو الكريـسمطاًنا ذاتيِّا عمى رقاب الناس، وخير دليؿ عمى ذلؾ 

  (23﴾ )الغاشية: ې    
عف الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ فمف باب أولى أف يكوف  افإذا كاف السمطاف ممنوعً    

 .  (5) ممنوًعا عف أّي حاكـ بعده
مف ىنا يجب تحديد مصدر السمطة، إذا منعت عف أّي إنساف لذاتو، أو الّدعائو الصمة    

ألصؿ، حيث تكاليؼ اإلسبلـ التي الكنيسة في أوروبا، ولذلؾ نعود إلى ا كما حدث معبا 
قامة  خاطب هللا بيا األّمة، وال تقوـ إاّل بالتعاوف واالجتماع البشرّي، مثؿ الجياد والقضاء، وا 

بيا  الحرؼ والصناعات، والمرافؽ العاّمة والبنى التحتّية التي تختّؿ الحياة دونيا، وال تكتمؿ إالّ 
 عمى اعتبار أّنيا مقاصد الشرع، فيذه مسؤولية عاّمة، توجب تقرير ما يأتي: 

                                                           

 144-142ص:  –فيمي ىويدي  –القرآف والسمطاف (1)
 219ص  –البياتي  –(النظـ اإلسبلمية 2)
 230ص  –صابر طعيمة  –(السمطة والدولة 3)
 205ص  –إبراىيـ الكيبلني  –(دراسات في الفكر اإلسبلمي 4)
 53ص  –عبد هللا الكيبلني  –(القيود عمى سمطة الدولة 5)
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ما كاف التكميؼ موّجًيا إليو كاف صاحب السمطة، ألّف التكميؼ ال يمكف أداؤه إاّل بمنح  .1
 المكّمؼ سمطة تمّكنو مف األداء. 

ف التخّصص في التكميؼ، األّمة بكامميا ال يمكنيا التفّرغ لمقياـ بيذه التكاليؼ، ىذا فضبًل ع .2
 لذلؾ تنتدب األّمة مف ينوب عنيا، وتفّوضو لمقياـ بالمسؤولّيات العاّمة. 

األّمة تختار مفّوضييا ليس لممارسة سمطة بعيد عف التكاليؼ الشرعية، بؿ لتنفيذ األحكاـ  .3
التي الشرعية والتكاليؼ الشرعية، وما عمييا القياـ بو ىو وضع الوسائؿ المبلئمة والتدابير 

 . (1) حقيؽ مقاصدىاتتكفؿ تنفيذ األحكاـ الشرعية، و 
لذلؾ فإّف السمطاف األعمى في شرع هللا _سبحانو_ لممجتمع وكّؿ مف لو سمطة في الدولة    

 . (2) إّنما يستمّد شرعّيتو منو
السمطاف لؤلّمة لعّدة اعتبارات مأخوذة مف جعؿ الشرع رئيس الدولة كي ال يكوف إاّل مف     
 . (3) اإلرادة العاّمة ألكثرّية األّمة، ويبنى عمى أسس ثبلثة: البيعة والشورى ومحاسبة الحاكـ قبؿ
وليس لمخموؽ أف يفرض عمى أّمة رأيو، فميما أوتي رجؿ مف زيادة مواىب وسعة    

 ،واإلقناع بالحّجة ،تجارب وسداد نظره، فمف يغنيو ذلؾ عف اآلراء المقابمة، والمناقشة الحّرة
 . (4) يح حكـ عمى حكـ، ورأي عمى رأيوترج
لصواب مف ثرة العددية، فرأي االثنيف أقرب إلى ابمنطؽ الشرع ال بّد مف مرّجح، وىو الك   

، ومف ىنا يأتي القوؿ بضرورة إيجاد  (5) لصواب مف االثنيف .. وىكذاثة أقرب إلى االواحد، والثبل
ة المسممة يالسياس األّمة أو الجماعةّسد فيو إيجاد الدولة: وىي اإلطار التنظيمي الذي تج

استخبلفيا السياسّي، لتحقيؽ شيودىا اإليمانّي في حراسة الديف، وسياسة الدنيا بيف أعضائيا، 
 . (6) وبيف الجماعة المسممة وغيرىا مف الجماعات األخرى

ـّ انتقمنا إلى ممارستو وىو الدولة، ىنا وصمنا ل    أو تحديد مصدر السمطاف، وىو األّمة ث
مف يمارس السمطاف نيابة عف األّمة ألّف األّمة ال يمكف أف تمارسو مباشرة، وىذه فطرة هللا 

 _سبحانو_.
الدولة عبارة عف إطار نظامي، وىذا اإلطار بحاجة إلى مجموعة مف المؤّسسات تطّبؽ     

ـّ الوصوؿ لمجموعة م والمقصد،  ممنياج الشامؿ لؤلّمة، وىو الغاية األخيرة،ف القوانيف، كي يت
                                                           

 55 – 54ص:  –عبد هللا الكيبلني  –(القيود عمى سمطة الدولة 1)
 11ص  –الخزرجي  –(فقو السياسة 2)
 107ص  -محمود الخالدي –(اإلسبلـ وأصوؿ الحكـ 3)
 55 –الغزالي  –(اإلسبلـ واالستبداد السياسّي 4)
 222ص  –الصبلبّي  –(البرلماف 5)
 177ص  –سعيد عمّي  –(المواطنة 6)
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ومعنى ذلؾ أّف المقاصد الشرعية ال بّد ليا مف منياج حياة شامؿ كي تتحّقؽ، وىذا جوىر 
نفسو )اإلسبلـ ىو المنياج( وتطبيقو واقع عمى األّمة كّميا، أّما الشّؽ اإلسبلـ حيث ىو المنياج 

العممّي منو  كما أّف الشؽّ  ،السياسّي منو فواقع عمى مجموعة مف المؤّسسات سميناىا )الدولة(
والجانب الصناعي واقع  ،واقع عمى مجموعة مؤّسسات عممية: )مدارس، جامعات، رياض أطفاؿ(

ـّ إعمى مجموعة مف الحرفّييف و  ّف ىذه الدولة مجموعة مف الصناع، وكذلؾ كّؿ الجوانب، ث
 المؤّسسات يمكف أف نقسميا إلى اآلتي: 

 –.ىيئات قاضية في المنازعات 3 -جيششرطة -.ىيئات حافظة لمحكـ2.مجموعة حاكمة    1
 (1) القضاء

ـّ إّنيا بحاجة إلى أدوات أخرى مساعدة مثؿ: إدارات الضرائب، والبعثات الدبموماسية،     ث
 والجمعيات الخيرية .. وىكذا

سة أّف ىناؾ ما يقارب المئة وخمسيف تعريًفا لمفيـو يذكر بعض أساتذة عمـ السيا    
عرؼ ما ىي الدولة في واقع التطبيؽ العممّي ليس ذلؾ موضوعنا وما ييّمنا أف ن ، لكف (2)الدولة

تنوب عف األّمة  عة مؤّسسات تحكميا لوائح وقوانيفالذي قمنا بتوصيفو سابًقا، بمعنى أّنيا مجمو 
تطبيؽ شامؿ لمنياج حياتيا )اإلسبلـ في حالة الدولة ة شؤوف حياتيا مف أجؿ الوصوؿ افي إدار 

 (. اإلسبلمية
في األفكار السياسية الحديثة غربية كانت أـ شرقية بغّض النظر عف التسميات    

ف، تعمؿ كّؿ واحدة عمى ا أّنيما منفصمتاوالمسّميات، يقسموف الدولة إلى سمطتيف يّدعوف نظريِّ 
ـّ تشريعو،   ونحف تنفيذيةحدة، األولى سمطة تشريعية، تشّرع القوانيف، والثانية  لسنا ، تنّفذ ما ت

بصدد الحديث حوؿ ىذه المفاىيـ، أو مقارنتنا بالنظـ الغربية العممانية الوضعية، فقد أشبع 
عمماؤنا ىذا األمر بحثًا، بيف أخذ ورّد، حّتى استقّر األمر عمى أّننا نحف المسمموف ال نشّرع مف 

ؤلّمة، فيي المنّفذ لشرع ّف السيادة لشرع هللا، والسمطاف لبؿ هللا ىو المشّرع، لذلؾ قمنا إ عند أنفسنا
 هللا، وكؿ ما نقولو يندرج تحت ىذا اإلطار، وىذا المفيوـ. 

فكّؿ السمطة بكّؿ مؤّسساتيا محكومة باإلسبلـ، واإلسبلـ في سياسة الدولة وضع تشريًعا    
وخصوصية، وىذا ليس  تفاصيؿ المناسبة لكّؿ زماف ومكافعامِّا وترؾ لنا االجتياد في وضع ال

نا مشّرعوف بقدر ما أّننا نجتيد في استنباط األحكاـ والتشريعات التفصيمية الطارئة معناه أنّ 
يتعارض وبما يتوافؽ ويتطابؽ مع التشريعات العاّمة  والمحدثة عبر الزمف، وبتغيير المكاف بما ال

 التي جاء بيا اإلسبلـ.

                                                           

 178ص:  –سعيد عمي  –(المواطنة 1)
 35ص  –الصبلبي  –ولة الحديثة المسممة (الد2)
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المقاصد، مف إذا رجعنا إلى أصؿ ومقاصد الشريعة، واألسس التي قامت عمييا ىذه    
تحقيؽ لمضرورات نستطيع أف نفيـ بدّقة معالـ النظاـ السياسّي اإلسبلمّي، ألّنو حجر في البناء 

ـّ والشامؿ، الذي مف خبللو يمكف لنا أف نحّقؽ مراد هللا _سبحانو_ مف الخمؽ.  العا
نفسيا(  إذا كانت السيادة لشرع هللا _سبحانو_ والسمطاف لؤلّمة اإلسبلمية، )سمطانيا عمى   

فإّف ىذه األّمة تمارس ىذا السمطاف عبر فرزىا لمؤّسسات تنوب عنيا في تنفيذ السمطاف، وكّؿ 
مؤّسسة مف ىذه المؤّسسات ليا نظاميا الداخمّي، الذي تمارس عمميا بناء عميو ووفقو، ومف 

، في تسيير األمور ب عف المؤّسسة مجتمعةاـ أف تختار شخًصا تنفيذيِّا ينو نظضمف ىذا ال
كاألّمة، ال يمكف أف تقؼ عمى رأس العمؿ بشكؿ ومتابعتيا يوميِّا ولحظيِّا، ذلؾ أّف المؤّسسة 

 لحظّي، لذلؾ تنيب عنيا شخًصا واحًدا، كما أنابت األّمة مجموعة صغيرة مف األشخاص. 
شورى ّف السمطاف قائـ عمى أسس ثبلثة: البيعة والمف ىذا المنطمؽ جاء القوؿ إ    

والمحاسبة، وىذا القوؿ ينبني عمى فيـ معّيف، أعتقد أّنو متوارث أكثر مّما ىو عممّي، ألّف المفيـو 
منو ىو الحديث عف سمطاف الحاكـ الذي يجب أف يأخذ بيعة الناس لو، وأف يشاورىـ أو يشاور 

 انونية.مجمًسا ينوب عنيـ، ثـّ يخضع لممحاسبة إذا قاـ بما يخالؼ األسس الشرعية أو الق
 وسؤالي ىو: أصؿ السمطة تبدأ مف أيف؟ ىؿ مف األّمة أـ مف شخص الحاكـ؟   
إذا كاف الجواب أّف السمطة لمحاكـ كشخص، فإّف البناء يكوف صحيًحا ونقوؿ يجب أف ينبني   

 سمطاف ىذا الشخص عمى أسس البيعة والشورى والمحاسبة. 
البناء يكوف خاطًئا بالشكؿ السابؽ، إذ يجب  أّما إذا كاف الجواب أّف السمطة لؤلّمة، فإفّ   

أف ينبني سمطاف األّمة عمى عقد إنابة، تعقده األّمة لمجموعة مؤّسسات تنوب عف األّمة في 
 قانوف متّفؽ عميو مف قبؿ األّمة تسيير أمورىا وحياتيا، وعمؿ ىذه المؤّسسات يقوـ عمى

 باألكثرية، تصؿ إليو األّمة بالشورى. 
اإلماـ األكبر )الخميفة( أو الحاكـ أو السمطاف أو سّمو ما شئت مف األسماء أّما    

المستحدثة فيو نائب أو مفّوض عف ىذه المؤّسسات أو الدولة، في تسيير أمور األّمة اليومية 
 بناء عمى القانوف أو الدستور األساسّي، والتشاور مع الدولة مّرة أخرى.

أو ليست باّتجاه واحد، وىذا يؤّكد أّنيا شورى األّمة  مف ىنا فإّف الشورى ليست واحدة   
المحكومة أصبًل بالشرع اإلسبلمّي والنابعة أو مجموع القوانيف  بلتّفاؽ عمى شكؿ الدولة والقانوفل

ـّ تأتي  مف االجتياد لممتخصصيف في مجاالت الحياة المختمفة، ومنيا شكؿ النظاـ السياسي، ث
لتي تقوـ بيا السمطة ابتداء مف اإلماـ أو الخميفة الذي يشاور مندوبي الشورى الثانية االرتدادية، ا

ف احتاج األمر يقوـ مندوبو األّمة بمشاورتيا، وىذا لو طرؽ وأشكاؿ متعّددة حسب  األّمة، وا 
 الزماف والمكاف منيا ما يطمؽ عميو في عصرنا االستفتاء.
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ىو _سبحانو_ أمر بيذا النيج في لذلؾ فما دامت السيادة لشرع هللا _سبحانو وتعالى_ و    
كتابو العزيز أف تكوف السمطة لؤلّمة، فبل بّد ليذه السمطة مف أف تقوـ عمى أساس تحقيؽ 
الضرورات التي بيا يتحّقؽ شرع هللا عبر وجود اإلنساف وحصولو عمى كّؿ الضرورات البلزمة 

ـّ ال ضرورات البلزمة لموجود لوجوده، ابتداء بالضرورات البلزمة لموجود المادي )الخمس( ث
المعنوّي التي ذكرناىا سابًقا )حّؽ الحياة، والقسط بيف الناس، والعدؿ، والحرية، والمساواة، 

لئلنساف، كنوع، وىذا والتي تحّقؽ التكريـ اإلليي وتتّفؽ مع عبلقة التسخير الكونّي واإلحساف( 
 -ّيتيف، األولى: عقد اإلنابةيتطّمب مف األّمة أف تبني نظاميا السياسّي عمى قاعدتيف أساس

 لييئات أو أشخاص ينوبوف عف األّمة في تطبيؽ النظاـ السياسي ورعاية شؤوف الحياة. 
ـّ التعاقد معيـ.   الثانية: الشورى لؤلّمة ومندوبييا، في دوائر ومؤّسسات النظاـ السياسّي الذيف ت

 المبحث األّول: عقد اإلنابة
اإلسبلمّي في القرآف الكريـ موّجو لمجماعة، والجماعة ال اإلسبلـ ديف جماعي والخطاب    

لذلؾ فإّف إقامة الدولة التي تحكـ األّمة اإلسبلمية ال ،  (1) وزف ليا إذا لـ يكف ىناؾ نظاـ يجمعيا
ّرد لمدولة، بّد منو الستقامة أمر األّمة، وال نريد ىنا الدخوؿ في الجدؿ السياسّي حوؿ المفيوـ المج

ب ّميا أف تراعي شؤوف نفسيا لذلؾ تنو ما قّررناه سابًقا، أّنو ال يمكف لؤلّمة كنصؿ للكف نريد أف 
 عنيا فئة متخّصصة تقوـ بذلؾ، وىذه ىي الدولة المقصودة. 

وفعؿ  ف أشار لذلؾ وكذلؾ السنة النبويةإقامة الدولة في اإلسبلـ واجب، ألّف القرآ   
 . (2) سّمـ_ والعقؿ السميـ يقّر ذلؾالصحابة مف بعد رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو و 

في اإلسبلـ ظير مصطمح أىؿ الحّؿ والعقد، وىـ رؤوس الناس الذيف يقّدمونيـ لينوبوا     
ـّ، ينظروف في مصالح الناس وال بّد مف مثميـ في كّؿ مجتمع ال مسير  حيث عنيـ في الشأف العا

 . (3) لمحياة دونيـ
     ، نّ وىذا ىو الوصؼ لمدولة اليـو بمفيوـ مبّسط، إذا ما أخذنا المسّمى في سياقو  اوا 

التاريخّي، ومستوى التقّدـ في تمؾ العصور، نجد أّنو أقرب توصيؼ استعممو المسمموف لمييئة 
 التي تنوب عف األّمة في تصريؼ شؤوف الحياة السياسية.

واعتبرىـ العمماء أىؿ وارتبط أىؿ الحّؿ والعقد بالحاكـ أو الخميفة أو أمير المؤمنيف،   
   . (4) شورى أو وزراء وقادة األّمة

                                                           

 67ص  –محّمد أبو فارس  –(النظاـ السياسي 1)
 206ص  –إبراىيـ الكيبلني  –(دراسات في الفكر اإلسبلمي 2)
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في السياؽ التاريخي يمكف أف نفيـ ىذا النوع البدائي مف نظاـ الدولة، كما أّنو يمكف أف    
شكؿ متقّدـ حضاريِّا لدولة عصرّية، بما ال يخرج عف المبادئ حتى نصؿ ل نبني عميو ونطّوره،

العاّمة لسيادة الشرع اإلسبلمي، وشكؿ الدولة المسممة، التي بدأ تكونيا الجنيني منذ عيد النبّوة 
حيث مجمس أىؿ الحّؿ  والتي رأينا أّنيا بنيت عمى أساس جماعّي مؤّسسيوالخبلفة الراشدة، 

ـّ الحاكـ أو ال ـّ بيف والعقد، ث ـّ بيف المجمس واألّمة، ث خميفة، والعبلقة بيف المجمس والخميفة، ث
ّف كّؿ ىؤالء ما  االثنيف مًعا وبيف األّمة، وكّؿ ىذه العبلقات مبنية عمى أساس سمطاف األّمة، وا 

 ىـ إاّل نّواب عف األّمة في تنظيـ شؤوف حياتيا، وىذه النيابة ليا طريقة لمتحّقؽ، وشروط لمصّحة.
.مرحمة االختيار مف قبؿ أىؿ الحّؿ 2.مرحمة الترشيح 1يقة التحّقؽ تقوـ عمى ثبلث مراحؿ: طر   

  (1) .مرحمة البيعة3والعقد    
أّما شروط الصّحة فأّوليا وأساسيا أف تكوف ىذه النيابة برضا األّمة، وتحّقؽ مصمحة    

ـّ أف يكوف ىؤالء النّواب أو  أحدىـ يتمّتع بالشروط البلزمة األّمة، ومقاصد الشرع اإلسبلمي، ث
 لشغمو ىذا الموقع، والتي تحّدث بيا العمماء في كثير مف المناسبات.

يار لمدولة، أو لعناصر الدولة، أو الييئة السياسية في الدولة، إّف ىذه الطريقة مف االخت   
عنو ىو  ىو ما سّميناه عقد اإلنابة، أي أّف ىذا الشكؿ ىو عقد اجتماعي بيف المجتمع ونائب

إّف ىذا العقد الحاصؿ بيف المجتمع  -والمجتمع الحاكـ، أو مجموعة النواب ىـ أىؿ الحّؿ والعقد
ومف ينوب عنو، يثبت مف جية أّف السمطة لؤلّمة )عمى نفسيا(، وأّف الشخص النائب عنيا وفؽ 

سب قدرتو ىذا العقد، ليس لو مف األمر إاّل أف يقوـ بأداء ما عميو مف واجب تجاه األّمة، ح
وطاقتو ومعرفتو وليس لو غير ذلؾ ال تشريؼ وال عمّو، واألىـّ أّنو ليس لو سمطة فوؽ سمطة 

عمى األّمة دوف إرادتيا، ورغًما عنيا، وال يحّؽ لو  ىي نيابة عف األّمة فبل يفرض شيًئا إّنمااألّمة، 
، إّنما وظيفتو تطبيؽ القانوف العاـّ  ، عبر متابعة الييئات أف يرفع أو يخفض أو يعطي أو يحـر

والمؤّسسات المسؤولة أمامو عف فعؿ ذلؾ بالتفصيؿ، وىكذا فقط يكوف قد طّبؽ الشّؽ الخاّص بو 
كنائب عف األّمة، سواء كانت نيابة عاّمة )خميفة( أـ نيابة ليست عاّمة بؿ جزئية )مجمس أىؿ 

ى أف يكوف الجوىر الحّؿ والعقد( أو أي مجمس آخر بأي تسمية كانت مف تسميات العصر، عم
 ال يختمؼ.

في الجانب اآلخر مف العقد تأتي األّمة، وعمييا الطاعة ليذا النائب المتعاقد، إذا أّدى ما    
 عميو بشكؿ صحيح، وكذا يكوف العقد كامبًل بيف طرفيف، أعطى كّؿ ما عميو، وأخذ ما لو.

اسّي يقصد بو المتبعوف مف يقوؿ الدكتور إبراىيـ الكيبلني: "أىؿ الحّؿ والعقد مصطمح سي   
 . (1) الناس مف نواب وقادة الرأي وزعماء األحزاب والنقابات ورؤساء الجيش"
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ـّ يزيد في موضع آخر    وىذا "يعّبر الفقياء عف الييئة التشريعية بأىؿ الحّؿ والعقد،  : (2) ث
المصطمح كما يّتضح مف تتّبع استعماالتو، إّنما يقصد بو الجماعة التي تمّثؿ األمة اإلسبلمية في 
اختيار حكاميا، ووالة أمرىا وتنوب عنيا، وتتحّدث باسميا، وىي بيذا المعنى تشبو دور المجالس 

 رقابية". التشريعية في الدوؿ الحديثة، مف حيث تمثيؿ األّمة، في الوظائؼ السياسية وال
إذف لنرتب المسألة: تقوـ األّمة باختيار أو انتخاب مندوبييا إلى مجمس الحّؿ والعقد )أو    

ـّ يقـو  المجمس النيابي العصرّي( وىذا المجمس ىو النائب عف األّمة في تسيير شؤوف حياتيا، ث
العاـ، وىذا  ىذا المجمس باختيار حاكـ ينوب عف المجمس في العمؿ اليومّي التطبيقي لمقانوف

االختيار في المرحمتيف، ال بّد مف إتمامو عبر تصديؽ األّمة عميو وىو ما سّمي بالبيعة، المرحمة 
ف األّمة، وىكذا يتـّ حاكـ الذي اختاره المجمس النائب عاألولى تختار األّمة مباشرة والثانية تبايع ال

 العقد بأركاف صحيحة، ويصبح عقد إنابة صحيح.
  :البيعة 

 .(3)اعما انبعقد مفاوضة بيف طرفيف، ىما الحاكـ والمحكوـ، يمتـز كّؿ منيما بتقديـ ما باع ليأخذ 
أّما شروطيا فيي العوض الذي يتّفؽ عميو الطرفاف، والعادة أف يذكر العوض الذي مف    

 .(4) عدؿطرؼ المحكوـ ألّنو يتغّير أحياًنا، أّما الذي مف طرؼ الحاكـ فمعموـ وىو إقامة الديف وال
 (10الفتح: ﴾ ) ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پأمّا مشروعية البيعة، فقولو تعالى: ﴿  

 . (5) وآيات وأحاديث كثيرة
أّما الكيفية فكما ذكرنا سابًقا، يقوـ أىؿ الحّؿ والعقد باختيار الحاكـ أو المرّشح لممنصب،   

ـّ يعرضوف ىذا الترشيح عمى بما يتبلءـ مع الشروط المحّددة عند العمماء، وبالتوافؽ  بينيـ، ث
ـّ العقد ويصبح نافًذا،األّمة، وتقو  أّما إذا لـ تبايع األّمة، فإّف  ـ األّمة بالبيعة )العاّمة( وعندىا يت

 العقد ال يتـّ وال يصبح الحاكـ حاكّما، وعمى ىذا يّتضح ما يأتي: 
ليس ليا اعتبار  (الحكـىذه الطريقة لتوّلي كانت و )أي طريقة ال تستوفي ىذه الشروط  .1

في اإلسبلـ، وال تعتبر صحيحة وقائمة، )طبًعا ال ييـّ الشكؿ الميـّ الجوىر، تحقيؽ عقد 
 اإلنابة(.

وتأسيًسا عمى ذلؾ، فإّف كّؿ طرؽ اإلمارة المسّمى )إمامة المتغمب( أو )والية العيد( 
تبار في اإلسبلـ، بمعنى التوريث، أو أي شكؿ آخر مف أشكاؿ اإلمارة والحكـ ليس لو اع

                                                                                                                                                                      

 67ص  –إبراىيـ الكيبلني  –قيود عمى سمطة الدولة (ال1)
 83ص:  –(المصدر نفسو 2)
 58ص  –الخزرجي  –(فقو السياسة 3)
 16ص  –(المصدر نفسو 4)
 240ص  –البياتي  –(النظـ اإلسبلمية 5)
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ف كاف تحّدث بو العمماء األقدموف، وكثير منيـ قاؿ بجوازه ولكّنو يبقى غير صحيح  وا 
عف روح اإلسبلـ وطبيعة النظاـ اإلسبلمي، ونتائجو ضارة  اونتائجو غير سميمة، وبعيدً 

 بؿ مميتة لؤلّمة ولمديف عمى المدى البعيد.
ىيات فسخ العقد، وىذه بديية مف البدؤلّمة في يعطي الحّؽ لاإلخبلؿ بشروط العقد  .2

 البشرية، وأساس إلتماـ أو فسخ أي عقد مف أي نوع.
اإلكراه عمى عقد ما بالقوة، أو دوف إعطاء أحد المتعاقديف ما يترّتب عميو إلتماـ العقد،  .3

 يعتبر عقًدا فاسًدا أصبًل وال ينبني عميو.
 بالعقد.يحّؽ لؤلّمة فسخ العقد عندما ترى مف الحاكـ إخبلاًل  .4

ّننا نتحّدث عف ف ميّميف ال بّد منيما:   األّوؿ: أإّف ىذا ما يدفعنا إلى الدخوؿ في أمري   
بيف األّمة والحاكـ وىو المجمس النيابّي،  اوسيطً  اعقد إنابة الحاكـ عف األّمة، مع أّف ىناؾ طرفً 

الخطر مف المجمس الحاكـ،  ذلؾ أّف األخطار والخمؿ دائًما يأتي مف الحاكـ الفرد، وقميبًل ما يأتي
رأينا حّكاًما مستبّديف دكتاتورّييف، وقميبًل ما رأينا مجالس مستبّدة، وىذا ما أقّره اإلسبلـ  كثيًرا ماو 

أصبًل، في أّف السمطة لؤلّمة، كي ال تقع تحت وطأة االستبداد الفردي، وجعؿ الحكـ بيد الجماعة 
 ﴾ یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یمف األمّة وليس فردًا واحدًا فقط، فالقرآف يؤكّد ذلؾ: ﴿

ـّ إوىذه إشار  (59)النساء:  ّف الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ة إلى حكـ الييئة الجماعية، ث
أف يأتوه بالنقباء، وليس واحًدا بعد أف تّمت البيعة  طمب منيـعندما طمب مف األنصار البيعة 

 . (1) العاّمة، وىؤالء النقباء ينوبوف ويمثّموف الكّؿ، فأخرجوا اثني عشر نقيًبا
ف كاف ال بّد مف أمير،      وىذا يقود إلى مفيوـ الجماعية في القيادة وعدـ الفردية مطمًقا، وا 

لكف ىذا األمير ليس مطمؽ الصبلحّيات والتصّرفات، وليس لو التصرؼ وفؽ رأيو وىواه، أو حّتى 
 اجتياده، ومف ىنا تنبع أىمية الشورى المبنية عمى عقد إنابة مف ىذا النوع وبيذه الشروط.

مف تفاصيؿ تمؾ العممية  كثيًرااألمر الثاني: أّنو ال بّد مف قوانيف توافقية مف األّمة تضبط    
السياسية وتتطّور مع تطّور الزماف وتغّير المكاف والناس، فصحيح أّنو كاف ىناؾ اجتياد سياسّي 

كوف كافًيا معّيف عبر تاريخ الدولة اإلسبلمية، لكّنو كاف يتناسب مع الزماف وتطّوره، وقد الي
لزماننا، فبل مانع مف استحداث طرؽ ووسائؿ متطّورة وقوانيف ضابطة لعممية اختيار مجمس الحّؿ 

 والعقد والحاكـ، وطرؽ محاسبتيـ ثـّ طرؽ ردعيـ عف اإلخبلؿ بالشروط.
نحف ىنا ال نتحّدث عف تفاصيؿ بؿ نتحّدث عف قواعد عاّمة تضبط النظاـ السياسّي 

ة استحداث ما تراه مناسًبا، ويمكف لمعمماء في ىذا المجاؿ االجتياد، بما اإلسبلمي، ويمكف لؤلمّ 
ال يتجاوز تمؾ المحّددات والضوابط، أو االنحراؼ عف جوىرىا، المبني عمى أّف السيادة لمشرع، 
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والسمطاف لؤلّمة، تمارسو عبر ىيئة ممثمة ليا، وحاكـ قائـ عمى تنفيذ ما يحّقؽ مصالحيا، وفؽ 
األّمة، لو شروط محّددة، لكف طريقة تنفيذه خاضعة لما يتطّمبو الواقع والزماف مف  عقد إنابة عف
 مستحدثات.

يعني رئاسة عاّمة لممسمميف إلقامة أحكاـ الشرع  ايقوؿ صابر طعيمة: "الخميفة اصطبلحً    
ية، اإلسبلمي، والذي يتوّلى مركز الخبلفة يسّمى خميفة يختاره المسمموف لرئاسة الدولة اإلسبلم

 ويكوف بقاؤه رىًنا بقدرتو عمى تنفيذ األحكاـ الشرعية.
ويسّمى   (1) وىو جزء مف النظاـ السياسي اإلسبلمي، ووصؼ لمف يتوّلى أمور المسمميف   

 ."ااجتماعيّ  االعقد بيف األّمة والسمطاف أو الحاكـ أو األمير عقدً 
الدكتور محمود الخالدي يقوؿ: " البيعة طريقة اختيار الحاكـ، وىي عيد بينو وبيف األّمة    

عمى أف يقيـ شرع هللا، فيي )أي األّمة( التي تنّصبو، وىي التي تحاسبو وتعزلو، إف خرج عف 
 حدود العيد والعقد". 

ًيا مف وجوه العمؿ والواقع أّف البيعة حّؽ األّمة في إمضاء عقد الخبلفة، وىي تمّثؿ وج   
السياسّي الذي تمارسو األّمة، وىي تستخدـ حّقيا في السمطاف، الذي ىو أصبًل ليا، ألّف رئيس 

لسمطاف األّمة، بمعنى أّف األّمة إف  الدولة ال يمارس أي سمطاف إاّل بالبيعة، فالبيعة ركيزة أساسية
عّرض نظاـ الحكـ في اإلسبلـ لـ تمارس حّقيا في البيعة يكوف السمطاف قد انتزع منيا، ويت

 . (2) لمخطر، بأف يخرج في بعض صوره عف الشرع
ويضيؼ الدكتور عبد الستار قاسـ: "حرّية الحركة داخؿ المبدأ تمّيز اإلسبلـ عف األنظمة    

األخرى، وقد تكوف االنتخابات ىي الوسيمة المثمى لتنفيذ البيعة في ىذا الوقت، وقد تكوف وسيمة 
آخر، فما يمكف أف يكوف وسيمة فّعالة في مرحمة تاريخية معّينة قد ال يكوف كذلؾ أخرى في وقت 

  (3) .في مرحمة أخرى، لممسمميف أف يبدعوا لكف ليس ليـ الخروج عف المبدأ
أّما الدكتور الريسونّي فيقوؿ في باب إمامة المتغّمب بيف نظرية الوكالة ونظرية الوالية: "    

لسمطة يمارس الحكـ عمى األّمة بمقتضى الوكالة أـ الوالية؟ بعبارة ىؿ الحاكـ حيف يتوّلى ا
أخرى: ىؿ واليتو نابعة منو وىي حّؽ مف حقوقو، أـ ىي نابعة مف األّمة التي توّليو وتوّكمو 

 وكيبًل عف الناس أـ ىو ولّي عمييـ؟ " عنيا؟ ىؿ الحاكـ يكوف 
، ومشروعّيتو مف األّمة بواسطة أىؿ الحّؿ والعقدأّنو وكيؿ عف األّمة يتوّلى نظرّية الوكالة    

 . بناء عمى ذلؾ

                                                           

 209ص:  –صابر طعيمة  –(الدولة والسمطاف 1)
 118-117ص:  -محمود الخالدي –الحكـ  (اإلسبلـ وأصوؿ2)
 168ص  –عبد الستار قاسـ  –(حرّية الفرد 3)
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يحكـ بمقتضى الوالية المستحّقة لو، عند توّليو الحكـ كوالية  أّما نظرية الوالية فمؤّدييا  
 األب عمى أبنائو القاصريف، فيو وصّي دوف اعتبار إلرادتيـ أو رضاىـ أو قبوليـ أو رفضيـ.

مّما ال شّؾ فيو أّف توكيؿ الحاكـ ىو األصؿ البّيف مف الكتاب والسّنة، وعمؿ الصحابة   
االختيار والتعاقد الطوعي، وىو منيج الصحابة وىو المقتضى الحتمّي لفكرة البيعة، التي تعني 

 ومقتضى العقؿ والمصمحة. 
 كيؿ األّمة وتفويضيا. وينبني عمى ىذا األصؿ أّف الوالية لمحاكـ مستمّدة لمشرعية مف تو    
أّما نظرية الوالية فيي ليس فييا لمطرؼ اآلخر إاّل اإلذعاف والطاعة، فإّنيا غريبة ودخيمة رغـ   

 أّف بعض المتأخريف حاولوا تخريجيا تخريًجا متكّمًفا. 
وعميو فالحاصؿ أّف إمامة المتغّمب أو واليتو باطمة وىي نوع مف الغصب والفرضة، ومف    

 يا مف الفقياء لو أسبابو لمقبوؿ بيا.تعامؿ مع
وفي زماننا تطّورت التجارب ما جعؿ بإمكاف الشعوب ومؤّسساتيا إخراج الحاكـ مف   

.   (1) منصبو دوف الخروج عميو، عبر الطرؽ القانونية السممية، وىذا ما نفتقر إليو اليـو
أّما األستاذ د. صادؽ نعماف فيضيؼ: "إّف الشكؿ الذي اتّبعو المسمموف في بداية أمرىـ ذو   

طابع بدائّي، إاّل أّنو كاف مناسًبا لعصرىـ، ومتمّشًيا مع ظروفيـ الزمانية التي تّمت البيعة في 
 جّوىا، وال بّد مف محاولة فيـ أّوؿ تجربة دستورية في تاريخ المسمميف.

الصورة المثمى، ولـ تزؿ مف حيث الجوىر أنصع وأنجع أسموب دستورّي الختيار  البيعة ىي  
  (2) الرئيس.

أّما األستاذ بّساـ جّرار فيقوؿ: "البيعة عقد بيف الشعب والحاكـ وأّي عقد ال يتوّفر فيو    
اء، في اإلسبلـ بيد األّمة فيي حّرة في أف تشترط ما تشركف الرضا فيو باطؿ، وبما أّف السمطة 

  (3)" وىي حّرة في إقالة ىذا النائب أو استبدالو في حاؿ اإلخبلؿ.
بعد ىذا العرض يمكف إجماؿ الموضوع: "نظاـ الحكـ جزء مف النظاـ السياسّي    

اإلسبلمّي وىو قائـ عمى عقد نيابة بيف األّمة ومف ينوب عنيا في تسيير أمور حياتيا بشروط 
بالطريقة المناسبة لمزماف والمكاف، وما يرتضيو أكثر الناس، وأي معّينة، عبر االختيار الحّر، 

التقصير في تنفيذ شرع هللا،  ـإخبلؿ مف الحاكـ بشروط العقد سواء عدـ إنفاذ القوانيف واالتّفاقات أ
فإّف األّمة ليا الحّؽ في أف تخمعو وتستبدلو، وال يوجد مسّوغ ألّي خروج عمى ىذه األسس 

كاف، فبل مسّوغ لما يسّمى إمامة المتغّمب، أو التوريث أو إكراه األّمة عمى  والقواعد، ألّي سبب

                                                           

   26 - 21ص  –الريسونّي  –(فقو الثورة 1)
 69ص  –أ.د. صادؽ نعماف  –(الخبلفة اإلسبلمية 2)
 265ص  –بّساـ جّرار  –(دراسات في الفكر اإلسبلمي 3)
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بيعة بالقّوة، أو أي شكؿ آخر، وعمى األّمة استحداث وا عماؿ االجتياد، لوضع طرؽ ووسائؿ 
وسّف قوانيف سياسية لترتيب مسألة تحقيؽ البيعة )عقد اإلنابة( حسب تطّور الزماف، وتغّير 

 لمحاسػػػػػػبةديثة ػػػػػرؽ حػػػػوانيف وطػػػػػّف قػػػػػاألحواؿ، ثـّ س
ـّ إف استحدث خمبًل استبدومراقبة ال لو أو عزلو، دوف إحداث مقتمة أو خمؿ أمني حاكـ، ث

أو اجتماعي أو سياسّي، وجعؿ ذلؾ كّمو مف خبلؿ مؤّسسات متخّصصة وقوانيف واضحة ممزمة 
لممفاسد العاّمة والخاّصة، ثـّ مف خبلؿ فصؿ ومرضية لمجميع، محّققة لممصالح العاّمة مبعدة 

السمطات وىذا ميـّ جدِّا، ثـّ مف خبلؿ خمع اليالة القديمة والقدسية التي ورثناىا في مواريثنا 
بعاده عف السيطرة عمى المؤّسسات السيادية في الدولة، وخاصة المؤّسسات  الثقافية عف الحاكـ، وا 

 األمنية )جيش وشرطة(. 
بيذه القواعد فقط يمكف لؤلّمة أف تمارس السمطة عمى نفسيا، وأف تكوف أّمة حّرة،   

 )لكفتستطيع أف تنيض حضاريِّا وأف تتقّدـ، ونحف ال نريد االنتقاص مف جيد عممائنا السابقيف 
لكف أيًضا يجب أف نجتيد نحف  (نؤّكد أّف اجتيادىـ مشكور ومحمود وليـ األجر _إف شاء هللا_

بما يتوافؽ مع عصرنا ومع نسبة التقّدـ الحضاري الذي وصمتو البشرية ونسبة نضوجيا، أيًضا، و 
والمستوى العممّي المتقّدـ جدِّا لمبشرية، وىذا يفرض عمينا ببل أدنى شّؾ مراجعة االجتيادات 
السابقة التي كانت تتبلءـ مع الظرؼ التاريخي في حينو، واإلتياف باجتيادات جديدة تتبلءـ مع 

عنا المعاصر، كما أّنو يجب أف تكوف ىذه االجتيادات محكومة فقط بالقواعد واألصوؿ الثابتة واق
والعاّمة والقطعية، وليست مرتبطة باجتيادات وتفصيبلت ليا سياقيا التاريخّي خاّصة، إذا تأّكدنا 

 أّف ىذه االجتيادات تأّثرت بالواقع السياسّي الداخمّي والخارجّي لمدولة اإلسبلمية.
فمثبًل إمامة المتغّمب ال بّد مف إعادة النظر فييا في زماننا، ومسألة ربطيا بالخروج    

المسّمح الذي يؤّدي إلى فتنة أكبر يجب أيًضا إعادة النظر فييا، ووضع حموؿ عصرية ليذه 
كثير مف الحموؿ كما أّنو ال بّد لمعقؿ بلـ، أو الخروج المسّمح، فيناؾ االستس  مفاألفكار بداًل 

اليائؿ مف التجارب التاريخية خاصة البشرّي المبدع أف يضع حمواًل مسبًقا وقوننتيا بعد ىذا الكـّ 
 في تاريخ األّمة اإلسبلمية. 

في نقد النظرية  ف كتاب بعنواف )السمطة في اإلسبلـوقد كتب األستاذ عبد الجواد ياسي   
الذي فرضو الواقع السياسّي، وأعاد  ، تحّدث فيو حوؿ جدؿ النّص مع الواقع التاريخيّ (السياسية

فيو كثيًرا مف موروثنا حوؿ موضوع السمطة إلى العوامؿ السياسية أكثر منو لمعوامؿ الفقيية 
محاوالت لتطويع نصوص وتأويؿ أخرى، أو في بعض الحاالت ابتداع  والنص، ما أّدى إلى

لحّؽ، ألّنو يحّقؽ نصوص، مف أجؿ ترسيخ فقو وسموؾ يتماشى مع ما تراه السمطة أّنو ا
مصالحيا، كما أّنو اعتبر أّف أصؿ النصوص اإلسبلمية نقية، ال ظمـ فييا وال استبداد، وال يمكف 
ا وال عقبًل أف ينّظر اإلسبلـ لمظمـ واالستبداد، حّتى مف أجؿ درء مفاسد، ألّنو ال يوجد مفسدة  نصِّ
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ف لنفسيا بمثؿ ىذا الفقو الغريب عت أكبر مف الظمـ، وما حصؿ أّف السمطة المستبّدة نّظر 
اإلسبلـ والمسمميف، فأصؿ السمطة لؤلّمة، وىي متوّقفة عمى االختيار الحّر، والبيعة المنعقدة 

ـّ الشورى ىي الناظـ لمحياة السياسية  .  (1) بالنيابة لمحاكـ عف األّمة، ث
لى نفس االّتجاه ذىب أحمد الكاتب في كتابو تطّور الفكر السياسيّ    السّني نحو خبلفة  وا 

ديمقراطية، حيث أثبت أّف ما رّوج لو مف ثقافة سياسية تدعو إلى الظمـ واالستبداد ما ىو إاّل مف 
ذلؾ، بؿ فقيي أو عف أصؿ ونصوص تدعو إلى إنتاج الواقع السياسّي وليس ناتًجا عف تأصيؿ 

 . (2) عمى العكس
ـّ التأصيؿ الفقيّي بما يتعارض مع النّص الصريح بتأويبلت لبعض نصوص ظّنّية، أو     ت

أحاديث آحاد لخمؽ فقو متّفؽ مع ما تراه السمطة ويخدـ مصالحيا، ونحف ىنا بصدد التأكيد عمى 
أّف النّص الشرعي الداعي إلى العدؿ والقسط والمساواة واإلحساف وعدـ الظمـ واالستبداد لمفرد 

ة، ال يمكف أف يوصؿ ظالًما وال مستبدِّا لمحكـ ويسّمطو عمى رقاب الناس ليضرب كّؿ تمؾ واألمّ 
مخطوة الثانية التي تؤّكد عف الفاعؿ لذلؾ، وىذا يؤّسس لالقيـ وييدميا، ثـّ ال يمكنو حّتى السكوت 

اإلسبلمية لتحقيؽ القيـ كما أّنو يدعميا، وىي مكانة وموقع وأىمّية الشورى ىذا المعنى وتدعمو، 
 السامية.

وفي دراسة موضوعية لمخطاب السياسي الشرعي ومراحمو التاريخية بعنواف الحرية أو    
ّف الخطاب السياسي اإلسبلمّي مّر بثبلث مراحؿ، مرحمة فاف لمدكتور حاتـ المطيري، يقوؿ إالطو 

ـّ المبدؿ، وتساءؿ عف أسباب تراجع ـّ المؤّوؿ، ث الخطاب إضافة إلى  التنّزؿ أو الخطاب المنزؿ، ث
أسئمة كثيرة أخرى في محاولة لئلجابة عمييا، وأكثر ما لفت االنتباه بعد تمؾ التقسيمة التي اعتبر 

تحرير اإلنساف مف لو كيؼ بدأ اإلسبلـ ديًنا، يدعو إلى في نيايتيا أّف الخطاب تبّدؿ، سؤا
ـّ تحّوؿ إلى ديف خضوع لمرؤساء وال عمماء ميما انحرفوا أو بّدلوا العبودية لغير هللا _سبحانو_ ث

ـّ تفريغو مف مضمونو، ألّف الدعو  ـّ يعتبر أّف اإلسبلـ ت إلى ديف ال  ةبدعوى طاعة أولي األمر، ث
قيمة لئلنساف فيو، وال حقوؽ لو وال عدالة، وال مساواة وال حرّية، ال يمكف أف يكوف ىو اإلسبلـ 

ـّ يستطرد  الذي )ّنو مف المستحيؿ دعوة العالـ الحّر أالصحيح حّتى بدعوى طاعة أولي األمر، ث
نسانّيتنا، ألجؿ الصبر عمى  (حّكامو ويوجد عنده قيمة لئلنساف بيحاس إلى ديف صادر حرّيتنا وا 

دعوا فعبًل إلى جور حاكـ ميما بمغ فساده ألّف مف أطاعو أطاع هللا ورسولو، فيؿ هللا ورسولو 
 لظمـ؟!ا

                                                           

 عبد الجواد ياسيف –ة ( نقد النظرية السياسي2(السمطة في اإلسبلـ )1)
 أحمد الكاتب –(تطّور الفكر السياسي السّني نحو خبلفة ديمقراطية 2)
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ـّ يعتبر بكّؿ وضوح أّف     األّوؿ سبب في  ،االنحراؼ في الحكـ ىو سبب االنحراؼ الدينيّ ث
  (1) الثاني.

وىذا يدّؿ عميو الخطاب والنّص القرآني الواضح والصريح، ألّنو ال تعارض في نصوص    
الشرع أبًدا، فبل يمكف تصّور الخطأ في القرآف، أّنو أجاز الظمـ وذّمو في نفس الوقت، بؿ الخطأ 

 في البشر. 
عدنا إلى خطبة أبي بكر _رضي هللا عنو_ وىو أّوؿ خميفة، ونظرنا في خطبتو لو    

األولى لمناس لعرفنا أّف ىذا ىو أصؿ اإلسبلـ الثابت، وما دوف ذلؾ ما ىو إاّل اجتياد وتأويؿ 
َحدَّثََنا اْبُف ُحَمْيٍد ، َقاَؿ : :   (2) ولّي لمنصوص وحرفيا عف األصؿ، وىذه ىي الرواية الكاممة

، َقاَؿ: َحدَّثََنا  َأَنُس ْبُف َماِلٍؾ، َقاَؿ: َلمَّا ُبويِ َحدَّ  َع َأُبو ثََنا َسَمَمُة، َعْف  ُمَحمَِّد ْبِف ِإْسَحاَؽ، َعِف الزُّْىِريِّ
ـَ ُعَمُر َفَتَكمَّـَ َقْبَؿ َأِبي ِقيَفِة َوَكاَف اْلَغُد، َجَمَس َأُبو َبْكٍر َعَمى اْلِمْنَبِر، َفَقا َبْكٍر، َفَحِمَد اَّللََّ  َبْكٍر ِفي السَّ

ـْ ِباأَلْمِس َمَقاَلةً  َـّ َقاَؿ: " َأيَُّيا النَّاُس ِإنِّي َقْد ُكْنُت ُقْمُت َلُك  َما َكاَنْت ِإال َوَأْثَنى َعَمْيِو ِبَما ُىَو أَْىُمُو، ُث
، َوال َكاَنْت َعْيًدا َعِيَدُه ِإلَ  يَّ َرُسوُؿ اَّللَِّ َوَلِكنِّي َقْد ُكْنُت َأَرى َأفَّ َعْف َرْأِيي َوَما َوَجْدُتَيا ِفي ِكتَاِب اَّللَِّ

ـْ ِكتَاَبُو الَِّذي َىَدى ِبوِ  فَّ اَّللََّ َقْد َأْبَقى ِفيُك ، َرُسوَؿ اَّللَِّ َسُيدِبُر َأْمَرَنا َحتَّى َيُكوَف آِخَرَنا، َواِ   َرُسوَؿ اَّللَِّ
ـُ اَّللَُّ ِلَما َكاَف  ـْ ِبِو؛ َىَداُك ؛ َصاِحَب َفِإِف اْعَتَصْمُت ـْ ـْ َعَمى َخْيِرُك فَّ اَّللََّ َقْد َجَمَع َأْمَرُك َىَداُه َلُو، َواِ 

، َوثَاِنَي اْثَنْيِف ِإْذ ُىَما ِفي اْلَغاِر َفُقوُموا َفَباِيُعوا.  َرُسوِؿ اَّللَِّ
َـّ      ِقيَفِة. ُث َتَكمَّـَ َأُبو َبْكٍر َفَحِمَد اَّللََّ َوَأْثَنى َعَمْيِو َفَباَيَع النَّاُس َأَبا َبْكٍر َبْيَعَة اْلَعامَِّة َبْعَد َبْيَعِة السَّ

ـْ َوَلْسُت ِبَخْيِركُ  َـّ َقاَؿ: َأمَّا َبْعُد، َأيَُّيا النَّاُس َفِإنِّي َقْد ُولِّيُت َعَمْيُك ، َفِإْف َأْحَسْنُت؛ ِبالَِّذي ُىَو أَْىُمُو ، ُث ـْ
ُموِني، ال ْف َأَسْأُت؛ َفَقوِّ ـْ َقِويّّ ِعْنِدي َحتَّى َفَأِعيُنوِني، َواِ  ِعيُؼ ِفيُك ْدُؽ َأَماَنٌة، َواْلَكِذُب ِخَياَنٌة، َوالضَّ صِّ

ِعيُؼ ِعْنِدي َحتَّى آُخَذ اْلَحؽَّ ِمْنُو ِإْف َشاءَ  ـُ الضَّ اَّللَُّ، ال  ُأِريَح َعَمْيِو َحقَُّو ِإْف َشاَء اَّللَُّ، َواْلَقِويُّ ِمْنُك
ـُ اْلِجَيادَ  ، َوال َتِشيُع اْلَفاِحَشُة ِفي  َيَدُع َأَحٌد ِمْنُك ـُ اَّللَُّ ِبالذُّؿِّ ِفي َسِبيِؿ اَّللَِّ َفِإنَُّو ال َيَدُعُو َقْوـٌ ِإال َضَرَبُي

ـُ اَّللَُّ ِباْلَببلِء، َأِطيُعوِني َما َأَطْعُت اَّللََّ َوَرُسوَلُو، َفِإَذا َعَصْيُت اَّللََّ َوَرُسوَلوُ   ؛ َفبل َطاَعةَ َقْوـٍ ِإال َعمَُّي
ـُ اَّللَُّ "   ـْ َرِحَمُك ، ُقوُموا ِإَلى َصبلِتُك ـْ  ِلي َعَمْيُك

 المبحث الثاني: الشورى
األصؿ شور: أومأ أو أشار إليو وأشار بيده، وشاور القـو :المطمب األّوؿ: المعنى المغويّ     

بعضيـ بعًضا، واستشار األمر تبّيف، في العاّمة المشورة: أي أشار عميو أف يفعؿ كذا، والشورى 
اسـ بمعنى التشاور، ومجمس الشورى: المجمس المؤّلؼ لسماع الدعاوي عرفيِّا أو لمتداوؿ في 
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 بيروت –المؤّسسة العربية لمدراسات  –
 دار صادر 1ط  512ص  – 2مجّمد  -تاريخ الطبريّ –(الطبرّي 2)
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لكّؼ والعيف والحاجب، وأشار عميو أي أمره، واستشار أي طمب . وأشار يكوف با (1) شؤوف الببلد
الشورى والمشورة: مفعمة ال تكوف مفعولة ألّنيا مصدر، ونقوؿ شاورتو في  . (2) منو المشورة

 . (3) األمر، وىي مشتّقة مف اإلشارة
ىي االجتماع عمى األمر ليستشير كّؿ واحد لمطمب الثاني: المعنى االصطبلحي: ا    

والشورى إذف ىي أخذ الرأي  والشورى األمر الذي تتشاور بو.  (4) و ويستخرج ما عندهصاحب
  .(6) ، وقاؿ األصفيانّي: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض (5) وا عطاؤه مطمًقا

ظيار اآلراء المخبوءة وتقميب ليا بالدرس     الشورى: عرض لوجيات النظر المختمفة، وا 
والشورى  . (7) الجيد باستخراج أصّحيا، ثـّ جني أحسنيا وأوجيا وأوالىا باألخذوالتحميؿ، وبذؿ 

شورى: تقميب اآلراء . وال (8) ىي تبادؿ المسمميف الرأي في األمور التي لـ يرد فييا نّص شرعي
 . (10) . والشورى استخراج الرأي بمراجعة البعض لمبعض (9) ب منيالمتوّصؿ لمصائ

: مف الرجوع إلى األصؿ في المغة يّتصؿ معناىا بػ: التعريفات نتوّصؿ ؿمف كّؿ ىذه    
العرض، اإلظيار، التقميب، االستخراج، الحسف، األخذ، الطمب، األمر، وىذا كّمو ينطبؽ عمى 
االصطبلح الذي تستعمؿ فيو، فيي عرض اآلراء واألفياـ أماـ المجموع مف أصحاب الفيـ السميـ 

ظيارىا جميّ  ـّ تقميبيا بيف أصحاب القدرة الستخراج ما ىو صحيح أو والعقؿ، وا  ة دوف غموض، ث
ـّ األخذ برأي راجح لدى  سميـ عمى األرجح عبر النظر إلى أحسف ما ىو مطروح مف اآلراء، ث

 الجميع أو األغمب، فيو طمب أو أمر ينبني عميو صبلح وخير ومنفعة ومصمحة. 
باألصمح واألنفع منيا، واألقرب إلى  روجتبادؿ وجيات النظر وتداوليا ووزنيا لمخ   
 لصواب وفؽ فيـ األغمبية أو الجميع إف أمكف.ا

 المطمب الثالث: مشروعية الشورى
 ورد في القرآف الكريـ ثبلث آيات حوؿ الشورى فقط:   

                                                           

 408-407ص:  –(المنجد في المغة واإلعبلـ 1)
 379ص  –(القاموس المحيط 2)
 5مجمد  227ص  –ابف منظور  –(لساف العرب 3)
 158ص  –محمود الخالدي  –(اإلسبلـ وأصوؿ الحكـ 4)
 159ص:  –(المصدر نفسو 5)
 234ص:  –سعد اليبللي  –(الجديد في الفقو اإلسبلمي 6)
 76ص  –صادؽ نعماف  –فة اإلسبلمية (الخبل7)
 226 –إبراىيـ الكيبلني  –(دراسات في الفكر اإلسبلمي 8)
 79 –محّمد أبو فارس  –(النظاـ السياسّي في اإلسبلـ 9)
 263ص  –البياتي  –(النظـ اإلسبلمية 10)
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 في سورة البقرة وتتحّدث عف مشروعية تشاور الرجؿ وزوجتو لبلنفصاؿ. 233األولى: آية 
 ومشورتو لممسمميف ولينو معيـ.  مف سورة آؿ عمراف، وتتحّدث عف الرسوؿ 159الثانية: آية 
 مف سورة الشورى وتتحّدث عف تشاور المسمميف فيما بينيـ. 38الثالثة: آية 

ـّ المتواترة التي أّكدىا القرآف الكريـ، ممارسة    مف جانب آخر فقد ورد في السنة الصحيحة ث
 ورى، بصفتو قائًدا عامِّا لمدولة، وليس في أمور النبّوة.الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ لمش

ـّ مارس الخمفاء الراشدوف الشورى مف بعد رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_.   ث
 دالالت اآليات 

﮴   ےھ  ھ  ھ   ھ  ےقاؿ تعالى: ﴿ ﮳   ﮲   ﮺     ﮵ۓ  ۓ  ﮹    ﮸   ﮷       ﮶  

                                ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  ﮼﮻

ۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب    ۈڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

  ﴾جت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  مث  ىث     يبىب
يقوؿ العبلمة ابف عاشور في التحرير والتنوير: "ىذه اآلية مف أعقد ما عرض لممفّسريف    

لى ما يتعّمؽ بالتشاور( حيث يقوؿ: )ونحف ال نريد الخوض في معنى اآلية كّميا، لكف نشير إ
ا لمزوجيف شؤوف تدبير العائمة، فإف التشاور يظير الصواب وعطؼ التشاور عمى التراضي تعميمً "

. إرادة فصؿ المولود عف ثدي مرضعو ناشئة عف التراضي، إذ قد تكوف ويحصؿ بو التراضي
عى فيو حؽ األبويف وحؽ حؽ إرضاع الحوليف مرا  فّ صورية، أو عف إرغاـ وخوؼ أو اضطرار، إ

 عمى توقع الرضيع، ولما كاف ذلؾ يختمؼ باختبلؼ أمزجة الرضعاء جعؿ اختبلؼ األبويف دليبًل 
 حاجة الطفؿ إلى زيادة الرضاع، فأعمؿ قوؿ طالب الزيادة منيما، فإذا تشاور األبواف وتراضيا

عمى أنيما رأيا مف حاؿ الرضيع ما يغنيو عف  بعد ذلؾ، عمى الفصاؿ كاف تراضييما دليبلً 
 .  (1)الزيادة

ويقوؿ ابف كثير: إف اتّفؽ والدا الطفؿ عمى فطامو قبؿ الحوليف ورأيا في ذلؾ مصمحة 
وتشاورا في ذلؾ وأجمعا عميو، فبل جناح عمييما في ذلؾ، فيؤخذ منو أّف انفراد أحدىما بذلؾ دوف 

  . (2) ما أف يستبّد بذلؾ مف غير مشاورة اآلخراآلخر ال يكفي، وال يجوز لواحد مني
ويقوؿ الشوكاني: التشاور فيما دوف الحوليف ليس ليا أف تفطمو إاّل أف يرضى، وليس لو أف  

  . (3) يفطمو دوف أف ترضى

                                                           

 440 – 428ص:  – 1مجمد  –ابف عاشور  –(التحرير والتنوير 1)
 209ص  – 1مجمد  –(مختصر تفسير ابف كثير 2)
 209ص  – 1مجمد  –(فتح القدير 3)
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ويقوؿ السعدي: وتشاور بينيما ىؿ ىو مصمحة لمطفؿ أـ ال؟ فإف كاف مصمحة    
فدّلت اآلية عمى أّنو إف رضي أحدىما دوف ورضيا فبل جناح عمييما في فطامو قبؿ الحوليف، 
 .( 1) اآلخر أو لـ يكف مصمحة لمطفؿ فإّنو ال يجوز فطامو

ذلؾ بعد التشاور قبؿ عاميف فإّف ليما أّما الجزائرّي فيقوؿ: إف أراد األبويف فطاـ الولد    
يسترضع لولده أخرى غير أّمو فمو ذلؾ إف  د والثانية إف أراد المولود لو أفوتقدير المصمحة لمول
مف ىذه األقواؿ يّتضح أّف الموضوع يدور حوؿ إعماؿ الشورى بيف  . (2) طابت بو نفس األـّ 

، وىو الطفؿ رضيع ال يممؾ مف أمره شيئا الزوجيف في أمر يخّص الطفؿ، الرضيع، وبما أفّ 
ـّ إّف األمر لو عبلقة بما يخّص  مسؤولية الزوجيف مسؤولية مباشرة، واالثنيف مًعا وليس واحًدا، ث

مستقبؿ ىذا الطفؿ الذي سوؼ يكوف عنصًرا في المجتمع، ألّف صّحتو الجسدية شيء ميـّ، 
 بموقؼ صحيح ومفيد لصالح الطفؿ، وينبني عمى الرضاعة حاليِّا؛  إذف ال بّد مف الخروج

حالة التصادـ والقتاؿ، أو االستبداد ألّي واحد عدـ وصوؿ األمر بيف الزوجيف ل مع 
رأي راجح أو أقرب لمصواب مّتفؽ عميو بيف ذلؾ الحّؿ ىو التشاور لموصوؿ لمنيما لسبب ما، ل

 الطرفيف.
لمرأي والقرار بلتّفاؽ، والوصوؿ ر ىو الطريقة األصوب لموصوؿ ليتبّيف أّف التشاو   

بيف اثنيف، في قضية قد تبدو  ة، حّتى في أمر خاّص داخؿ البيتلصحّ األصّح أو األقرب إلى ا
واضحة جمية وبالتالي ضماف النتائج السميمة والصحيحة، والبعد عف الظمـ واالستفراد بالقرار، 

ـّ واالستبداد وفرض اإلرادة عمى اإلنساف الحّر، العاقؿ البا لغ، كّؿ ذلؾ تضمنو الشورى، ث
أّف العمماء أّكدوا أّف الوصوؿ إلى القرار الذي فيو الفائدة المرجّوة، دوف إشكاالت، وىذا بدليؿ 

دوف اآلخر، حسب مزاجو   يجوز ألحدىما االستبداد بالرأينا لحّؿ الموضوع واجب، والالتشاور ى
 (.ودوف النظر لممصمحة المرجّوة لموضوع القرار )الطفؿ

 
 159اآلية الثانية: آؿ عمراف:   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ﴿قاؿ تعالى: 

 ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦ
شاور أصحابو في يقوؿ ابف كثير: "لذلؾ كاف رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ي   

حد وأيًبا لقموبيـ، ليكوف أنشط ليـ فيما يفعمونو، كما شاورىـ في بدر األمر إذا حدث تطي
بكر  المدينة، وأخذ برأي السعديف، وأبيوالحديبية والخندؽ، وشاورىـ في النزوؿ عف ثمث ثمار 

                                                           

 95ص  –(تيسير الكريـ الرحمف 1)
 106ص  –الجزائري  –(أيسر التفاسير 2)
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ابف عباس قولو نزلت في أبي بكر وعمر، وروى أحمد أّف رسوؿ والمنذر بف عمرو، وروينا عف 
"لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما" وروي عف عمي بف سّمـ_ قاؿ ليما: هللا _صّمى هللا عميو و 

أبي طالب عف معنى العـز فقاؿ: سئؿ رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ عف العـز فقاؿ: " 
ـّ اتّباعيـ" وعف أبي ىريرة قاؿ: "المستشار مؤتمف". وقولو: "إذا عزمت فتوّكؿ  مشاورة أىؿ الرأي ث

. ويقوؿ الشوكاني في فتح  (1) "شاورت في األمر وعزمت عميو فتوّكؿ عمى هللا فيوعمى هللا" إذا 
القدير: "وشاورىـ في األمر الذي يرد عميؾ مّما يشاور في مثمو لما في ذلؾ مف تطييب الخواطر 

يأنؼ أحد مف بعدؾ، والمراد ىنا  الواستجبلب المودة، وتعريؼ األمة بمشروعية ذلؾ، حّتى 
 . " يرد فييا شرعالاألمور التي 

منداد: واجب عمى الوالة مشاورة العمماء فيما اليعمموف، وفيما أشكؿ  خويزوقاؿ ابف     
عمييـ مف أمور الدنيا ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعّمؽ بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعّمؽ 

مارتيا، وحكى القرطبّي وع زراء، فيما يتعّمؽ بمصالح الببلدبالمصالح، ووجوه الكتّاب والعّماؿ والو 
 العمـ والديف.وجوب عزؿ مف ال يستشير أىؿ 

فإذا عزمت عقب المشاورة عمى شيء، واطمأّنت بو نفسؾ، فتوّكؿ عمى هللا في فعؿ    
ذلؾ، أي اعتمد عميو وفّوض إليو، وقيؿ توّكؿ عميو ال عمى المشاورة، والعـز في األصؿ ىو 

بف زيد: "فإذا عزمُت" بضـّ التاء، ونسبة العـز   قصد اإلمضاء، وقرأ جعفر الصادؽ وجابر
 . (2) عمّي )أي عمى هللا( كؿسبحانو، أي إذا عزمت لؾ عمى شيء، وأرشدتؾ إليو، فتو 

 ويقوؿ اإلماـ القرطبي في الجامع:
 األولى: أمر هللا تعالى نبيو بيذه األوامر التي ىي بتدرج بميغ.

ائـ األحكاـ، ومف ال يستثمر أىؿ العمـ والديف فعزلو واجب الثانية: الشورى مف قواـ الشريعة، وعز 
 وىذا ما ال خبلؼ فيو.

منداد: واجب عمى الوالة مشاورة العمماء، فيما ال يعمموف، وفيما أشكؿ عمييـ مف  خويزوقاؿ ابف 
 أمور الديف، وكاف يقاؿ: ما ندـ مف استشار، ومف أعجب برأيو ضّؿ.

جواز االجتياد في األمور واألخذ بالظنوف، ( يدّؿ عمى ڦڤ  ڦ  ڦالثالثة: ) 
في مكائد الحروب ولقاء العدّو،  ي أي األمور يشاورىـ فقالت طائفة:واختمؼ أىؿ التأويؿ ف

وتطبيًبا لمنفوس، ورفًعا ألقدارىـ، وتآلًفا عمى دينيـ، وروي عف الحسف البصرّي والضّحاؾ قاال: ما 
إّنما أراد أف يعمميـ ما في المشاورة مف الفضؿ، ولتقتدي  أمر هللا نبيو بالمشاورة لحاجة إلى رأييـ،

 بو أّمتو مف بعده.

                                                           

 326 -325ص:  – 1مجمد  –(مختصر تفسير ابف كثير 1)
 496ص:  – 1مجمد  -الشوكاني –(فتح القدير 2)
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لكتاب ء، والمستشير ينظر أقربيـ قواًل إلى االرابعة: الشورى مبنية عمى اختبلؼ اآلرا   
والسنة إف أمكنو، فإذا أرشده هللا تعالى إلى ما شاء منو، عـز عميو وأنفذه متوّكبًل عميو، فيذا غاية 

 تياد المطموب، وبيذا أمر هللا نبيو.االج
الخامسة: أمر هللا تعالى نبيو إذا عـز عمى أمر أف يتوّكؿ عمى هللا ويمضي فيو، ال    

)فإذا عزمُت( أي إذا عزمت لؾ ووفقتؾ يتوّكؿ عمى المشاورة، وقرأ جعفر الصادؽ وجابر بف زيد 
امتثؿ ألمر رّبو، فقاؿ: "ال ينبغي لنبّي  وأرشدتؾ وقاؿ الميّمب أّف الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_

يمبس ألّمتو أف يضعيا حّتى يحكـ هللا" ألّف ذلؾ نقض لمتوّكؿ عمى هللا الذي شرطو هللا 
 . (1) _سبحانو_ مع العزيمة

دلت اآلية عمى أّف الشورى مأمور بيا ويقوؿ األستاذ الطاىر بف عاشور في التحرير:    
فيما عبر عنو بػ ) األمر ( وىو ميمات األمة ومصالحيا في  -صمى هللا عميو وسمـ  -الرسوؿ 

ف لـ  الحرب وغيره، وذلؾ في غير أمر التشريع ألّف األمر إف كاف فيو وحي فبل محيد عنو، وا 
فبل تدخؿ فيو  ،التشريعي ف –صمى هللا عميو وسمـ  -يكف فيو وحي قمنا بجواز االجتياد لمنبي 

 الشورى ألف شأف االجتياد أف يستند إلى األدلة ال لآلراء. 
    ڭ  ڭ  ڭ   }  {ںںشرع هللا باآليات: }ي ففتعيف أف المشاورة المأمور بيا    

. فشرع مراتب المصالح كميا: وىي مصالح العائمة ومصالح القبيمة أو {ۈڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ
 البمد ، ومصالح األمة . 

فذىب المالكية إلى الوجوب والعموـ، قاؿ ابف  ،لندبوالوجوب الشورى بيف امؼ العمماء في واخت  
 عمى الوالة. إلى وجوب المشاورة  خويز منداد
وأشار ابف العربي  إلى أنيا سبب لمصواب ومسبار العقؿ ونحف مأموروف بتحري  

مف قواعد " :ابف عطيةالصواب في مصالح األمة، وما يتوقؼ عميو الواجب فيو واجب. وقاؿ 
 . "الشريعة وعزائـ األحكاـ، ومف ال يستشير أىؿ العمـ والديف فعزلو واجب. وىذا ما ال خبلؼ فيو

وعف  الشافعي  أف ىذا لبلستحباب، ولتقتدي بو األمة، وىو عاـ لمرسوؿ وغيره ،    
أبو  ىذا وابف إسحاؽ. وردّ ا ألقدارىـ، وروي مثمو عف قتادة، والربيع، ا لنفوس أصحابو ورفعً تطييبً 

ا عندىـ أنيـ إذا استفرغوا جيدىـ في استنباط الصواب عما بكر الجصاص  بقولو: لو كاف معمومً 
سئموا عنو، ثـ لـ يكف معمواًل بو، لـ يكف في ذلؾ تطييب لنفوسيـ وال رفع ألقدارىـ، بؿ فيو 

، في صدر كتاب الصبلة مف شرح ا فيذا تأويؿ ساقط. وقاؿ النوويإيحاشيـ فالمشاورة لـ تفد شيئً 
مسمـ: الصحيح عندىـ وجوبيا وىو المختار. وقاؿ الفخر: ظاىر األمر أنو لموجوب. ولـ ينسب 

                                                           

 2مجمد  600-598ص:  –القرطبي  –(الجامع ألحكاـ القرآف 1)
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الجصاص قاؿ في كتابو أحكاـ القرآف إّف ىذا يدؿ عمى  العمماء لمحنفية قواًل في ىذا األمر إال أفّ 
قامة الصبلة وي  دؿ عمى أننا مأموروف بيا. جبللة موقع المشورة لذكرىا مع اإليماف وا 

فإذا عزمت بعد الشورى أي بعد أف تبيف لؾ وجو السداد فيما يجب أف تسمكو فعزمت    
ا آخر الح لمرسوؿ سداده فقد عمى تنفيذه سواء كاف عمى وفؽ بعض آراء أىؿ الشورى أـ كاف رأيً 

 يخرج مف آراء أىؿ الشورى رأي. 
حقيقتو االعتماد عند الشروع في العمؿ مع رجاء السداد لتوكؿ فا وقولو فتوكؿ عمى هللا   

ا فيو مف هللا، وىو شأف أىؿ اإليماف، فالتوكؿ انفعاؿ قمبي عقمي يتوجو بو الفاعؿ إلى هللا راجيً 
وىو الدعاء بذلؾ.  والتقدير: فإذا  ا مف الخيبة والعوائؽ، وربما رافقو قوؿ لسانيّ اإلعانة ومستعيذً 

وتوكؿ عمى هللا، ألف لمتأخر آفات، والتردد يضيع األوقات، ولو كاف  عزمت فبادر وال تتأخر
ألف الشورى كما عممت لقصد استظيار أنفع الوسائؿ  ،لما كاف لمشورى فائدة إذف ا،التوكؿ  جوابً 

القصد منيا العمؿ بما يتضح منيا، ولو  لحصوؿ الفعؿ المرغوب عمى أحسف وجو وأقربو، فإفّ 
مف أوؿ خطور الخاطر، لما كاف لؤلمر بالشورى مف فائدة. وىذه اآلية  كاف المراد حصوؿ التوكؿ

ؼ القاصروف ومف كاف عمى شاكمتيـ معناه، أوضح آية في اإلرشاد إلى معنى التوكؿ الذي حرّ 
 فأفسدوا ىذا الديف مف مبناه. 

 150 -145ص:  – 2مجّمد  -محمد الطاىر بف عاشور –التحرير والتنوير  .1
أّما الشيخ الشعراوي فيقوؿ في خواطره: فائدة اإليماف أّف الجوارح تعمؿ والقموب    

تتوكؿ، نزرع، نحرث، نأتي بالبذر الجيد، نروي، نضع سماًدا ونتحاشى الصقيع وبعد ذلؾ القموب 
 تتوكؿ . 

 مسّببيا، ألف فوؽ األسباب ؛ال أسبابي.ال تقؿ: المحصوؿ آت آت ألنني أحسنت     
ياؾ أف تو  } عزمت { تقتضي  }فإذا عزمت{ ظف أف التوكؿ يعني أف تترؾ الجوارح ببل عمؿا 

عزيمة ، والتوكؿ يقتضي إظيار عجز، فمعنى أني أتوكؿ عمى هللا أنني استنفدت أسبابي، ولذلؾ 
 . (1) أرجع إلى مف عنده قدرة وليس عنده عجز، وىذا ىو التوكؿ

سبحانو يقوؿ لرسولو وىو أكمؿ الناس  ويقوؿ السعدي في تيسير الكريـ الرحمف: هللا   
{ عمى أمر ڦڄ}{ فكيؼ بغيره؟! وقاؿ: ڦ ڦ ڤعقبًل وأغزرىـ عمًما وأفضميـ رأًيا } 

مف األمور بعد االستشارة فيو إف كاف يحتاج إلى استشارة }فتوكؿ عمى هللا{ اعتمد عمى حوؿ هللا 
 . (2) إليووقّوتو، متبرًئا مف حولؾ وقّوتؾ ألّف هللا يحّب البلجئيف 

                                                           

 3مجمد  1851ص:  –(تفسير الشعراوي 1)
 139ص  –السعدي  –(تيسير الكريـ الرحمف 2)
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ويقوؿ الدكتور الترابي في التفسير التوحيدي: احفظ سنة الشورى العامة وقرار  
جماع الجماعة، حّتى في سياؽ الحرب والعمميات العسكرية، فإذا عزمت عمى القرار مترتًّبا عمى إ

عمى هللا، ألّف األمر كّمو ، فا _سبحانو_ يحّب المتوّكميف الذيف  الشورى، فتوّكؿ بعد اجتيادؾ
. يكموف النج   (1)اح عمى هللا بعد االجتياد والعـز

: إّف الشورى مطموبة عمى وجو اإليجاب والعموـ ألّف القوؿ بعد ىذا العرض يمكف   
سوؿ _صّمى هللا عميو فييا مصمحة أكيدة، تفّوؽ رأي الواحد وتتفوؽ عميو ميما بمغ حتى الر 

ـ } ڃ  ڃ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄوسمّـ_ والوارد في اآلية أمر لموجوب، أمّا اإلشكاؿ الذي وقع في في

عميو المتشاوروف  لبلتفاؽ{ فالمقصود بو إف شاء هللا إنفاذ األمر الذي توّصؿ ڃ  چ
المستشاريف، وال عمى عقميـ، بالتوكؿ عمى هللا، وليس بالتوكؿ ال عمى الرأي الصواب، وال عمى 

ألّف ىذا األمر إيماني عقدي، فاألخذ باألسباب وباآلراء ال يعني التوكؿ عمييا، بؿ يبقى األمر 
بل عبلقة لممسألة بوجوب الشورى، ذلؾ أّف المقصد مف الشورى فإذف  بيد هللا والتوكؿ عميو وحده.

  قاصد الشرعية، ويحدث تناقًضا حاشاالمال يتحّقؽ إذا لـ نأخذ بنتائجيا، وىذا ييدر المصالح و 
 سبحانو أف يحتوي كتابو الكريـ تناقًضا.

إذا كاف النبي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ مأمور بالمشورة، فيما ليس بو وحي، فاألولى    
ذا كاف الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ أكثر الناس عمًما وعقبًل  أف يكوف غيره مأموًرا بذلؾ، وا 

 وتقوى وسداد رأي وفوؽ ذلؾ مؤيًدا بالوحي وأمره هللا بمشورة الناس فغيره أولى.ووعًيا 
النص مف ناحية المغة لموجوب، وظاىر األمر لموجوب، وال يوجد عّمة تمنع ذلؾ، وال   

ؿ ال قرينة تخّصص أو تقّيد أو ما شابو ذلؾ، فاألمر لموجوب عمى إطبلقو، وىذا يجعؿ أي تأوي
ذا أضفنا إلى ذلؾ فعؿ الرسوؿ _صّمى هللا عميو فيو  بر شرًعايستند عمى دليؿ معت غير معتبر، وا 

وسّمـ_ في معرض أفعالو المتعّمقة بالشورى حوؿ األفعاؿ الدنيوية وليس النبوة والتشريع، نراه التـز 
)أي ممارستيا( وواجب االلتزاـ بنتائجيا أو ما  اءبيا وبنتائجيا، عمى اعتبار أّنيا واجب ابتد

 مف صحيح الرأي، وخاصة مناسبة ىذه اآلية، وىي نزلت في غزوة أحد.  لويتوّصؿ 
التي قرأناىا حوؿ مف ال يستشير، فإّف عزلو يصبح وال ننسى تمؾ اآلراء المعتبرة    
ة سّمـ_ بصفتو القيادية وليس صفلرسوؿ _صّمى هللا عميو و جًبا، وىذه اآلية تتوّجو باألمر إلى اوا

ما يطرأ مف أمور الدنيا والحوادث والمستجّدات، قبؿ البت والفعؿ النبوة، كي يشاور المسمميف، في
 ألي أمر، وىذا واجب أي حاكـ بعده ميما كاف وضعو ومكانتو حّتى الخميفة.

 سورة الشورى 38اآلية الثالثة: 
                                                           

 1مجمد  309ص  –الترابي  –(التفسير التوحيدي 1)
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 ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں   ﴿قاؿ تعالى:   
الصبلة صمة بيف العبد ورّبو، وىي مظير المساواة بيف يقوؿ سّيد قطب في الظبلؿ:    

 العباد، ولعّمو مف ىذا الجانب أتبع إقامة الصبلة بصفة الشورى، قبؿ أف يذكر الزكاة. 
والتعبير يجعؿ أمرىـ كّمو شورى، ليطبع الحياة بيذه الصبغة، فالشورى طابع ذاتي في   

حياة الجماعة اإلسبلمية، وىو أوسع مف محيط الدولة وشؤوف الحكـ، عمًما أّنيا ألـز صفات 
 القيادة.

لمبيئة زماًنا ومكاًنا، وىي كباقي النظـ  ترؾالشكؿ ليس مصبوًبا في قالب حديدّي بؿ    
وف اإلسبلمية، روح تنشأ عف استقرار حقيقة اإليماف في القمب، ذلؾ أّف كّؿ أشكاؿ التنظيـ د

 . (1) إيماف ال تفي بالحاجة
ويقوؿ البروفسور أمير عبد العزيز في الشامؿ: المؤمنوف يستجيبوف  سبحانو     

{ وىذه واحدة مف ںںڻبالطاعة وفعؿ الصالحات، وفي المقّدمة إقامة الصبلة، و }
 السمـ أـر أمورىـ، سواء في أحواؿ خصاؿ المؤمنيف الطائعيف الصادقيف، فيـ يتشاوروف في سائ

الحرب، فديدف المؤمنيف الصادقيف األوفياء أّنيـ يتشاوروف في سائر أمورىـ، ليخمصوا إلى القوؿ 
 . (2) واالستئثارالسديد والرأي السميـ النافع، بعيًدا عف ظواىر الطغياف بالرأي واالستبداد بو 

ذلؾ، وقد ليقوؿ القرطبي: "مدح هللا تعالى المشاورة بمدح القوـ الذيف كانوا يمتثموف    
كاف النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ يشاور أصحابو، وأّما الصحابة فكانوا يتشاوروف في األحكاـ 
ر ويستنبطونيا، وأّوؿ ما تشاور بو الصحابة الخبلفة، وتشاوروا في الجّد وميراثو، وفي حّد الخم

 .(3) وعدده، وتشاوروا في الحروب، أّما ما تضمنتو الشورى مف أحكاـ فقمناه في آؿ عمراف
أّما الشيخ سعيد حّوى فيقوؿ في األساس: ىذه اآليات نزلت في مكة قبؿ أف تكوف     

ىناؾ دولة لممسمميف وىذه اآليات ذكرت صفات مميزة لطابع الجماعة المسممة المختارة لقيادة 
خراجيا مف ظبلـ الجاىمية إلى نور اإلسبلـ جدير بالتأّمؿ، فيي الصفات التي يجب البشرية، و  ا 

أف تقوـ أواًّل قبؿ قياـ وتحّقؽ الدولة، كي تصبح ىذه الجماعة صالحة لمقيادة، ىذه الصفات: 
اإليماف، التوّكؿ، اجتناب كبائر اإلثـ والفواحش، المغفرة عند الغضب، االستجابة  سبحانو، 

الصبلة، الشورى الشاممة، اإلنفاؽ مف رزؽ هللا، االنتصار مف البغي، العفو، اإلصبلح، إقامة 
 الصبر."

                                                           

 5مجّمد  3165ص  –سّيد قطب  –(في ظبلؿ القرآف 1)
 5مجمد  3018ص  –أمير عبد العزيز  –(التفسير الشامؿ لمقرآف الكريـ 2)
 356ص  – 8مجمد  –القرطبي  –ف (الجامع ألحكاـ القرآ3)
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وأخرج الخطيب عف عمّي بف أبي طالب: قمت يا رسوؿ هللا، األمر ينزؿ بنا بعدؾ لـ    
اجمعوا لو العابديف مف أّمتي واجعموه بينكـ "ينزؿ فيو قرآف، ولـ يسمع منؾ فيو شيء، قاؿ: 

 ."بًداوال تقضوه برأي واحد، وينبغي أف يكوف المستشار عاقبًل كما ينبغي أف يكوف عا شورى،
ف لـ تكف كاف إفساد الديف والدنيا.     (1) والشورى مف جممة صبلح األرض، وا 
يتشاوروف في األمور وال يعجموف وال يبرموف أمًرا مف ميّمات "وقاؿ الصابوني في الصفوة:   

  "(2) عد المشورة.الدنيا والديف إاّل ب
يتشاوروف فيما بينيـ وقد كاف الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ يشاور "أّما الشوكاني فيقوؿ:   

  "(3) أصحابو وأمره هللا سبحانو بذلؾ.
ال يبرموف أمًرا حّتى يتشاوروا فيو، ليتساعدوا بآرائيـ، وكاف "أّما ابف كثير فيقوؿ:  

يشاورىـ في الحروب وغيرىا، ليطمب قموبيـ، وكذلؾ فعؿ عمر الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ 
  "(4) .بف الخطاب حيف طعف جعؿ األمر بعده شورى في سّتة

ويقوؿ السعدي: ال يستبّد أحد منيـ برأيو في أمر مف األمور المشتركة بينيـ، وىذا ال    
قوليـ أّنيـ إذا أرادوا أمًرا يكوف إاّل فرًعا عف اجتماعيـ وتوالفيـ وتواددىـ وتحاببيـ، فمف كماؿ ع

مف األمور التي تحتاج إلى إعماؿ الفكر والرأي اجتمعوا ليا وتشاوروا وبحثوا فييا، حتى إذا تبينت 
ية الموظفيف إلمارة أو قضاء، روا، وذلؾ كالرأي في الجياد وتولليـ المصمحة انتيزوىا وباد

  (5) وكالبحث في األمور الدينية عموًما. 
أمرىـ الذي ييّميـ في حياتيـ أفراًدا وجماعات وأمًما وشعوًبا، "ويقوؿ الجزائري:    

 ". (6) يجتمعوف عميو ويتشاوروف ويأخذوف ما يميميـ رّبيـ الصواب فيو
الحضارة الحديثة مع تفّوقيا عمى الحضارات "ويقوؿ الغزالي في التفسير الموضوعي:   

 . "في مضمار الفضيمة والعدالةالسابقة عصفت بيا األىواء، فمـ تنجح 
وتحذيًرا مف ذلؾ تذكر السورة )الشورى( تسع خصاؿ ال بّد منيا كي ينجو الناس مف الغضب 

 اإلليي:
 اإليماف .1
 التوّكؿ عمى هللا تعالى .2

                                                           

 5091ص:  – 9مجّمد  –سعيد حّوى  –(األساس في التفسير 1)
 133ص  – 3مجمد  –الصابوني  -(صفوة التفاسير2)
 674ص  – 4مجمد  –الشوكاني  –(فتح القدير 3)
 150ص:  – 4مجمد  –ابف كثير  –(تفسير القرآف العظيـ 4)
 840ص  –السعدي  –(تيسير الكريـ المناف 5)
 1182ص  –الجزائري  –(أيسر التفاسير 6)



 موقع الشورى يف النظام السياسي اإلسالميــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 

 اجتناب كبائر اإلثـ والفواحش .3
 الغفراف عند الغضب .4
 االستجابة  سبحانو .5
 إقامة الصبلة .6
 أمرىـ شورى بينيـ .7
 رزقناىـ ينفقوفمما  .8
  (1) إذا أصابيـ البغي ىـ ينتصروف .9
ىذا القوؿ لمغزالي _رحمو هللا تعالى_ في كتابو نحو تفسير موضوعي لمقرآف الكريـ،    

يؤّكد ويوّضح أّف ىذه األمور التسعة أساسيات في اإلسبلـ، مف أجؿ تكويف مجتمع مسمـ حًقا، 
بو مف رّب العّزة، ىذا الواجب الذي ال يمكف تنفيذه قادر عمى القياـ بواجبو الحضاري، الذي أنيط 
دونيا ال يمكف لمروح أف تسمو باألخبلقية، التي  رإاّل بتحقيؽ القدرة المادية، إضافة إلى ىذه األمو 

وتكوف قادرة عمى الصبر والتحّمؿ، وال قادرة عمى العطاء البلمحدود، وال قادرة عمى القسط والعدؿ 
ذا ىو جوىر كّؿ األمور التسعة، فإف أخذنا أحدىا وألغيناه اختّؿ التوازف والمساواة واإلحساف، وى

 في الفضيمة، أماـ الحضارة المادية _ وهللا أعمـ_ .
 دالالت أحداث من السنة:

مف قبؿ النبي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ورد في السنة أحداث تّمت فييا المشورة    
الشورى ومشروعيتيا، وسوؼ نورد ما استطعنا توثيقو _إف ألصحابو، لعّؿ فييا داللة عمى أىمية 

 شاء هللا تعالى_.
 المشورة في بدر لخوض المعركة:

خرج رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ العتراض قافمة أبي سفياف بف حرب، وعسكر    
ىو  بالقرب مف ماء بدر، فاستشار النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ أصحابو في ىذا الموقع، ما

 العمؿ؟
يقوؿ الطبرّي وابف ىشاـ وابف كثير في السير أّف رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_  

أخبر الرسوؿ عف قريش أّنيا خرجت لمبلقاة المسمميف  : " (2) استشار الناس عمى النحو اآلتي
ـّ قاـ المقداد بف عمرو  ـّ قاـ عمر بف الخطاب فقاؿ وأحسف، ث فوقؼ أبو بكر فقاؿ وأحسف، ث
فقاؿ: يا رسوؿ هللا امِض لما أراؾ هللا، فنحف معؾ، وهللا ال نقوؿ لؾ كما قالت بنو إسرائيؿ 

                                                           

 377ص  –محمد الغزالي  –(نحو تفسير موضوعي 1)
والسيرة النبوية البف  798ص:  – 1والبداية والنياية البف كثير ج:  – 368ص:  1ج:  –تاريخ الطبري  (2)

 206ص:  2ىشاـ ج: 
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لكف اذىب أنت ورّبؾ فقاتبل إّنا معكما   (1) ا ىنا قاعدوف{لموسى، }فاذىب أنت ورّبؾ فقاتبل إّنا ى
لجالدنا مف معؾ مف دونو حّتى   (2) مقاتميف، فو الذي بعثؾ بالحّؽ لو سرت بنا إلى برؾ الغماد

 ."تبمغو
ّنما يريد       ـّ قاؿ رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_: " أشيروا عمّي أّييا الناس" وا  ث

األنصار، ذلؾ أّنيـ عدد الناس، فقاؿ لو سعد ابف معاذ: لكأّنؾ تريدنا يا رسوؿ هللا؟ قاؿ: أجؿ، 
قاؿ سعد: قد آمّنا بؾ وصّدقناؾ وشيدنا أّف ما جئت بو ىو الحّؽ، وأعطيناؾ عمى ذلؾ عيودنا 

الذي بعثؾ بالحؽ لو رسوؿ هللا لما أردت فنحف معؾ، فو ومواثيقنا عمى السمع والطاعة، فاقض يا 
استعرضت بنا ىذا البحر فخضتو لخضناه معؾ، وما تخّمؼ مّنا رجؿ واحد، وما نكره أف تمقى بنا 

سر بنا عدّونا غًدا، إّنا لصبر في الحرب صدؽ في المقاء لعّؿ هللا يريؾ مّنا ما تقّر بو عينؾ ف
ـّ قاؿ: "سيروا وأبشروا، فإّف عمى بركة هللا، فسّر رسوؿ هللا _ صّمى هللا عميو وسّمـ_ بقوؿ سعد ث

 هللا تعالى قد وعدني إحدى الطائفتيف وهللا لكأّني اآلف أنظر إلى مصارع القوـ". انتيى
 ىذه االستشارة مف رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ليا داللة عظيمة جدِّا:   

ف يو وسّمـ_ والوحي ينزؿ والمستشاروف مؤمنو إّف الذي يستشير رسوؿ هللا _صّمى هللا عم .1
ولدييـ كامؿ الثقة أّف ىذا القائد نبّي ال ينطؽ عف اليوى، ولف يفعؿ بذلؾ تماـ اإليماف، 

إاّل الخير ليـ ولمناس كاّفة ولف يحيد عف أمر هللا، ولف يقوـ بشر أبًدا ورغـ كّؿ ذلؾ لكّنو 
 شارىـ وأخذ برأييـ.است

كاف ىناؾ بيعة عمى الطاعة، والمفروض أّف ىذه البيعة تفويض لمرسوؿ _صّمى هللا  .2
عميو وسّمـ_ أف يباشر ما يراه مناسًبا مف األعماؿ حّتى الحرب لكّف تصّرفو _صّمى هللا 
عميو وسّمـ_ خاّصة أّنو كاف ىناؾ تنويو مف األنصار أّف النصرة تكوف لو في المدينة 

بيعة )العقد( فأراد أف ا، ولـ يحد قيد شعرة عف شروط الفقط، فقد تصّرؼ بشكؿ دقيؽ جدِّ 
 يأخذ منيـ تفويًضا جديًدا لعمؿ خارج المدينة ولو قميبًل.

لـ يقبؿ الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ بالسكوت فأعاد السؤاؿ ليسمع مف األنصار  .3
تبر عبلمة رًضا، أو عمى األقّؿ عدـ _العدد األكبر مف الحضور_ عمًما أّف السكوت يع

 اعتراض، لكّنو أراد جواًبا صريًحا وقويِّا.
وكاف لـ يستعمؿ الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ خبر الوحي لمتأثير عمى رأي الناس،  .4

باستطاعتو استمالتيـ بالتأكيد ليـ أّف هللا _سبحانو_ وعده إحدى الطائفتيف، لكّنو أراد رأًيا 
 ا عف التأثيرات.مستقبلِّ بعيدً 
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حيث االستشارة كانت حقيقية وصادقة، واليدؼ منيا سماع رأي المستشاريف واألخذ بو،  .5
كاف ليس لؤلخذ بو لما أعاد السؤاؿ، وقصد عامة الموجوديف، واكتفى بالخاصة وىذا  إنو

يعني أّف المشورة ليا شأف كبير وعظيـ عند الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وفي ديننا 
 ة.عامّ 

، عبر تداوؿ لو الشورى ىدفيا الحصوؿ عمى أصوب وأشمؿ وأفضؿ قرار يمكف التوّصؿ .6
ما فيو الخير لمجميع والمصمحة لؤلّمة خاّصة في لاآلراء مف كثير مف الناس، لموصوؿ 

 األوقات العصيبة، وضبابية الموقؼ وعدـ وضوحو.
ألّف الوحي ال مشورة فيو، وعمينا المشورة كانت مف النبّي بصفتو قائًدا وليس بصفتو نبيِّا  .7

التفريؽ بيف أعماؿ النبوة وأعماؿ القيادة الصرفة، وما داـ األمر بعيًدا عف أعماؿ النبّوة 
المحكومة بالوحي اإلليّي، فيي خاضعة لمشورى والتداوؿ والرأي وتقديـ المصمحة ألّنو 

تقدير المصمحة، أىي في عندما شاورىـ النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ كاف ذلؾ لتحديد و 
 ؟القتاؿ ومبلقاة العدّو أـ بالرجوع

المشورة أّلفت القموب، وشّدت اليمـ، وأعمت النفوس وأرضت رّب العالميف، وكاف مف  .8
نتائجيا اىتداء المتشاوريف إلى الصواب، الذي كاف بعمـ هللا األزلّي، وكاف أطمع _سبحانو 

افًسا وتدابًرا حدث _ال سمح هللا_ لكانت النتائج وتعالى_ نبّيو عميو أّنو كائف، ولو أّف تن
 عمى غير ذلؾ.

وسّمـ_ ألّنو لـ لو لـ تكف المشورة واجبة عمى القائد لما فعميا رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو  .9
عمى معارضتو، ولو لـ يكف يريد لنا أف نتعّمـ ذلؾ مف أجؿ أف يكف ىناؾ مف يجرؤ 

ه أف يفعؿ شيًئا عبثًا أو دوف مبّرر أو زيادة، أو نسير عميو في حياتنا لما فعمو، فحاشا
 أنا فقط أفعؿ ذلؾ وأنتـ ال. :كي يقوؿ لنا

أخذ الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ برأي العموـ غالًبا، ليطابؽ بذلؾ السنة مع نّص  .10
 الكتاب الذي يأمر بالتشاور بيف المسمميف.

  المشورة في بدر الختيار الموقع لممعسكر:
" فحّدث عف رجاؿ مف بني سممة أّنيـ ذكروا أّف الحّباب بف :  (1) ابف إسحاؽقاؿ    

المنذر بف الجموح قاؿ: يا رسوؿ هللا، أرأيت ىذا المنزؿ، أمنزاًل أنزلكو هللا ليس لنا أف نتقّدمو أو 
نتأّخر عنو، أـ ىو الرأي والحرب والمكيدة؟ قاؿ: بؿ ىو الرأي والحرب والمكيدة، فقاؿ: يا رسوؿ 
ـّ نغور ما وراءه  هللا فإّف ىذا ليس بمنزؿ، فانيض بالناس حّتى نأتي أدنى ماء مف القوـ فننزلو، ث
ـّ نقاتؿ القوـ، فنشرب وال يشربوف، فقاؿ رسوؿ هللا  ـّ نبني عميو حوًضا فنممؤه ماء، ث مف القمب، ث
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تى أدنى ماء مف _صّمى هللا عميو وسّمـ_ لقد أشرت بالرأي، فنيض ومعو الناس، فسار حّتى إذا أ
ـّ أمر بالقمب، فغورت، وبنى حو  ـّ  ًضا عمى القمب الذي نزؿ عميو فمؤلهالقوـ نزؿ عميو، ث ماء ث

 قذفوا فيو اآلنية. انتيى
 في ىذه ىناؾ أمور: 

ـّ( إّنما كاف ىناؾ  .1 االستشارة لـ تكف مف الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ )أي القائد العا
ّدـ فتق، نتيجة معرفة لديو سابقةأحد األفراد رأى شيًئا، وعنده مف الرأي ما ىو أفضؿ منو 

لصواب إلى الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وناقشو وأعطى ىذا الرأي األقرب إلى ا
  وأقنعو بو.

اف ىناؾ تصريح وسؤاؿ حوؿ الموضوع برّمتو، ىؿ ىو مف عمؿ النبّوة أي ىؿ ىو ك .2
تشريع؟ وكانت اإلجابة قاطعة بالنفي، لذلؾ بدأ النقاش، ألّف كّؿ ما ىو خارج التشريع 
اإلسبلمّي، فيو خاضع لمنقاش والمشورة، وىذا نابع مف سيادة الشرع أواًّل، وسمطة األّمة 

 لقائد أو سمطتو.ثانًيا، وليس مف سيادة ا
ـ يتعاَؿ عمى الفرد، ولـ ينير القائد وىو ىنا رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ طبًعا، ل .3

يزجر ولـ يعّنؼ ولـ يتعامؿ معو بدونية، بؿ استقبمو ثـّ سمع حّتى النياية، وناقش  ولـ
ـّ نّفذ الرأي، بعد أف اعترؼ أّنو صواب، وغ ، اب عنو وىو قائد ورسوؿوأجاب وسأؿ ث

 ر لذلؾ الفرد العادي.بينما حض
مبلحظة: بعد بدر كاف ىناؾ خبلؼ حوؿ توزيع الغنائـ لكف لـ يحدث لذلؾ مشورة، ولـ يخضعيا 
الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ لممشورة، حّتى نزؿ بيا قرآًنا )سورة األنفاؿ( بينت كّؿ أحكاـ 

باإلسبلـ ديًنا ودعوة، وىذا يؤّكد أّف السيادة  أيًضا، وأىميتو وارتباطوالغنائـ والجياد في سبيؿ هللا 
األولى لشرع هللا سبحانو، وىنا ال مكاف لرأي وال لشورى، إّنما الشورى عندما تمارس األّمة 
سمطتيا عمى نفسيا بعد أف يستفرغ الشرع مقالتو وحكمو، فإذا قاؿ الشرع كممتو الفاصمة، وبقي 

أف تخضع ىذا األمر  (ي تمارس سمطتيا عمى نفسياوى) لـ يتحّدث بو، كاف مف حّؽ األّمةشيء 
 لمشورى وتّتخذ القرار المناسب.

 المشورة في أسرى بدر:
:  (1) بف الخّطاب قاؿاود والترمذّي والمدينّي عف عمر روى اإلماـ أحمد ومسمـ وأبو د    

"استشار رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ أبا بكر وعميِّا وعمر فقاؿ أبو بكر: يا رسوؿ هللا، 
لنا عمى ىؤالء بنو العـّ والعشيرة واإلخواف وأنا أرى أف تأخذ منيـ الفدية فيكوف ما أخذناه قّوة 

 عميو وسّمـ_: ما ترى الكّفار، وعسى أف ييدييـ هللا فيكونوا لنا عضًدا، فقاؿ رسوؿ هللا _صّمى هللا
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مف فبلف )قريب يا ابف الخّطاب؟ قاؿ: قمت وهللا ما أرى ما رأى أبو بكر لكف أرى أف تمّكنني 
 لعمر( فأضرب عنقو، وتمّكف عميِّا مف عقيؿ فيضرب عنقو، 

ـَ اَّللَُّ _َعزَّ َوَجؿَّ_   َأنَُّو َلْيَس ِفي ُقُموِبَنا َوُتَمكَِّف َحْمَزَة ِمْف ُفبَلٍف َفَيْضِرَب ُعُنَقُو َحتَّى َيْعَم
. َفَيَوى َرُسوُؿ اَّللَِّ _َصمَّى اَّللَُّ عَ  ـْ ـْ َوَقاَدُتُي ُتُي ـْ َوَأِئمَّ َمْيِو َوَسمَّـَ_ َما َىواَدٌة ِلْمُمْشِرِكيَف، وَىؤاَُلِء َصَناِديُدُى

ـُ اْلِفَداَء، َفمَ  ـْ َيْيَو َما ُقْمُت، َفَأَخَذ ِمْنُي ا َكاَف ِمَف اْلَغِد َقاَؿ ُعَمُر: َغَدْوُت ِإَلى النَِّبيِّ َقاَؿ َأُبو َبْكٍر، َوَل مَّ
َذا ُىَما َيْبِكَياِف، َفُقْمُت: َيا يُؽ، َواِ  دِّ ،  _َصمَّى اَّللَُّ َعَمْيِو َوَسمَّـَ_ َفِإَذا ُىَو َقاِعٌد َوَأُبو َبْكٍر الصِّ َرُسوَؿ اَّللَِّ

ـْ َأِجْد ُبَكاًء تََباَكْيُت ِلُبَكاِئُكَما، َفَقاَؿ َأْخِبْرِني َما ُيْبِكيَؾ َأْنَت َوَصاِحَبَؾ، فَ  ْف َل ِإْف َوَجْدُت ُبَكاًء َبَكْيُت، َواِ 
َميَّ النَِّبيُّ _َصمَّى اَّللَُّ َعَمْيِو َوَسمَّـَ_ : َأْبِكي ِلمَِّذي َعَرَض َعَميَّ َأْصَحاُبَؾ ِمَف اْلِفَداِء، َلَقْد ُعِرَض عَ 

ـْ أَدْنَى ِمْف ىَذِ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  هِ الشََّجرَةِ لََشَجرَةٍ قَرِيبَةٍ وَأَنَْزَؿ اَّللَُّ _عَزَّ وََجؿَّ_: ﴿عَذَابُُك

 (  67﴾ )سورة األنفاؿ آية   ېۉ  ۉ  ې  ې
﴿ما كاف لنبّي﴾ أي قبمؾ ﴿أف يكوف لو أسرى﴾ مف فقاؿ: :  (1) وقاؿ ابف إسحاؽ   

ينفيو مف األرض ﴿تريدوف عرض الدنيا﴾ عدّوه ﴿حّتى يثخف في األرض﴾ أي يثخف عدّوه حّتى 
اره، والذي أي المتاع بأخذ الفداء، ﴿وهللا يريد اآلخرة﴾ أي قتميـ لظيور الديف الذي يريد إظي

 تدرؾ بو اآلخرة. 
وىذه توّضح األمر األكبر فنقوؿ: كانت المشورة في األسرى عمى اعتبار أّنو أمر ليس    

كانت المشورة، فإذا بو أمر ديني لو عبلقة بالدعوة، وهللا تشريعيِّا، وال رأي لمشرع فيو، لذلؾ 
_سبحانو_ يطمب مف المسمميف قتؿ األسرى، ما داموا عمى تمؾ الحاؿ مف االستضعاؼ، وىو 
أدرى وأعمـ بخمقو، وكيؼ يكوف التعامؿ لتثبيت دينو، لذلؾ جاء القرآف ردِّا عمى تمؾ الشورى، 

مستوى األىداؼ الدنيوية، لكّنو بما يخّص مصمحة  مف رأي صواب عمى لو رافًضا ما توّصمت
 فمـ يعد ىناؾ مجاؿ آلراء وال شورى، وىذا يعيدنا إلى التأكيد أّف الشرع أوالً الديف ليس صواًبا، 

وأّف الشورى تجب عمى األّمة لمبّت في أمور حياتيا، ولممارسة سيادتيا، وىذا ما دفع الرسوؿ 
إلى المبادرة لمشورى لمبت في قضية األسرى، ألّف الشرع لـ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وصحابتو 

يبّت بيا مف قبؿ، وىذا يدّؿ عمى أّف الطريقة الوحيدة لمبّت ىي الشورى، ما يجعميا واجبة العمؿ، 
 وواجبة األخذ بالنتائج، ألّنو ال معنى لممشورة مع المخالفة، واألخذ برأي واحد ميما كاف وأيِّا كاف.
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 وج إلى أحد:المشورة لمخر 
: فمّما سمع بيـ رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ )بخروج أىؿ  (1) قاؿ ابف إسحاؽ 
إّني رأيت وهللا خيًرا، رأيت بقًرا تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثمًما، ورأيت أّني أدخمت "مّكة( قاؿ: 

 ."يدي في درع حصينة، فأّولتيا المدينة
وقاؿ ابف ىشاـ: وحّدثني بعض أىؿ العمـ أّف رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ قاؿ:    
رأيت بقًرا لي تذبح، فأّما البقر فيي ناس مف أصحابي يقتموف، وأّما الثمـ الذي رأيت في ذباب "

 ."سيفي فيو رجؿ مف أىؿ بيتي يقتؿ
ث نزلوا فإف أقاموا أقاموا فإف رأيتـ أف تقيموا بالمدينة وتدعوىـ حي"قاؿ ابف إسحاؽ:  

ف ىـ دخموا عمينا قاتمناىـ فييا  ."بشّر مقاـ، وا 
وغيره ممف كاف فاتو بدر، فقاؿ رجاؿ مف المسمميف فمف أكرمو هللا بالشيادة في أحد    

 يا رسوؿ هللا اخرج بنا إلى أعدائنا ال يروف أّنا جبّنا عنيـ وضعفنا.
هللا عميو وسّمـ_ الذيف كاف مف أمرىـ حّب لقاء فمـ يزؿ الناس برسوؿ هللا _صّمى     

القوـ، حّتى دخؿ رسوؿ هللا )صّمى هللا عميو وسّمـ( بيتو فمبس المتو وذلؾ يوـ الجمعة حيف فرغ 
يكف لنا ذلؾ، فمّما خرج  ثـّ خرج عمييـ وقد ندـ الناس وقالوا: استكرىنا رسوؿ هللا ولـ مف الصبلة.

استكرىناؾ ولـ يكف ذلؾ لنا فإف  يو وسّمـ_ قالوا: يا رسوؿ هللاعمييـ رسوؿ هللا _صّمى هللا عم
شئت فاقعد صّمى هللا عميؾ، فقاؿ: "ما ينبغي لنبّي إذا لبس المتو أف يضعيا حّتى يقاتؿ" فخرج 

 .  عميو وسّمـ_ في ألؼ مف أصحابورسوؿ هللا _صّمى هللا
مسألة تؤثر في الدعوة  لو قارّنا ىذه الواقعة بواقعة أسرى بدر، سنجد أّف تمؾ كانت .1

الشرع ال اإلنساف وعقمو، بينما نجد  اومستقبؿ اإلسبلـ، ما يجعميا مسألة دينية يحكـ فيي
ىذه الواقعة مسألة خّطة حربية أو سياسية، لذلؾ ىي عكس تمؾ الواقعة تماًما، فالرأي 

زؿ الحسـ والعقؿ والتجربة البشرية ىي التي تقّرر حسب الظرؼ الزماني والمكاني، لذلؾ ن
بآيات القرآف في الواقعة األولى، أّما في ىذه فبقيت كما ىي رغـ أّف نتائج المعركة أثبتت 
أّف رأي البقاء في المدينة كاف األصوب واألصّح، فيذه ىي الدنيا وىذا اجتياد البشر 
وعقوليـ، ناقصة ال ترقى إلى الكماؿ، لذلؾ رأت ىذه العقوؿ أمًرا، فثبت غيره ورغـ ذلؾ 

 يتدّخؿ الديف وأبقاىا لمعقؿ يجتيد بيا. لـ
كما أّننا نبلحظ أّف الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ رغـ الرؤيا )ورؤيا األنبياء حّؽ وىي  .2

شكؿ مف أشكاؿ الوحي( لـ يحاوؿ أف يفرض منطؽ النبّوة في أمر دنيوّي خاضع 
ؾ، وتركيا تمارس الجتياد العقؿ البشرّي، ولشورى األّمة فاألّمة صاحبة السمطة في ذل
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سمطتيا ألّف األمر ليس مف أمور الشرع الخاصة بحكمو، بؿ لمشرع فقط أف يبقييا ضمف 
القواعد والخطوط العاّمة، الممتزمة بالشرع، وبعد ذلؾ التفاصيؿ عبر المشورة، فميس 
بمقدور أحد مثبًل أف يتخّمؼ عف القتاؿ لنصرة الدعوة، ألّف ذلؾ ديف، أّما كيفية إدارة 

 كة في ىذا الطريؽ، فيو مشورة نابعة مف سمطة األّمة.معر 

( وتبنيو 159)آؿ عمراف:  ﴾  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦإّف ىذه الحادثة تؤكّد معنى العزـ ﴿ .3

بما ال يدع مجااًل لمشّؾ لمف لو بصيرة وألقى السمع وىو شييد، فقد حدثت المشورة، وأخذ 
وأكثرىـ، لكف عندما نزلوا عند رأيو  الناسالرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ برأي غالب 

ـ، أخبرىـ أّف صفات الرسؿ تحّبًبا بالرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وألّنيـ رأوه كارًىا لرأيي
، دوف الرجوع عنو ألّي سبب، حّتى ميما كانت النتائج. فميس  ـّ إنفاذ العـز ، ث ىي العـز

اإلنفاذ لمقرار المّتخذ شوريِّا، فوًرا معنى العـز ىو االستفراد واالستبداد برأيو، إّنما ىو 
ودوف ترّدد أو تأخير أو تسويؼ أو خوؼ أو ما شابو مف الحاالت واألعذار التي توصؿ 

 وتضعضع الصّؼ والخذالف. لمخبلؼ
في ىذه الواقعة تعميـ لؤلّمة اإلسبلمية، ولوالة األمور حّتى قياـ الساعة، أف يمتزموا  .4

تائجيا وأف يمتزموا بيا حّتى لو كانت نتائج الشورى في بالشورى ابتداء، وأف يحترموا ن
ـّ العـز  غير ىوى الحاكـ أو القائد، ولـ يكف راضًيا عنيا، ومف جانب آخر أف ينّفذ ما ت
عميو وال يرجع إذا رأى تياوًنا أو تراجًعا مف أحد بعد اّتخاذ القرار لما في التراجع مف 

يف اآلراء دوف سبب وجيو وصحيح مف أثر أضرار ومساوئ، ولما في التردد والتنقؿ ب
 وضرر.

  المشورة لمالقاة األحزاب:
لحرب المسمميف في المدينة الستئصاليـ، فجمع رسوؿ هللا _صّمى تجّمعت األحزاب    

 هللا عميو وسّمـ_ الناس واستشارىـ ماذا يفعؿ.
وبما أجمعوا ليـ : فمّما سمع بيـ رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_  (1) يقوؿ الطبريّ  

مف األمر ضرب الخندؽ عمى المدينة فحدثت عف محّمد بف عمر قاؿ: كاف الذي أشار عمى 
رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ بالخندؽ سمماف، وكاف أّوؿ مشيد شيده مع رسوؿ هللا _صّمى 

ا خندقنا عمينا. هللا عميو وسّمـ_ وىو يومئذ حّر، وقاؿ: يا رسوؿ هللا إّنا كّنا بفارس إذا حوصرن
 انتيى

 الواقعة تقوؿ اآلتي: 
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مف أخطر ما تعّرض لو المسمموف، ال بّد لو مف مشورة واسعة وكبيرة،  الحدث الجمؿ ىذا .1
، لكف عندما يذكروف أّف الذي أشار رغـ أّف المؤّرخيف لـ يذكروا تمؾ المشورة بالتفصيؿ

قديمة، ىذا يعني بوضوح أّنو كانت بحفر الخندؽ، سمماف الفارسّي، وأّف تمؾ فكرة فارسية 
رأي صحيح ومعقوؿ لتجنب كبيرة، ولـ يستطع أحد أف يصؿ لىناؾ شورى قوية و 

اليزيمة، حتى جاء بو سمماف، فأعجب الجميع وساروا وفقو، والدليؿ أّنيـ باشروا الحفر 
ـّ، وا إليماف فوًرا، دوف تردد أو تقاعس وبعـز شديد، وىّمة عالية تدّؿ عمى االقتناع التا

 العميؽ، وصدور القرار بشكؿ شورّي.
أولى بالمشورة، وىذا ىو ديدف اإلسبلـ ورسولو الكريـ، وىكذا كاف في  الحدث الجمؿ ىذا .2

 بدر واحد، فيذه أولى بالمشورة واألوسع أيًضا واألشمؿ.
 الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ مّرة أخرى يعّممنا أّنو في النوائب ليس لنا إاّل الشورى، .3

ولـ يستعمؿ طريؽ النبوة لسبب بسيط أّنو اآلف موجود، فماذا نفعؿ عند غيابو وىو البشر 
 الذي لف يتخّمد.

نزؿ الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ صاحب الكفاءة والرأي الراجح السديد والقائد المطاع  .4
ا أصبًل، والمؤّيد بالوحي، نزؿ عند رأي أحد عناصره الذيف جاؤوه حديثًا والذي ليس عربيِّ 

بؿ مف قوـ آخريف، وليس لو أي عصبة، سوى أّنو قاؿ رأًيا صحيًحا مفيًدا، وعّبر عنو 
 بطريقة سميمة )الشورى(.

نزؿ الصحابة كذلؾ عند الرأي الصحيح ولـ تأخذىـ العزة باإلثـ رغـ أّنو جاء مف  .5
يو أخ لنا كّؿ إنساف )ابف آدـ( يدخؿ اإلسبلـ فّف إشخصية عادية، ذلؾ أّف إيمانيـ يقوؿ 

 وتزوؿ كّؿ الفوارؽ، ولو حّؽ المشورة مثمو مثؿ أّي شخص إف كاف عنده رأي.
  المشورة مع السعدين يوم األحزاب:

لى يف حصببعث إلى عيينة  عمى الناس اشتد الببلءفمّما :  (1) يقوؿ الطبري     ف وا 
فأعطاىما ثمث ثمار المدينة  ،غطفاف ف مفالحارث ْبف عوؼ ْبف أبي حارثة المري وىما قائدا

عف رسوؿ هللا وأصحابو، فجرى بينو وبينيـ الصمح حّتى كتبوا الكتاب بمف معيما  عمى أف يرجعا
أراد رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو  فمّما في ذلؾ فعبًل،  مراوضةال وتقع الشيادة وال عزيمة لمصمح إالّ 

فقاال :  فيو، دة فذكر ذلؾ ليما واستشارىماف معاذ وسعَد ْبف عباب وسّمـ_ أف يفعؿ بعث إلى سعد
 شيء أـ ال بّد لنا مف عمؿ بو،شيء أمرؾ اَّللَّ بو  ـأ ،يا رسوؿ اَّللَّ ىذا أمر تحبو فنصنعو لؾ

وهللا ما أصنعو إال ألنني قد رأيت العرب قد رمتكـ عف  ،َقاَؿ : " بؿ أمر أصنعو لكـ ؟تصنعو لنا
 فأردت أف أكسر عنكـ شوكتيـ ألمر ما ساعة"، وكالبوكـ مف كّؿ جانب، قوس واحدة
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وهللا لقد كنا نحف وىؤالء القـو عمى الشرؾ با ، فقاؿ لو سعد ْبف معاذ : يا رسوؿ اَّللَّ    
فحيف  ،وما طمعوا قط أف ينالوا منا ثمرة إال بشراء أو قرى وعبادة األوثاف ال نعبد اَّللََّ وال نعرفو

وهللا ال نعطييـ  ، ما لنا بيذا مف حاجة،و وأعزنا بؾ نعطييـ أموالناأكرمنا اَّللَّ باإلسبلـ وىدانا ل
وقاؿ ليـ : "  ،فسر رسوؿ اَّللَّ َصمَّى اَّللَُّ َعَمْيِو َوَسمَّـَ بذلؾ ،إال السيؼ حتى يحكـ اَّللَّ بيننا وبينيـ

ـّ قاؿ: ليجيدوا عمينا. فتناوؿ سعد الصحيفة فمحا ما فييا مف الكتاب أنتـ وذاؾ "  ، ث
ّف األمر ليس فيو ؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ألفي ىذه الواقعة أيًضا استشار رسو     

ى كونو اجتياًدا بشرّيا، وحي، وكاف سؤاؿ سعد واضًحا، حوؿ أّف األمر ليس أمًرا دينيِّا، وال يتعدّ 
 صوب اآلراء. لموصوؿ أل

ونّفذه وىو رسوؿ هللا  وأيًضا نزؿ الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ عمى رأي السعديف   
_صّمى هللا عميو وسّمـ_ واكتشؼ أّف رأييـ أصوب لتجربة سابقة ليـ مع القوـ، كما أّف العمماء 

 استفادوا حكًما شرعيِّا حوؿ اليدنة مف ىذه الحادثة.
 االستشارة في حديث اإلفك: 

في الناس  _صمى هللا عميو وسمـ_قالت: وقد قاـ رسوؿ هللا :  (1) يقوؿ ابف ىشاـ 
يخطبيـ وال أعمـ بذلؾ فحمد هللا وأثنى عميو ثـ قاؿ: أييا الناس ما باؿ رجاؿ يؤذونني في أىمي 

ويقولوف ذلؾ لرجؿ وهللا ما عممت منو إال  خيًراويقولوف عمييـ غير الحؽ وهللا ما عممت منيـ إال 
 مف بيوتي إال وىو معي. بيًتاوما يدخؿ  خيًرا
تمؾ المقالة قاؿ أسيد بف حضير: يا  _صمى هللا عميو وسمـ_فمما قاؿ رسوؿ هللا     

ف يكونوا مف إخواننا مف الخزرج فمرنا بأمرؾ فوهللا إنيـ  رسوؿ هللا إف يكونوا مف األوس نكفكيـ وا 
فقاؿ:  صالًحا رجبًل قالت: فقاـ سعد بف عبادة وكاف قبؿ ذلؾ يرى  ،ألىؿ أف تضرب أعناقيـ

كذبت لعمر هللا ال نضرب أعناقيـ أما وهللا ما قمت ىذه المقالة إال أنؾ قد عرفت أنيـ مف 
الخزرج ولو كانوا مف قومؾ ما قمت ىذا فقاؿ أسيد: كذبت لعمر هللا ولكنؾ منافؽ تجادؿ عف 

يكوف بيف ىذيف الحييف مف األوس والخزرج شر  أف المنافقيف قالت: وتساور الناس حتى كاد
 فدخؿ عمي. _صمى هللا عميو وسمـ_نزؿ رسوؿ هللا و 
فأما  ،وأسامة بف زيد فاستشارىما _رضواف هللا عميو_فدعا عمي بف أبي طالب  :قالت    

وىذا الكذب  اخيرً وقالو ثـ قاؿ: يا رسوؿ هللا أىمؾ وال نعمـ منيـ إال  اخيرً أسامة فأثنى عمي 
نؾ لقادر عمى أف تستخمؼ وسؿ وأما عمي فإنو قاؿ: يا رسوؿ هللا إ ،والباطؿ ف النساء لكثير وا 

بريرة ليسأليا قالت: فقاـ إلييا  _صمى هللا عميو وسمـ_فدعا رسوؿ هللا  ،الجارية فإنيا ستصدقؾ
 _صمى هللا عميو وسمـ_ويقوؿ: اصدقي رسوؿ هللا  اشديدً  اضربً عمي بف أبي طالب فضربيا 
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إال أني كنت أعجف عجيني شيًئا أعيب عمى عائشة  وما كنت خيًراقالت: فتقوؿ وهللا ما أعمـ إال 
 فآمرىا أف تحفظو فتناـ عنو فتأتي الشاة فتأكمو.

إّف ىذه الواقعة مف أعقد ما عرض عمى المجتمع اإلسبلمي وىي بحاجة إلى وقفة    
 متأنية وفاحصة ودقيقة، فنقوؿ: 

اّتياًما عاديِّا إّنما االّتياـ بالزنى كاف لزوج رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ال يعتبر  .1
لؤلّمة وطعف بدينيا ألّنو إذا ثبت الخمؿ في بيت النبوة وميبط الوحي، فإّف  ىو اّتياـ
( والسمعة واقعة تمقائيِّا، والشّؾ واقع تمقائيِّا عمى مف أقّؿ درجة )الناس العادييفالضرر 

مف األنبياء، وىذا رفع المسألة لدرجة أّنيا أمر يخّص األّمة فقاـ الرسوؿ _صّمى هللا عميو 
وسمـ_ وصعد المنبر واستشار الناس، كمف يقوؿ اليوـ ويطالب بالحّؽ العاـ لمدولة مف 
شخص اعتدى عمى ما يسمونو المقاـ السامي، )سواء كاف ممًكا أـ رئيًسا( عندما ينتقده 

كـ، فيو لـ يياجـ الشخص باسمو وصفتو الشخصية بؿ يياجمو كونو في أمور الح
 رئيًسا، يعني أّنو قدح في المقاـ أو الصفة العامة لو.

تشريع مف نوع خاّص، خاصة فيما وؿ الوحي أّف ىذا الموضوع بحاجة إلى تبّيف بعد نز  .2
ا وحدِّا شرعيِّا ال يمكف  يتعّمؽ بحّد القذؼ، وىو الجمد، وىذا )بعد تمؾ الحادثة( أصبح نصِّ

 ألحد التبلعب بو.
قبؿ نزوؿ الوحي كاف االعتقاد أّف الموضوع يمكف حّمو بالرأي، لذا استشار الرسوؿ  .3

لخاصة فاستشار عميِّا عموـ الناس، وعندما اختصموا لجأ إلى ا_صّمى هللا عميو وسّمـ_ 
ئشة _رضي هللا وأخذ برأي عمّي في سؤاؿ الجارية بريرة، لمعرفة حاؿ السيدة عاوأسامة، 

عنيا_ لكف بعد نزوؿ الوحي أصبح ىناؾ تشريعات بخصوص ىذا األمر حّتى قياـ 
الساعة، وتبّيف أّف األمر دينّي أكثر منو دنيوّي، وأكبر مف قدرة الناس عمى إعطائو حّقو 

 مف الفيـ والحكـ.
األّمة، أو ىذا دليؿ آخر عمى مشروعية األخذ بالشورى، والعودة ليا إذا طرأ حادث عمى  .4

حّتى عمى أشخاص، أو مسؤوليف في الدولة، وكّؿ األبواب مفتوحة لمشورى بكّؿ أشكاليا، 
القانونّييف  واء مع عمـو الناس عمى المنبر أـ أصحاب الرأي والخبرة، أـومستوياتيا س

 والعسكرّييف والسياسّييف.
ىو إعادة األمر إلى  في ىذا الجانب، نزؿ التشريع في ىذه الحادثة ألمور كثيرة، وأىميا .5

أىؿ الرأي والشورى، في حاؿ غـّ عمى الناس أمر مشابو بيذا، وفي حاؿ اختمؼ الناس 
مزيد مف الخبلؼ والخمؿ، فقاؿ تعالى: لإال ض فيو ال يوصؿ و وخاضوا بو، ألّف الخ

 (16{ )النور:   ۓ  ۓ  ﮲   ﮳     ﮴  ﮵  ﮶     ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽}
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گ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گالقرآف تقوؿ: } والقاعدة األساسية في  

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ    ڻگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

ففي مثؿ ىذه الحاالت ال يجوز شرًعا نشر  (83{ )النساء: ہہہہ
الموضوع، وال يمكف فيو المشورة العاّمة، بؿ يرّد إلى أصحاب العمؿ والفكر والرأي 

 ما فيو الخير والصبلح.والخبرة، ليقولوا 
وىذا يفّصؿ أو يشير إشارة واضحة إلى تفاصيؿ في مسألة االستشارة، وكيفية إدارتيا  

 لوال رحمة هللا لسمكنا طريؽ الشيطافحيث إف وهللا أعمـ، واليدؼ األساسي ما زاؿ قائًما واضًحا، 
األسموب ليستبّد برأيو وىو طريؽ خراب الدنيا وخسراف اآلخرة، وىذا يوحي لنا أّف مف ترؾ ىذا 

فإّنو يمكف جدِّا أف يقع في طريؽ الشيطاف والخسراف، واألسمـ ىو استشارة الناس القادريف عمى 
ّي كاف وحده، حّتى عندما كاف نرى فييـ ذلؾ، وعدـ رّد األمر إلى أ استنباط الصواب، أو مف

شرع واضح يحكـ الجميع  ذلؾ المسؤوؿ نبيِّا، لـ يبؽ األمر بيده وحده، في حاؿ لـ يكف ىناؾ
 دوف نقاش وال رأي.

 ما حدث يوم الحديبية:
: "فمما انتيى سييؿ بف عمرو إلى رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو  (1) يقوؿ ابف ىشاـ   

 ."وسّمـ_ تكّمـ فأطاؿ الكبلـ وتراجعا، ثـّ جرى بينيما الصمح
فمّما التأـ األمر ولـ يبَؽ إاّل الكتاب وثب عمر بف الخطاب فأتى أبا بكر فقاؿ: يا أبا    

بكر أليس برسوؿ هللا؟ قاؿ: بمى، قاؿ: أولسنا بالمسمميف، قاؿ: بمى، قاؿ: أوليسوا بالمشركيف، 
أّنو قاؿ: بمى، قاؿ: فعبلـ نعطي الدنية في ديننا؟ قاؿ أبو بكر: يا عمر الـز غرزة، فإّني أشيد 

ـّ أتى رسوؿ هللا فقاؿ: يا رسوؿ هللا أولست  رسوؿ هللا. قاؿ عمر: وأنا أشيد أّنو رسوؿ هللا، ث
برسوؿ هللا؟ قاؿ: بمى، قاؿ: أولسنا بالمسمميف؟ قاؿ: بمى، قاؿ: أوليسوا بالمشركيف؟ قاؿ: بمى، 

ولف يضيعني. قاؿ: فعبلـ نعطي الدنية في ديننا؟ قاؿ: أنا عبد هللا ورسولو لف أخالؼ أمره، 
وأعتؽ )وأخرج الحديث البخاري ومسمـ( قاؿ: فكاف عمر يقوؿ ما زلت أتصّدؽ وأصـو وأصّمي 

 و حّتى رجوت أف يكوف خيًرا. مف الذي صنعت يومئذ مخافة كبلمي الذي تكممت ب
 ىذه الواقعة توضح قضية التشاور بدقة أكثر: 

إدارية مف اختصاص عقوؿ كاف االعتقاد عند عمر بف الخطاب أّف المسألة سياسية  .1
 وأفياـ وآراء الناس لذلؾ حاوؿ إبداء رأيو فإذا ىي أمر مف أمور الوحي.
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محاولة عمر بف الخطاب إبداء رأيو بيذه القوة، نابعة مف معرفتو أّف الرسوؿ _صّمى هللا  .2
عميو وسّمـ_ يستشيرىـ، ويأخذ باألصّح واألصوب مف اآلراء، وىذا ما تعّودوا عميو فأخذ 

 المصطفى _صّمى هللا عميو وسّمـ_ شخصيِّا وسأؿ. لمحبيبالمنطقة ثـّ وصؿ  يجوب
ىو أمر ديني دعوّي غير  نزلت بعد ىذه الواقعة سورة الفتح تؤّكد أّف أمر ىذا الصمح إّنما .3

خاضع لتقديرات وآراء وعقوؿ البشر لذلؾ عندما سئؿ رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ 
لو ولف يضيعني" بينما في غير موضع قاؿ: أشيروا عمّي أّييا قاؿ: "أنا عبد هللا ورسو 

 الناس.
ىذه الواقعة تحّدد بوضوح أّف ىناؾ دوريف قاـ بيما رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_  .4

مًعا، األّوؿ دور النبوة المعتمدة عمى الوحي اإلليّي دوف أف يكوف لو أو لغيره عبلقة مف 
حي، والدور الثاني الذي ىو قيادة األمة والدولة قريب أو بعيد بما يصدر عف الو 

اإلسبلمية، وترتيب شؤوف الحياة، وفي ىذه كاف يعمؿ بالتشاور مع الناس، ويأخذ 
 األصوب واألصّح واألسيؿ، ويقارب ويسّدد.

بما أّف رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ أّكد أّف صمح الحديبية مف وحي هللا، وأّنو عمؿ  .5
ّنو رسوؿ هللا وليس كقائد، لذلؾ ال يعتبر ذلؾ حجة لمف اعتبر أّف لئلماـ أف ىذا العمؿ أل

يأخذ برأيو مستبدِّا دوف اآلخريف، أو مف اعتبر أّف الشورى ليست ممزمة ألّف الرسوؿ 
فالنبوة شأف، واإلمارة واإلمامة شأف _صّمى هللا عميو وسّمـ_ لـ يقـ بيا في الحديبية، 

 الحديث الذي قالو _صّمى هللا عميو وسّمـ_.مختمؼ، ويوّضح ذلؾ صيغة 
لو كاف صمح الحديبية أمًرا خاضًعا الجتياد الناس ما نزلت فيو سورة كاممة مف القرآف  .6

، وعميو تنفيذه، وىذا الكريـ، وما قاؿ عنو الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ أّنو أمر مف هللا
ـّ السمطة لؤلّمة،  لمرّبع األّوؿ حيث السيادة لمشرع الذييعيدنا إلى ا ىو فوؽ كّؿ شيء،  ث

وؿ _صّمى هللا عميو في حاؿ لـ يرد في الشرع ما يخّص تفعيؿ الواقعة، لذلؾ كاف الرس
 ألّمة والمشورة كي يجعؿ األّمة تمارس سمطانيا.وسّمـ_ يمجأ إلى ا

 وىنا يبدو لنا سؤاؿ: ما ىو دور اإلماـ؟   
أّنو نائب تنفيذي متعاقد مع األمة أف ينوب عنيا في  بما أّننا حّددنا دور اإلماـ مسبًقا    

ـّ نا يّتضح التفصيؿ في دوره، حيث إنو ىو تنفيذ ما تقّرره لنفسيا، في المنظـ لمعمؿ أواًّل، ث
المستقبؿ لكّؿ النتائج، وبعدىا المنّفذ لمقرارات، والذي يجرييا عمى األّمة حسب الموائح المتّفؽ 

 اـ.عمييا، وتحت إطار الديف الع
 موقف الصحابة من الشورى/ المطمب الرابع:

رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو راـ _رضي هللا عنيـ_ أقرب الناس إلى الصحابة الك  
وسّمـ_ وىـ مف حمؿ لنا سّنتو، وىـ أكثر الناس فيًما لديف هللا وقدرة عمى االجتياد واستنباط 
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ف فيًما مف رسوؿ هللا )صّمى هللا عميو وسّمـ( ومف العمماء مف و المقرب ءاألحكاـ، خاصة العمما
اعتبر اجتيادىـ تشريًعا لؤلّمة، ألّنيـ فيموا فتحّدثوا بما فيموا، وألّف هللا _سبحانو_ زّكاىـ في 
كتابو العزيز إاّل مف غّير وبّدؿ، لذلؾ سننظر إلى مواقؼ مف أعماليـ الكثيرة والعظيمة، فيما 

مؿ ودقيؽ وأقرب قرب نقطة مف الصحة في بناء موقؼ شاألالشورى لنصؿ  يخّص تعامميـ مع
 لصحة حوؿ موقع الشورى في النظاـ السياسّي اإلسبلمّي.ما يكوف إلى ا

 الموقف األّول: حديث السقيفة:
 : (1) يقوؿ الطبريّ    

، َعفِ   ُأْقِرُئ َعْبَد الرَّْحَمِف ْبَف َعْوٍؼ اْبِف َعبَّاٍس، َقاَؿ : ُكْنُت  َحدَّثَِني َعِميُّ ْبُف ُمْسِمـٍ
ْبُف  اْلُقْرآَف، َقاَؿ: َفَحجَّ ُعَمُر َوَحَجْجَنا َمَعُو. َقاَؿ: َفِإنِّي َلِفي َمْنِزٍؿ ِبِمًنى ِإْذ َجاَءِني َعْبُد الرَّْحَمفِ 

ـَ ِإَلْيِو َرُجٌؿ. فَ  :َعْوٍؼ، َفَقاؿَ  َقاَؿ: ِإنِّي َسِمْعُت ُفبلًنا، َيُقوُؿ: َلْو َماَت َشِيْدُت َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَف اْلَيْوـَ َوَقا
ـْ لَ َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَف  ُرُى ـٌ اْلَعِشيََّة ِفي النَّاِس َفُمَحذِّ َباَيْعُت ُفبلًنا. َقاَؿ: َفَقاَؿ َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَف: ِإنِّي َلَقاِئ

ـَ َىؤالِء الرَّْىَط الَِّذيَف ُيِريُدوَف َأْف َيْغِصُبوا النَّ  . َقاَؿ : ُقْمُت: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَف، ِإفَّ اْلَمْوِس ـْ اَس َأْمَرُى
نِّي َلَخاِئٌؼ، ِإْف ُقْمتَ  ـُ الَِّذيَف َيْغِمُبوَف َعَمى َمْجِمِسَؾ َواِ  نَُّي ، َواِ  ـْ اْلَيْوـَ َمَقاَلًة  َيْجَمُع ِرَعاَع النَّاِس َوَغْوَغاَءُى

وال َيَضُعوَىا َعَمى َمَواِضِعَيا، َوَأْف َيطَّيَُّروا ِبَيا ُكؿَّ ُمَطْيٍر، َوَلِكْف َأْمِيْؿ َحتَّى   َيُعوَىا َوال َيْحَفُظوَىاَأالّ 
نَِّة، َوَتْخُمَص ِبَأْصَحاِب َرُسوِؿ اَّللَِّ ِمَف اْلُمَياِجِريَف وَ  ـَ َداَر اْلِيْجَرِة َوالسُّ ـَ اْلَمِديَنَة َتْقَد األَْنَصاِر، َتْقَد

ِؿ مَ َفَتُقوُؿ َما  ًنا َفَيُعوا َمَقاَلَتَؾ َوَيَضُعوَىا َعَمى َمَواِضِعَيا. َفَقاَؿ: َواَّللَِّ ألَُقوَمفَّ ِبَيا ِفي َأوَّ َقاـٍ ُقْمَت ُمَتَمكِّ
 َأُقوُمُو ِباْلَمِديَنِة. 

ْرُت ِلْمَحِديِث الَِّذي َحدَّثَِنيِو َعْبُد الرَّْحمَ      ِف، َقاَؿ: َفَممَّا َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َوَجاَء َيْوـُ اْلُجُمَعِة َىجَّ
ِتِو، َفَممَّا بَ َفَوَجْدُت َسِعيَد ْبَف َزْيٍد َقْد َسَبَقِني ِبالتَّْيِجيِر َفَجَمْسُت ِإَلى َجْنِبِو ِعْنَد اْلِمْنَبِر ُرْكَبِتي ِإَلى ُركْ 
ـْ َيْمَبْث ُعَمُر َأْف َخَرَج، َفُقْمُت ِلَسِعيٍد َوُىَو ُمْقِبٌؿ، َلَيُقوَلفَّ َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَف ا ْمُس َل ْلَيْوـَ َعَمى َزاَلِت الشَّ

ـْ تُ  ـْ تَُقْؿ َقْبَمُو، َفَغِضَب َوَقاَؿ: َفَأيُّ َمَقاَلٍة َيُقوُؿ َل َقْؿ َقْبَمُو؟ َفَممَّا َجَمَس ُعَمُر َعَمى َىَذا اْلِمْنَبِر َمَقاَلًة َل
ـَ ُعَمُر َفَحِمَد اَّللََّ َوَأْثَنى َعَمْيِو، ُف َأَذاَنُو، َقا ُنوَف، َفَممَّا َقَضى اْلُمَؤذِّ َوَقاَؿ: َأمَّا َبْعُد،  اْلِمْنَبِر َأذََّف اْلُمَؤذِّ

َر َأْف َأقُ  ْث ِبَيا َحْيُث تَْنَتِيي َفِإنِّي ُأِريُد َأْف َأُقوَؿ َمَقاَلًة َقْد ُقدِّ وَلَيا، َمْف َوَعاَىا َوَعَقَمَيا َوَحِفَظَيا؛ َفْمُيَحدِّ
، ِإفَّ اَّللََّ  ـْ َيِعَيا؛ َفِإنِّي ال ُأِحؿُّ أَلَحٍد َأْف َيْكِذَب َعَميَّ َبَعَث ُمَحمًَّدا  _َعزَّ َوَجؿَّ _ِبِو َراِحَمُتُو، َوَمْف َل

نِّي َقْد ِباْلَحؽِّ َوَأْنَزَؿ َعَمْيِو الْ  ـَ َرُسوُؿ اَّللَِّ َوَرَجْمَنا َبْعَدُه، َواِ  ِكَتاَب، َوَكاَف ِفيَما َأْنَزَؿ َعَمْيِو آَيَة الرَّْجـِ َفَرَج
، َفَيِضمُّوا بِ  ـَ ِفي ِكَتاِب اَّللَِّ َتْرِؾ َخِشيُت َأْف َيُطوَؿ ِبالنَّاِس َزَماٌف َفَيُقوُؿ َقاِئٌؿ: َواَّللَِّ َما َنِجُد الرَّْج

ـْ َأْف َتْرَغُبوا َعْف َفرِ  ؛ َفِإنَُّو ُكْفٌر ِبُك ـْ َـّ ِإنَُّو يَضٍة َأْنَزَلَيا اَّللَُّ. َوَقْد ُكنَّا َنُقوُؿ ال َتْرَغُبوا َعْف آَباِئُك ، ُث ـْ آَباِئُك
، َيُقوُؿ: َلْو َقْد َماَت َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَف َباَيْعُت ُفبلًنا َفبل  ـْ َيُغرَّفَّ اْمَرًأ َأْف َيُقوَؿ: ِإفَّ َبَمَغِني َأفَّ َقاِئبل ِمْنُك
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ـْ َمْف تُ  ْقَطُع ِإَلْيِو َبْيَعَة َأِبي َبْكٍر َكاَنْت َفْمَتًة، َفَقْد َكاَنْت َكَذِلَؾ َغْيَر َأفَّ اَّللََّ َوَقى َشرََّىا َوَلْيَس ِمْنُك
نَُّو َكاَف ِمْف َخَبِرَنا ِحيَف َتَوفَّ  َأفَّ َعِميِّا  _َصمَّى اَّللَُّ َعَمْيِو َوَسمَّـَ _ى اَّللَُّ َنِبيَُّو اأَلْعَناُؽ ِمْثُؿ َأِبي َبْكٍر. َواِ 

َبْيَر َوَمْف َمَعُيَما َتَخمَُّفوا َعنَّا ِفي َبْيِت َفاِطَمَة، َوَتَخمََّفْت َعنَّا األَْنَصاُر ِبَأْسِرَىا. َواْجتَ  َمَع اْلُمَياِجُروَف َوالزُّ
ـْ َفَمِقَيَنا ِإَلى َأِبي َبْكٍر، َفُقْمُت ألَِبي بَ  ْكٍر: اْنَطِمْؽ ِبَنا ِإَلى ِإْخَواِنَنا َىؤالِء ِمَف األَْنَصاِر َفاْنَطَمْقَنا َنُؤمُُّي

َنَنا َىؤالِء َرُجبلِف َصاِلَحاِف َقْد َشِيَدا َبْدًرا، َفَقاال: َأْيَف ُتِريُدوَف َيا َمْعَشَر اْلُمَياِجِريَف؟ َفُقْمَنا: ُنِريُد ِإْخَوا
ـْ َوىُ ِمَف اأَلنْ  . َقاَؿ: َفَأتَْيَناُى ـْ . َفُقْمَنا: َواَّللَِّ َلَنْأِتَينَُّي ـْ ـْ َبْيَنُك ـْ ُمْجَتِمُعوَف َصاِر. َقاال: َفاْرِجُعوا َفاْقُضوا َأْمَرُك

ٌؿ، َقاَؿ: ُقْمُت: َمْف َىَذا؟  ـْ َرُجٌؿ ُمزَّمِّ َذا َبْيَف َأْظُيِرِى ُف بَقاُلوا: َسْعُد ِفي َسِقيَفِة َبِني َساِعَدَة. َقاَؿ: َواِ 
ـْ َفَحِمَد اَّللََّ، َوَقاَؿ: َأمَّا َبْعُد، َفَنْحفُ  ـَ َرُجٌؿ ِمْنُي  األَْنَصاُر ُعَباَدَة. َفُقْمُت: َما َشْأُنُو؟ َقاُلوا: َوِجٌع، َفَقا

ـْ َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش َرْىُط َنِبيَِّنا، َوَقْد َدفَّْت ِإَليْ  ، َوَأْنُت ـْ َوَكِتيَبُة اإِلْسبلـِ ـْ َدافٌَّة. َقاَؿ: َفَممَّا َرَأْيُتُي َنا ِمْف َقْوِمُك
ُميَ  ا َبْيَف َيَدْي ُيِريُدوَف َأْف َيْخَتِزُلوَنا ِمْف َأْصِمَنا َوَيْغِصُبوَنا اأَلْمَر َوَقْد ُكْنُت َزِوْرُت ِفي َنْفِسي َمَقاَلًة ُأَقدِّ

، َفَممَّا َأَرْدُت َأْف َأَتَكمَّـَ. َأِبي َبْكٍر، َوَقْد ُكْنُت ُأَداِري ِمْنُو َبْعَض اْلحِ  ـَ دَِّة، َوَكاَف ُىَو َأْوَقَر ِمنِّي َوَأْحَم
ـَ َفَحِمَد اَّللََّ َوَأْثَنى َعَمْيِو، َفَما َتَرَؾ َشْيًئا ُكْنُت زَ  ِوْرُت ِفي َقاَؿ: َعَمى ِرْسِمَؾ، َفَكِرْىُت َأْف أَْعِصَيُو، َفَقا

َتَكمَّْمُت ِإال َقْد َجاَء ِبِو َأْو ِبَأْحَسَف ِمْنُو. َوَقاَؿ: َأمَّا َبْعُد، َيا َمْعَشَر األَْنَصاِر؛  َنْفِسي َأْف َأَتَكمَّـَ ِبِو َلوْ 
فَّ اْلَعَرَب ال َتْعِرُؼ َىَذا اأَلْمَر ِإال ِليَ  ـْ َلُو أَْىٌؿ، َواِ  ـْ َفْضبل ِإال َوَأْنُت ـْ ال َتْذُكُروَف ِمْنُك َذا اْلَحيِّ ِمْف َفِإنَُّك

ـْ َأَحَد َىَذْيِف الرَُّجَمْيِف، َفَباِيُعوا َأيَّ ُقرَ  ـْ َأْوَسُط اْلَعَرِب َداًرا َوَنَسًبا، َوَلِكْف َقْد َرِضيُت َلُك . ْيٍش، َوُى ـْ ُيَما ِشْئُت
نِّي َواَّللَِّ َما َكِرْىُت ِمْف َكبلِمِو َشْيئً  ا َغْيَر َىِذِه اْلَكِمَمِة، ِإْف َفَأَخَذ ِبَيِدي َوِبَيِد َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِف اْلَجرَّاِح، َواِ 

ُبِني ِإَلى ِإْثـٍ َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْف َأْف ُأَؤمََّر َعَمى َقْوـٍ ِفي ـَ َفُتْضَرَب ُعُنِقي ِفيَما ال ُيَقرِّ ـْ َأُبو َبْكٍر، ُكْنُت ألَُقدَّ ِي
ـْ َرُجٌؿ، َفَقاَؿ: َأَنا جُ  ـَ ِمْنُي ُب، ِمنَّا َأِميٌر َفَممَّا َقَضى َأُبو َبْكٍر َكبلَمُو، َقا َذْيُمَيا اْلُمَحكَُّؾ َوُعَذْيُقَيا اْلُمَرجَّ

ـْ َأِميٌر َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش. َقاَؿ : َفاْرَتَفَعِت اأَلْصَواُت َوَكُثَر المََّغُط، َفَممَّا َأْشَفْقُت االْخِتبل َؼ، ُقْمُت َوِمْنُك
َـّ َنَزْوَنا أَلِبي َبْكٍر: اْبُسْط َيَدَؾ ُأَباِيْعَؾ. َفَبَسَط يَ  َدُه َفَباَيْعُتُو َوَباَيَعُو اْلُمَياِجُروَف َوَباَيَعُو األَْنَصاُر، ُث

نَّا َواَّللَِّ  ـْ َسْعَد ْبَف ُعَباَدَة. َفُقْمُت: َقَتَؿ اَّللَُّ َسْعًدا، َواِ  : َقَتْمُت ـْ  َما َوَجْدَنا َأْمًرا َعَمى َسْعٍد، َحتَّى َقاَؿ َقاِئُمُي
ـْ َتُكْف َبْيَعٌة، َأْف ُيْحِدُثوا َبْعَدَنا َبْيَعًة، َفِإمَّ ُىَو َأْقَوى ِمْف مُ  ا َباَيَعِة َأِبي َبْكٍر، َخِشيَنا ِإْف َفاَرَقَنا اْلَقْوـُ َوَل

ـْ َفَيُكوَف َفَسادٌ  ـْ َعَمى َما َنْرَضى َأْو ُنَخاِلَفُي  انتيى ." َأْف ُنتَاِبَعُي
 لشورى: كثير مف األمور المتعّمقة باىذه الواقعة فييا 

تحذير عمر بف الخّطاب لمف قاؿ: "إف مات أمير المؤمنيف ألبايعّف فبلًنا" عمى اعتبار  .1
أّف ذلؾ ليس عمبًل صحيًحا، بؿ يجب أف يكوف ىناؾ شورى بيف المسمميف الختيار 

ف كانت طريقة ترشيح أبي بكر بنفس الطريقة.  الرجؿ األكفأ، حّتى وا 
بكر )فمتة وقى هللا شّرىا( أي ليس قاعدة صحيحة، بؿ اعتبار الطريقة التي توّلى بيا أبو  .2

استثناء، يمكف أف يؤّدي إلى إشكاؿ كبير وخبلؼ، ذلؾ أّف الصواب الذي ال إشكاؿ عميو 
 وال فيو ىو الشورى بيف الجميع.
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ترشيح أبي بكر لـ يحدث عميو خبلؼ لمكانتو الرفيعة فكاف رفيؽ الرسوؿ _صّمى هللا  .3
ونزؿ بو قرآف، وصاحبو طواؿ حياتو، ولو أعماؿ جميمة في  عميو وسّمـ_ في اليجرة،

ف كا ر في ىذا ىو ما منع الفتنة فبل يمكف أف يتكرّ  فاإلسبلـ، ولو سابقة في اإلسبلـ، وا 
عبر الصفات التي يمكف أف تتوّفر في اإلنساف  شخص آخر، فمنبحث عف الصواب

 العادي وعدـ اعتماد ىذا ألّف أبا بكر فريد في صفاتو.
اجتماع األنصار الختيار خمؼ لرسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ يشير إلى أىمية  .4

ـّ إلى ا منصب لجية التي عمييا تنصيبو وىي األّمة، وىي اإلماـ أو الخميفة مف جية، ث
ي صاحبة حّؽ تعيينو، وكذلؾ تشير إلى أّف ًضا صاحبة الحّؽ في عزلو ألّنيا ىأي

ضافة إلى  يار بالتشاور بيف الناس،االخت ـّ اختيار األفضؿ واألكفأ، أو مف وا  ذلؾ أف يت
األفاضؿ عمى األقّؿ، والذيف يتمّتعوف بصفات ومؤّىبلت تمّيزىـ وتجعميـ أرفع شأًنا، لكف 
ىذه الصفات ليست متعمقة إاّل بالتقوى والعمـ والعمؿ الصالح، وىذا رّد عمى مف قاؿ 

 بالقرشّية شرط في اإلمامة.
كثر الناس عمًما بالتشريع، ب ىذه الحادثة، ألّف الصحابة ىـ أا حسالقرشية ليست شرطً  .5

وقرًبا مف الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وتقوى  _سبحانو_ ولذلؾ أخذنا عنيـ، فيـ 
ـّ وقع االتّفاؽ عمى أبي بكر، وفي البداية كاف رأي  اجتمعوا وتناقشوا وتشاوروا واختمفوا ث

، وجادلوا عمى ذلؾ، وعندما جادليـ أبو بكر قاؿ: إّف األنصار أف يكوف األمير منيـ
العرب ال تعرؼ ىذا األمر إاّل ليذا الحّي مف قريش، وىـ أوسط العرب داًرا ونسًبا، وىذا 

عرؼ جادؿ بو أحد، ولما عزاه أبو بكر إلى عمى أّنو لو كاف األمر شرًعا وديًنا لما يدّؿ 
ـّ إّف نّص القرآف ال كريـ يجعؿ الخيرية لمف اتّقى وليس ألمر العرب ورفعة النسب، ث

 كثير مف الكبلـ، لذلؾ كاف الخبلؼ في الموضوع.، أّما االحتجاج بالحديث فعميو آخر
رضا الناس عبر البيعة واجب وشرط لتنصيب اإلماـ كما أّنو دليؿ عمى أّنو نائب عف  .6

 األّمة، في تسيير أمورىا بما تراه وحسب حاجتيا كأّمة.
، ودائًما التجربة األولى فييا ممسمميف كانت التجربة األولى عمى اإلطبلؽىذه التجربة ل .7

ثير، وال يمكف أف تكوف كاممة، وال بّد مف تطويرىا والبناء عمييا، وىذا ما كثير وعمييا ك
 فعمو أبو بكر ثـّ عمر مف بعده.

أو يبايع  واجًبا أف يرضىىذه التجربة فييا إشارة إلى أّف األكثرية تحكـ أو تقّرر وليس  .8
داخؿ كّؿ الناس عمى اإلطبلؽ، لكف في حاؿ قّررت األغمبية فبل يجوز لؤلقّمّية إاّل البقاء 

 هللا تعالى. صّؼ الطاعة الواجبة بما يرضي
مقولة عمر: "ىؤالء الرىط الذيف يريدوف أف يغصبوا الناس أمرىـ" ىذا قوؿ صريح أخيًرا  .9

واضح عمى أّف اإلمامة أو الخبلفة ىي حّؽ لؤلّمة، وأمر يخّصيا وحدىا، فيي صاحبة 
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السمطة األولى، وما اإلماـ إاّل نائب عف األّمة، ومنتخب منيا بإرادتيا الحّرة الكاممة، 
أو لوف انتمى، بؿ ينظر إلى تقواه وعدالتو وتنفيذه لشروط  دونما النظر إلى أّي عرؽ

العقد مع األّمة، وأي تأويؿ لمنصوص، أو تحريؼ لؤلحاديث، أو استعماؿ ألحاديث 
ترؾ آيات القرآف الكريـ التي تجعؿ  وأغريبة أو شاذة، وكأّنيا ىي األصؿ والقاعدة، 

ترؾ ىذه األقواؿ  وأبيف الناس، الخيرية في األكثر تقوى، وال تعترؼ بالفروؽ العرقية 
لصحابة رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وىذه األفعاؿ ليـ، ما ىو إاّل ليّّ لمنصوص 

 وتحريؼ ليا، وحرؼ لمديف ألغراض دنيوية واضحة كّؿ الوضوح _عافانا هللا منيا_.
  (1) الموقف الثاني: قتال المرتّدين

يقوؿ ابف كثير: روى الجماعة إاّل ابف أمامة عف أبي ىريرة أّف عمر بف الخّطاب قاؿ    
أمرت أف أقاتؿ الناس ":  _صمى هللا عميو وسمـ_ألبي بكر: عبلـ تقاتؿ الناس وقد قاؿ رسوؿ هللا 

يـ رسوؿ هللا، فإذا قالوىا عصموا مني دماءىـ وأموال امحمدً  حتى يشيدوا أف ال إلو إال هللا، وأفّ 
كانوا يؤدونو إلى  - وفي رواية : عقااًل  -ا إال بحقيا" ؟ فقاؿ أبو بكر: وهللا لو منعوني عناقً 

ؽ بيف ، إف الزكاة حؽ الماؿ، وهللا ألقاتمف مف فرّ دونيايـ قاتمتل _صمى هللا عميو وسمـ_رسوؿ هللا 
مقتاؿ، فعرفت أنو الصبلة والزكاة. قاؿ عمر: فما ىو إال أف رأيت هللا قد شرح صدر أبي بكر  ل

 الحؽ.
وقاؿ  القاسـ بف محمد: اجتمعت أسد  وغطفاف  وطيئ  عمى طميحة األسدي، وبعثوا     
عمى  ا إلى المدينة، فنزلوا عمى وجوه الناس، فأنزلوىـ إال العباس، فحمموا بيـ إلى أبي بكروفودً 

أف يقيموا الصبلة ، وال يؤتوا الزكاة، فعـز هللا ألبي بكر عمى الحؽ، وقاؿ : لو منعوني عقاال 
 . . فردىـ فرجعوا إلى عشائرىـلجاىدتيـ

 ىذه الواقعة فييا قوؿ ميـّ: 
كانت ىناؾ مشورة، ألّف أبا بكر كاف دائـ االستشارة، وألّف كبار الصحابة المستشاريف لـ  .1

لمشغمة ميّمة والوضع كاف في غاية الصعوبة والتعقيد واألىمية، والكّؿ موجود يفارقوه إاّل 
لمبّت فيما يؤوؿ إليو أمر المسمميف، والدليؿ أّف المشورة حاصمة أّف عمر قاؿ مقالتو، وأّف 
ـّ ذىبوا إلى أبي بكر وقالوا رأينا ىذا، يعني أّنو كانت  الوفود نزلوا عمى وجوه المدينة، ث

 ومشاورات. ىناؾ مداوالت
ىذه المشاورات أفضت إلى نتيجة أّف األمر ليس خاضًعا الجتياد وتقدير المستشاريف،  .2

إّنما ىو أمر شرعّي وال رأي فيو، مف جانب الحكـ، فنحف يجب أف نتشاور لنعرؼ أو 
نسأؿ لنعرؼ مف أىؿ العمـ ىؿ ىناؾ حكـ شرعّي في النازلة أـ ال؟ فمّما تبّيف أّف ىناؾ 
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ر وجوه المدينة، وعرفوا وّضحو أبو بكر، انشرح صدر عمر، وكذلؾ صدو  اّ شرعي احكمً 
 تفريؽ بيف الصبلة والزكاة. أالالحّؽ، 

األمر لممستشاريف، وتبياف وجو  وضحأبو بكر لـ يستبّد برأي، وال منع المشورة، إّنما  .3
لؾ نفذ السيادة لمشرع، لذوىنا ال يجوز األخذ برأي البشر، ألّف الحّؽ فيو، ورأي الشرع، 

بكر ليس ألّي اعتبار كاف سوى أّنو تنفيذ ألمر الشرع، وُعّمؽ األمر بأبي بكر  قرار أبي
ـّ قرار شورى األّمة، إذا  ألّنو الخميفة وىو النائب عف األّمة في تنفيذ أوامر الشرع )أواًّل( ث

 لـ يكف رأي لمشرع.
يوجد فييا نّص  الشورى في األمور الشرعية تختمؼ عف الشورى في األمور التي ال .4

الشورى في األمور الشرعية، ىي لمعرفة  إف واضح مف الشرع، أو أّي رأي واضح، حيث
لو كاف مف رجؿ واحد أتى بالدليؿ فرأيو نافذ ألّنو ليس رأي الشرع وحكمو فقط، وحّتى 

رأًيا بقدر ما ىو تبياف لمحكـ الشرعّي، أّما الشورى في األمور الدنيوية التي ال نّص فييا 
ا عممية، أقربيا لمصّحة وأكثرىو ال دليؿ مف حكـ شرعّي، فبل بّد مف األخذ بأكثر اآلراء و 

ومف تحقيؽ الضرورات، وىذا منوط بالتفاىـ واالتّفاؽ، والرجوع  وأقربيا مف مقاصد الشرع
عمييا، كما فعؿ أبو بكر في  اإلى الدساتير والموائح التي يجب أف تكوف سائدة ومتعارف

في تمؾ  رب ال تقبؿ إاّل قريًشا في الحكـأّف الع عاد إلى األعراؼ معتبًرا  السقيفة، حيف
ف لـ تكف مكتوبة  الحقبة، ألّف ىذه األعراؼ السائدة والقوانيف الدستورية المتعارؼ عمييا وا 

 بؿ كانت متعارفة.
ـ ى ميمِّا )رضا المسمميف واطمئناف قموبيـ وتكاتفيـ وتحاببيـ واقتناعيالتشاور أظير معن .5

؟ وعمى ماذا قاـ؟ لذلؾ قاموا فيّبوا ىّبة رجؿ واحد دفاًعا عف بنيوفيميـ لمحكـ( وكيؼ 
يقدموا الوفود  وبداًل مف أفديف هللا، وانشرح صدر كّؿ واحد فييـ )كما قاؿ عمر( 

ويتوّسطوا ليـ، قاتموىـ وحاربوىـ وىـ عمى بينة مف أمرىـ، وانتصروا وىـ قّمة، فقد ارتّدت 
 بية عف آخرىا إاّل ثبلث قرى، مّكة والمدينة والطائؼ.الجزيرة العر 

يضاح لما كاف إاّل التنابذ والتدابر    في حيف لو بني األمر عمى استبداد وعدـ تشاور وا 
والتشاحف وعدـ الرضا، وبالتالي تفّرؽ الكممة وضياع الديف، وذىاب الريح بالتفّرؽ، وىذا 

ـّ فييا تبياف وتوضيح الحّؽ، ال في حّتى لو كاف الرأي صحيًحا، فالعبرة بالطري قة التي يت
جِؿ لجميع الناس، ولـ صبًل وىو ديف وتشريع، لكف لـ ينكونو حقِّا، فينا الحّؽ كاف حقِّا أ

ـّ تبيانو فييا عبر المشاورة والتوضيح والتفييـ دوف ينتبو لو  كثيروف، فالطريقة التي ت
 .السميمة لمنتائجاإلكراه واإلجبار ىو الذي أوصؿ 

ىناؾ مف يعتبر أّف ىذه الواقعة دليؿ عمى أّف الخميفة لو أف يستبّد برأيو دوف رأي  .6
 المستشاريف، ألّف أبا بكر حارب المرتّديف اعتماًدا في ىذه الواقعة عمى ما يأتي: 
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يسّميو العمماء  بعد استشارة الخاصة كانت بالتأكيد االستشارة والبيعة لمعامة وما .1
سو ما نسّميو اليوـ الترشيح، لكف اليوـ المرّشح ىو الذي يرّشح االستخبلؼ إّنما ىو نف

نفسو، أّما في زمنيـ فكاف اآلخروف ىـ مف يرّشح، فإذا كاف الذي يطرح االسـ ىو 
 الخميفة سّمي االستخبلؼ.

تماـ البيعة )عقد اإلنابة( بيف لـ يكف ىذا االستخبل .2 ـّ دوف موافقة المسمميف عميو، وا  ؼ ليت
 فة.األّمة والخمي

ات ما ىو أصّح وأصمح، لموصوؿ رأينا كيؼ كانت الشورى أخًذا وردِّا ومناقشة إلثب .3
تحقيؽ المآؿ الذي ىو الحفاظ عمى مقاصد الشرع وتحقيقيا عبر تنصيب اإلماـ وليس ل

 غير ذلؾ.
ىناؾ نقمة نوعية وتطّور عف الطريقة التي انتخب فييا أبو بكر، ومع أّنيا كانت حّتى  .4

وبحاجة لكثير مف التطوير، لكّنيا كانت متقّدمة عف األولى بدرجة، ولـ اآلف ناقصة، 
ـّ بيعة ىادئة في  تكف كما وصفيا عمر )فمتة( بؿ كاف حوار موصؿ إلى اقتناع ورضا، ث

 كّؿ مرحمة مف مراحميا، ناتجة عف شورى حقيقية وليست مزّيفة.
ح والتقوى، وشيادة مف ختيار الحاكـ بناء عمى قواعد الصبلامرة أخرى تؤّكد الواقعة  .5

 يعرفونو بذلؾ.
مرة أخرى يتأّكد مف قوؿ أبي بكر أّنو وّد لو كاف ىناؾ نّص مف الرسوؿ _صّمى هللا  .6

عميو وسّمـ_ عمى مف يخمفو، يتأّكد أّف مسألة الحكـ ليست مف المسائؿ التي فييا نّص 
عنيا في تسيير شرعّي تفصيمّي إّنما ىي شورى بيف الناس، وعقد بيف األّمة ومف ينوب 

 أمورىا، ولو كاف فييا حكـ شرعّي ألنيى قضية خضوعيا لمشورى وحسميا.
 الموقف الرابع: في فتح بيت المقدس:

 : (1) يقوؿ الدكتور أمير عبد العزيز  
لّما فرغ أبو عبيدة مف دمشؽ كتب إلى أىؿ إيمياء، يدعوىـ إلى هللا أو يؤّدوا الجزية،     

فأبوا فسار إلييـ، وحاصرىـ حّتى نزلوا عمى الصمح شريطة تسميميا ألمير المؤمنيف، فكتب أبو 
بف الخّطاب بذلؾ، فاستشار عمر الناس في ذلؾ، فأشار عثماف أاّل يفعؿ، ألّف إلى عمر عبيدة 
أرغـ ألنوفيـ، لكّف عميِّا أشار عميو أف يذىب، ألّف ذلؾ تخفيؼ عمى المسمميف، فأخذ عمر ذلؾ 

 بقوؿ عمّي. انتيى
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 الواقعة فييا أمور منيا: 
االستشارة كانت مسألة ذىاب الخميفة الستبلـ القدس نزواًل عند شرط أىميا مف أجؿ  .1

 تسميميا وىي محاصرة.
أخذ عمر بالرأي الذي فيو تخفيؼ عمى المسمميف، معتبًرا ذلؾ أولى مف إرغاـ أنوؼ  .2

 ."درء مفسدة خير مف جمب منفعة"األعداء، عمى اعتبار القاعدة الشرعية التي تقوؿ: 
وىذا ىو المطموب مف الشورى، وىذه ىي روح مفيوـ الشورى في اإلسبلـ، فحقف دـ   

واه _إف أمكف ذلؾ دوف مفاسد أو خسائر لؤلّمة_ حّتى امرئ مسمـ واحد أىـ مف كّؿ ما س
لو سافر الخميفة شخصيِّا مئات بؿ آالؼ الكيمو مترات مشًيا أو راكًبا جمبًل، وحّتى لو 

طائًعا، فكّؿ ذلؾ أماـ مصمحة المسمميف  ولـ يشعر، وجاء راغًما أ وشعر العدّو بقّوتنا أ
 بحفظ دماء أبنائيـ بتجنيبيـ الحرب والقتؿ ال يعتبر.

شارة إثبات أّف الشورى كانت أساسية في عمؿ الحاكـ المسمـ، رغـ أّف ىذا أمر تاالس .3
 تنفيذّي إلى حّد بعيد ورغـ ذلؾ استشار.

 : (1) الموقف الخامس: عدم تقسيم أرض السواد عمى الفاتحين
لّما فتح العراؽ شاور عمر الناس في قسمة أرض السواد التي أفاء هللا عمى    

المسمميف، وأرادوا أف يقسموا األرض عمى الفاتحيف، فقاؿ عمر: كيؼ بمف يأتي مف المسمميف 
اآلباء وحيزت، ما ىذا برأي، فقاؿ عبد الرحمف  األرض بعموجيا قد اقتسمت وورثت عففيجدوف 

بف عوؼ فما الرأي؟ ما األرض والعموج إاّل مّما أفاء هللا عمييـ، فقاؿ عمر: ما ىو إاّل كما تقوؿ، 
 فما يسّد بو الثغور وما يكوف لمذرية واألرامؿ؟  ،ولست أرى ذلؾ

ال بّد أف تشحف  دفيا مف رجاؿ يمزمونيا، وىذه المأرأيتـ ىذه الثغور؟ ال بّد ل   
درار العطاء ليـ، فمف أيف يعطى ىؤالء إذا قسمت األرض؟ فقالوا جميًعا: نعـ ما  بالجيوش، وا 

 قمت وما رأيت.
 ر الناس ما افتتحت قرية إاّل قسمتيا. في رواية أّنو )عمر( قاؿ: لوال آخو    
لـ يكف  وفي كتاب طويؿ لسعد بف أبي وقاص قاؿ: فإّنا لو قسمناىا بيف مف حضر   

 لمف بعدىـ شيء.
ـّ جاء عمر لمف خالفو مف الصحابة بحّجة حيث قاؿ: }    ڄ   ڄ ڄ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦث

حتّى فرغ  (6)الحشر: {ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    ڇڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
ـّ قاؿ تعالى: }  ک ک   ک ڑ ڈ ژ ژ ڑ ڈمف بني النضير فيذه عامّة في القرى كمّيا، ث

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں           گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ک   گ  گ  
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ـّ قاؿ تعالى: }7)الحشر:{ ھ  ے  ے     ھ  ھہ  ھ  ہۀ   ۀ    ہ  ہ ۓ  ڭ  ڭ   ( ث

 (8)الحشر: {ۉ   ۉ  ې    ۅڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ
ـ، فقاؿ: }    ـ غيرى ـ يرَض حتّى خمط بي ـّ ل ەئ  ەئ  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ث

ی  جئ     یوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

 ذه عاّمة لمف جاء مف بعدىـ.فكانت ى (9{ )الحشر:  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب
فقاؿ: ىذا  {ڻڻڻقرأ عمر ىذه اآليات: }:  (1) أّما القرطبي فيقوؿ   

ـّ قرأ: }واعمموا أّنما غنمتـ مف شيء فإّف  خمسو{ ليؤالء، ـّ قرأ: }فقاؿ ىذه ليؤالء.  ث ڈ ژ  ڈ ث

ّ { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  { }ې  ې  ى  ى  { } ۓ  ڭ { حتّى بمغ: } ژ ڑ ـث
منيا ولـ يعرؽ فييا نصيبو  وىو بسرو حمير منازؿ بأرض اليمف قاؿ: لئف عشت ليأتيّف الراعي

ّنو دعا المياجريف واألنصار، واستشارىـ فيما فتح هللا عميو مف ذلؾ، وقاؿ ليـ جبينو، وقيؿ إ
ـّ اغدوا عمّي، ففّكر في ليمتو، فتبّيف لو أّف ىذه اآليات في ذلؾ أنزلت، فمّما  تثّبتوا األمر وتدّبروه، ث

ـّ قاؿ: ما ب قي مف غدوا عميو قاؿ: قد مررت البارحة باآليات، التي في سورة الحشر، وتبلىا، ث
 أحد مف أىؿ اإلسبلـ إاّل وقد دخؿ في ذلؾ وهللا أعمـ.        

: وىكذا اتّفؽ عمر وعمّي ومعاذ ومعيـ عثماف وطمحة  (2) يقوؿ الدكتور القرضاوي     
عمى عدـ التقسيـ لما يترّتب عميو مف مفاسد، وقد ثبت في السنة الصحيحة عف الرسوؿ _صّمى 

رض مّرة ولـ يقسميا مّرة، وآيات األنفاؿ توجب القسمة أّما آيات هللا عميو وسّمـ_ أّنو قسـ األ
 الحشر فتجعميا لمناس كاّفة كما فعؿ عمر.

وممّخص ىذه السياسة العمرية ممكّية األرض لمجميع )لؤلّمة( لما في ذلؾ مف منفعة    
 غيرىـ.لممسمميف جميًعا، ودرء مفسدة بسبب ترّكز األرض بيد فئة مف الناس يتوارثونيا دوف 

وما داـ ىذا العمؿ يجعميا وقًفا لممسمميف وخراجيا ليـ، ففي ذلؾ مصمحة المسمميف    
 عاّمة، وبيذا التوزيع العادؿ تفادى اإلسبلـ كّؿ األخطاء. انتيى

ىذه الواقعة تحّدث فييا الغريب والقريب، حّتى أّف المستشرقيف استغّموىا لمتشكيؾ،   
ّنيا استبداد ف عمر بف الخّطاب، ومنيـ مف قاؿ إلنصوص قطعية مومنيـ مف اعتبرىا تعطيبًل 

ّنيا أخذ بالرأي وترؾ لمنصوص القطعية مف قبؿ حّتى عمى الشرع، ومنيـ مف قاؿ إمنو برأيو، 
 مجمس شورى عمر.. وىكذا.

 ولو نظرنا إلى الروايات بدّقة وجدنا عّدة أمور:   
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قطعّي الثبوت دوف سبب وتعدٍّ عمى  األمر ليس تعطيبًل لنّص شرعّي قطعّي الداللة .1
 الشرع.

األمر عبارة عف عممية اجتياد لتعارض النّص مع مقاصد الشرع وحصوؿ مفسدة  .2
 مستقببًل لذلؾ طمب االجتياد والرأي.

و المسمموف لمعناه، لذلؾ كانت ىناؾ مداولة واستشارة حوؿ نتبكاف ىناؾ نّص آخر ولـ ي .3
 المسألة.

 قو بؿ أخضعو لمشورى فوًرا.لـ يأخذ عمر األمر عمى عات .4
 بعد تبّيف النّص التـز الجميع ولـ تعد خاضعة لمشورى. .5
غد، قبؿ تبّيف النّص كاف ىناؾ رأياف، وطمب عمر منيـ الترّوي والتفكير حّتى ال .6

 مف رأي. لو فضؿ ما يمكف الوصوؿوالمراجعة مف أجؿ الوصوؿ أل
ور الشرعية الخاضعة لبلجتياد ىذه الواقعة دليؿ عمى إمكاف المشورة والرأي في األم .7

مف المخالفة لمقاصد  اوالتي ال يوجد فييا نّص قطعي، خاصة إذا تبيف أّف ىناؾ نوعً 
 الشريعة.

حسب رأي القرضاوي فالمسألة فييا قوالف، بنصيف وفعميف مف السنة النبوية، والمرّجح  .8
لدراسة، وبما أّف فييا ىو درء المفسدة وتحقيؽ المصمحة منيا والتي ذكرناىا في بداية ا

يجب أف تنطمؽ مف نفس  ا فإّف كّؿ األشكاؿ المطروحة اإلسبلـ لـ يحّدد شكبًل تفصيميِّ 
)الشورى(،  المنطمقات حّتى لو اختمؼ الشكؿ، ويجب أف تحافظ عمى نفس الوسيمة

بمعنى معرفة الكيفية التي يمكف مف خبلليا إنزاؿ الحكـ بما يتبلءـ مع الواقع زمانًيا 
مة األرض ليس صحيًحا في أرض السواد سومكانًيا، فما كاف صحيًحا في خيبر مف ق

كما بّينو عمر، فقسمة أرض العراؽ كّميا عمى عّدة آالؼ مف الرجاؿ ليست كقسمة خيبر 
يط مف نواحي المدينة، فإذا قسمت ال يحدث خمؿ، أّما العراؽ فيي بمد التي ىي جزء بس

كبير فيو مبلييف البشر، وحولو ثغور، وينظر األعداء إلى النيؿ مف المسمميف عف طريقو 
ومف ناحيتو، وىذا ما أراد عمر التفكير فيو ونقاشو، وىنا تتبّيف الشورى وأىمّيتيا في 

، والنظر في المآالت والنتائج، وما سيكوف عميو إعماؿ بعد النظر والتفكير السميـ
ذا كاف هللا _سبحانو_ ىدى عمر إلى االمستقبؿ، وما ىي المصالح الراجحة،  ألمر وا 

ويّسره لو، فيذا ال يعني أاّل يخضع لمشورى، فعمر أخيًرا ىو فرد مف الناس، ومستشار 
ممارسة وفعبًل،  وأصول أيًضا ثـّ مجتيد مف عمماء الصحابة الذيف عرفوا االجتياد عمى
ما غاب عنيـ ولـ سؤااًل عوأخذوه مف حياة الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ قواًل وفعبًل و 

ـّ إيفيموه ّننا مف محّبتنا لعمر وأسطوريتو وعظمتو نرجح األمر، بينما ىو راجع في ، ث
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رى، كما عّمميـ األساس لمشورى التي ثبت أّف عمر وأبا بكر قبمو لـ يقطعوا أمًرا إاّل بالشو 
 الحبيب المصطفى _صّمى هللا عميو وسّمـ_.

كثير مف األعماؿ في ىذا ج عمر بف الخّطاب، وقد أثر عنو لقد كاف ىذا ىو مني    
المجاؿ، فقد ورد أّنو ىو مف أشار عمى أبي بكر بجمع المصحؼ، كما جاء في البخاري عف زيد 

جحة، وأخضع أبو بكر األمر لمشورى، وكذلؾ بف ثابت، نظًرا منو لمآؿ األمر، والمصمحة الرا
قضية الزواج مف الكتابّيات، فقد منعيا حفًظا وحفاًظا عمى المسممات مف الفتنة وليس تعطيبًل 

 . (1) لحكـ شرعّي أو نّص ثابت وال تحميبًل أو تحريًما وتأّلًيا عمى هللا _سبحانو وتعالى_
ننتبو لو، وىو أّف الشورى وسيمة لؤلّمة، وليس مر ميـّ جدِّا طالما لـ مف ىنا نصؿ أل     

لمف ينوب عف األّمة، فالنظاـ اإلسبلمّي ال يعطي السمطاف لمنائب عف األّمة أو الحاكـ، إّنما ىو 
نائب عف األّمة في ممارسة سمطانيا عبر تنفيذ القوانيف وتحقيؽ شرع هللا عمى واقع األّمة وفي 

س الشورى في الجانب التنفيذي الخاّص بو، وىذه الشورى حياتيا، فالحاكـ واجب عميو أف يمار 
تختمؼ جوىريِّا عف ممارسة األّمة لمشورى فيما بينيا لممارسة سمطانيا عمى ذاتيا، وىذا يوصمنا 
إلى أّف كّؿ األمور الحادثة ال بّد أف تقوؿ األّمة رأييا فييا عبر الشورى، ووظيفة الحاكـ ىو تنفيذ 

ى األوجو األكمؿ واألصّح، وال يكوف ىو المقّرر األّوؿ وأحياًنا األخير كما وتطبيؽ ىذه الميّمة عم
 يحدث في مجتمعاتنا.

شورى األّمة مقّررة أصبًل لما يكوف عميو حاؿ األّمة، محّددة لما ىو في مصمحة     
األّمة، وما ىو في غير مصمحة األّمة، اعتماًدا عمى شرع هللا _سبحانو وتعالى_ كونو صاحب 

فيي شورى تنفيذية، غير مقّررة، إّنما ىي لتحديد كيفية تنفيذ الحكـ يادة، أّما شورى الحاكـ الس
الشرعّي أو القانوف الدستورّي، ومتى وأيف وفي أّي الظروؼ، لذلؾ ىناؾ فرؽ كبير بيف 

 المسألتيف.
وىنا البّد مف النظر إلى فعؿ الرسوؿ _صمى هللا عميو وسمـ_ والصحابة مف بعده      

، وكؿ ذلؾ لئلجابة عف التساؤؿ فوالمجتيدي خاصة الراشديف ومف كاف معيـ مف عمماء الصحابة
األىـ حوؿ موقع الشورى قبؿ أي تساؤؿ آخر، فعندما نقوؿ الموقع فكأننا نسأؿ كما سئؿ الحبيب 

_صّمى قاؿ ، فاألفضمية لمموقع إف صّح التعبير، ألّنو أي األعماؿ أفضؿ :صمى هللا عميو وسمـ
وقاؿ عف الصبلة في موقعيا: الصبلة عماد الديف، وفي الصبلة عمى وقتيا، :  - عميو وسّمـهللا

حديث ابف عمر الذي رواه البخاري: "بني اإلسبلـ عمى خمس: شيادة أف ال إلو إاّل هللا وأّف 
يتاء الزكاة، وحج البيت، وصوـ رمضاف"  قاـ الصبلة، وا    (2)محمًدا رسوؿ هللا، وا 
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ّف ىذه أركاف اإلسبلـ األساسية التي ال يقوـ الديف إاّل بيا، فيذا قاؿ العمماء إ قاؿ: وقد   
صبلة مف ىو تحديد الموقع فميس الصبلة كغيرىا مف األعماؿ، فبل يمكف أف نقوؿ عف موقع ال

ّنيا مف المستحّبات واألخبلؽ، أو التحسينات التي ندبيا الشرع، فيي ركف مف  أركاف اإلسبلـ إ
 وأّوؿ األركاف وأىميا.اإلسبلـ، 

والشورى في اإلسبلـ ىؿ ىي تحسيف كما ظّف البعض لصورة اإلسبلـ والنظاـ     
اإلسبلمي؟ وىؿ ىي مف األخبلؽ ولتحبيب القموب وتأليؼ النصوص؟ أـ أّف ليا موقًعا آخر مف 
ذلؾ النظاـ تتصؿ بأساس اإلسبلـ وصمبو وليا عبلقة بمآالت األمور مف حيث المصالح 

ىؿ الشورى مف الفروع التي إف سقطت  ؟والمفاسد وحفظ الضرورات مف عدمو في ديف هللا تعالى
كأف يمتنع اإلنساف عف أكؿ المحـو  اص األفراد وال عبلقة لؤلمة بذلؾ؟كأنما سقط مندوب لؤلشخ

فيؿ الشورى في ىذا شيًئا،  مثبًل، ويصبح نباتيا وال يزيد ذلؾ في مصالح األمة وال ينقص منيا
الموقع مف اإلسبلـ كنظاـ لمحياة، ىذه األسئمة تبّيف أّف الموقع لو عبلقة مباشرة في تحديد 

ما كاف ليا ىذه األىمية، ألّف اإلسبلـ  اكماليِّ والحكـ عمى المسألة، فمو كاف موقع الشورى األىمية 
اختمفا،  وبنص القرآف نّص عمى الشورى بصيغة األمر في األسرة والعبلقة بيف الزوجيف في حاؿ

ثـّ جعؿ األمر لؤلّمة كّميا، وأمر كذلؾ النبي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ بالشورى مع أّنو نبي يتمقى 
في كّؿ األحواؿ والظروؼ الخارجة الوحي، وأمر النبي _صّمى هللا عميو سّمـ_ بممارسة الشورى 

ا ال يدع مجااًل عف نطاؽ الوحي والنبوة، بطريقة محترمة ومنسجمة وواعية فإّف ذلؾ يثبت بم
 ثابت مف أصوؿ الحكـ في اإلسبلـ، وال يقوـ النظاـ اإلسبلمي إاّل بيا صؿلمشّؾ بأّف الشورى أ

ليا مف األمة وليس  يبدأ منبعيا فإفّ  األمة يقـو عمى سمطافوبما أّف  نظاـ الحكـ أصبًل وابتداء، 
الوسيمة  الشورى ىوبة السمطاف، ولذلؾ موقع آخر، األمة صاح شكؿآخر وليس ليا  مكاف

والطريقة التي تدير بيا حياتيا وشؤونيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية األمة صاحبة السمطة 
 ىو الذيكجزء مف مفيوـ تحقيؽ العبودية  _سبحانو وتعالى_  نفسيا في تطبيؽ شرع هللا عمى

الدنيوية اعتماًدا عمى ا صاحبة السمطة في تسيير أمور حياتيا ىدؼ الوجود البشري، وىي أيضً 
تحقيؽ العبودية  تعالى، في  عبر التشاور فيما بينيا إلتماـ اليدؼ البشري األساس الشرعي

فالشورى وسيمة لتطبيؽ مفيوـ سمطاف األّمة،   ة،فالشورى ىي الوسيمة لتحقيؽ العبودية الحقّ 
يمي بقدر ما وضع معالمو التفصوالذي يتحقؽ عبر النظاـ السياسي الذي لـ يحّدد اإلسبلـ شكمو 

وقواعده وأسسو، والذي ذكرناه في بداية الدراسة وبما أّف اإلسبلـ لـ يحدد شكبًل تفصيميا فإّف كّؿ 
الشكؿ، ويجب أف حتى لو اختمؼ يجب أف تنطمؽ مف نفس المنطمقات  المطروحة األشكاؿ

لـ نتنبو لو وىو أّف  طالمامر ميـ جدِّا أل نصؿتحافظ عمى نفس الوسيمة )الشورى( مف ىنا 
 .وسيمة لؤلمة وليس لمف ينوب عف األمة، فينبغي عمى األّمة أف تمارس سمطانيا الشورى
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النائب عف  ىو ، إنمامنائب عف األمة أو الحاكـال يعطي السمطاف ل النظاـ اإلسبلمي    
اتيا، فالحاكـ القوانيف وتحقيؽ الشرعية في واقع األمة وحي عبر تنفيذ األمة في ممارسة سمطانيا

ا واجب عميو أف يمارس الشورى في الجوانب التنفيذية الخاصة بو، وىذه الشورى تختمؼ جوىريً 
عف ممارسة األمة لمشورى فيما بينيا بممارسة سمطانيا عمى ذاتيا وىذا يوصمنا إلى أّف كؿ 

تنفيذ وتطبيؽ  ال بّد أف تقوؿ األمة فييا رأييا عبر الشورى، فوظيفة الحاكـ ىي ةدثاألمور الحا
ال األخير كما يحدث في ، وال يكوف ىو المقرر األوؿ و ؿ واألصحكمىذه الميمة عمى الوجو األ

 مجتمعاتنا.
 لما يكوف عميو حاؿ األمة، محددة لما ىو في مصمحة األمة أصبًل شورى األمة مقررة     

 كونو صاحب السيادة _سبحانو وتعالى_ا عمى شرع هللا وما ىو في غير مصمحة األمة اعتمادً 
أما شورى الحاكـ فيي شورى تنفيذية غير مقررة إنما ىي لتحديد كيفية تنفيذ الحكـ الشرعي أو 
القانوف الدستوري ومتى وأيف وفي أي الظروؼ؟ لذلؾ ىناؾ فرؽ كبير بيف المسألتيف وأعطي 

ـ وىو الرسوؿ ت الجياد في سبيؿ هللا لكف القائد أو الحاكرر أمثمة، األمة رضيت اإلسبلـ ق
إدارة المعركة في استشار األمة في كيفية  وعيد النبوة في بداية الدعوة_صمى هللا عميو وسمـ_ 

بدر وأحد مثبل، األمة اختارت الحاكـ بالتشاور فيما بينيا وتعاقدت معو عمى تنفيذ شرع هللا 
شؤوف الحياة كميا مف  مة في إدارةوالحكـ بالعدؿ والمساواة واإلحساف والحاكـ يتشاور مع ىذه األ

تنفيذ الحدود وحتى تنفيذ أحكاـ الشرع في مثؿ حادث عمر في أرض السواد مثبل أو مثؿ قتاؿ 
القانوف الدستوري العاـ في الحياة والذي ال نص فيو لمشرع وال حكـ ترتكز عميو األمة المرتديف، 

مثؿ قوانيف العمؿ والصحافة واالقتصاد والسياسة الخارجية  وتصدره بوسائؿ وأساليب مختمفة
والداخمية، لكف متابعة تنفيذ تمؾ القوانيف تكوف تحت مسؤولية الحاكـ أو عبر أذرعو التنفيذية 
الداخمية، شرطة وفقياء، والخارجية الجيش والدبموماسية، أما القوانيف فتضعيا الدولة أو األمة 

ا وعبر تنفيذ ما نص عميو الشورى أحيانً  فيكوف عبر الحاكـ تنفيذما وأ ،عبر التشاور واالتفاؽ
يوميف مف حيث التطبيؽ القانوف مباشرة، وىكذا نرى بوضوح أّف الشورى عبارة عف مصطمح لمف

ف اتفقا شكبًل ف تمامً وىما مختمفا ، وىذا يدخمنا في موضوع شكؿ نظاـ ا مف حيث الجوىر وا 
كيفية العمؿ في لبيا عبر المجالس المختمفة ثـ الحاكـ أو الخميفة الحكـ، وتحديد دور األمة ثـ نوا

: مجاؿ السياسة والحكـ  (1) النظاـ السياسي العاـ، يقوؿ الدكتور الريسوني في ىذا الجانب
نا ليس بأحكاـ تفصيمية منصوصة فميس لديعامة محكوـ إذف بالمبادئ الكمية و والدولة واإلدارة ال

أنا أعرؼ ، ال باسمو وال بيياكمو الدستورية وال بترتيباتو القانونية، معيففي اإلسبلـ نظاـ سياسي 
ا مف اإلسبلـ وشرعيتو مف الغيوريف األعزاء، وقد يروف فيو انتقاصً  كثيًراأف ىذا الكبلـ يغضب 
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 اوثابتً  اومحددً  امعينً  اسياسيً  االكاممة الصالحة لكؿ زماف ومكاف، أنا أقوؿ لو كاف اإلسبلـ نظامً 
فمف عظمة اإلسبلـ لصبلحيتو المتجددة أنو أتى بأحكاـ  ،ا لكؿ زماف ومكافكاف صالحً ما 

في حيف اكتفى بجممة مف  ،مفصمة وثابتة في المجاالت الجوىرية المستقرة في حياة اإلنساف
 نوع والقابمة ألكثر مف وجو. القواعد والمفاصؿ والمبادئ العامة فيما طبيعتو التغير والت

في اإلسبلـ أمر واجب عمى األمة بنص القرآف الكريـ الذي قرف الشورى الشورى      
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بالصبلة والزكاة و االستجابة، حيث قاؿ: }

نيا مندوبة فقد استدؿ بنصوص عمومية واستدالالت مف وأما مف قاؿ إ( 38{ )الشورى: ڻ
، ألف أسموب القرآف الذي رأيناه واضح  (1) ادهعمى مر  فعؿ النبوة كميا التصمح أف تكوف دليبلً 

كوف فمماذا ال ت ،تماـ الوضوح في تقرير أىـ المبادئ اإلسبلمية كالطاعة  والصبلة والزكاة
 نفسيا أي معشورى األمة  التنسيؽ بيفىو عدـ ىذا الخمط  طالذي خم؟ لكف الشورى واحدة منيا

تنفيذ مجالس األمة المتخصصة في مع الحاكـ شورى وبيف ، تحقيياممعممائيا و أفرادىا بيف 
وىذا ما حمؿ البعض إلى الذىاب إلى موضوع الندب وجعميا صورة ، القوانيف واألحكاـ الدستورية

 ألمر هللا سبحانو وتعالى ا، أواًل واحدة ذات شكؿ ولوف واحد، أما عمى الحاكـ فيي واجبة أيضً 
ض أف العدؿ معناه اتخاذ رأي مخالؼ بالشورى فيو لنبيو أف يشاور باألمر المباشر، واعتبار البع

 سبحانو وتعالى ويتبعو عدـ التردد أو عمى البديؿ إنما العـز والتوجو إلى هللا ينطويتأويؿ ال 
 الشورى.  لوالتراخي في تنفيذ ما وصمت 

سبلمي كالقمب في الجسد البشري وىذا يضع الشورى في موضع القمب مف النظاـ السياسي اإل
 حقؽ مقصد الشرع إال بيا. ـو النظاـ السياسي إال بيا وال يتاليقو 
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 الفصل الخامس
 نظام الحكم في اإلسالم

 نظام شوري

 الباب األّول: الشورى كقيمة
 :  (1) يقوؿ ابف منظور في لساف العرب  
ڭڭڭۇ   "القيمة: واحدة القيـ، وىي ثمف الشيء بالتقويـ، ويقوؿ تعالى: }    

وقاؿ الزجاج: قرئت قياًما وقيًما، ويقاؿ: ىذا قواـ األمر ومبلكو الذي يقـو {  =ۇ ۆ ۆۈۈ
بو، وىذا يفتح عمى معنى اآلية: التي جعؿ هللا لكـ قياًما تقيمكـ فتقوموف بيا قياًما، ومف قرأ قيًما 

 والمعنى جعميا هللا قيمة األشياء فبيا تقـو أموركـ. انتيىفيو راجع إلى ىذا، 
ة بحّد ذاتيا، تقوـ بيا األشياء وتقّيـ بيا ال العكس والشورى قيمة مف القيـ الشورى قيم    

العميا، ذات المعنى السامي، الذي يرتفع باإلنساف إلى القمة السامقة والمقاـ السامي، كالحرية 
 والمساواة والكرامة اإلنسانية، ذلؾ أّنيا قواـ أمر األّمة ومبلكو الذي تقوـ بو، وتصبح أّمة عظيمة،
ذات حضارة رفيعة المستوى، وذات رسالة أممية ذات طابع بشرّي عاـ، يحّقؽ الكرامة اإلنسانية 

 لمبشرية كّميا.
حسف القوؿ وأفضمو وأصوبو، ونحف مأموروف باتّباع أحسف القوؿ، الشورى موصمة أل    

والشورى كما وصفيا عمماؤنا  (18{ )الزمر:ےہ  ھ  ھ  ھ  ھلقولو سبحانو: }
ىي تطبيب لمقموب، وتقريب لمنفوس وتأليؼ لؤلرواح وتعاوف عمى البّر والتقوى وتحقيؽ األجبّلء 

 لشرع هللا وبحث عف مقاصد شرع هللا وا عماؿ لؤلحكاـ في تحقيؽ مصمحة األناـ.
، والمعمـو أّف اإلسبلـ يوجب الشورى في جوانب الحياة كّميا:  (2) يقوؿ: د. السحمراني  

اختيار الحاكـ وغير ذلؾ مف األمور السياسية، بؿ ىي أساس العبلقات فبل يقتصر وجوبيا عمى 
االجتماعية، بما في ذلؾ العبلقات االقتصادية والمالية والثقافية وغيرىا، والعبلقات بيف الجماعات 

 والييئات والطوائؼ التي تدخؿ في تكويف األّمة.
، وحممت سورة مف القرآف اسـ فإّف هللا _سبحانو_ أمر بياوألّف الشورى بيذه األىمية    

سورة الشورى، ووردت الشورى في جممة صفات المؤمنيف، ذلؾ أّف الشورى تحّقؽ االستقرار في 
ّنيا منيج وأأّف لمشورى قيمة عظيمة، ية، وتوّحد الجيود والطاقات، ولوال شبكة العبلقات االجتماع

 ما سميت السورة باسميا.لزكاة، ذلؾ الموقع بيف الصبلة واعظيـ الفائدة لمناس كما كاف ليا 
                                                           

 547-546ص:  – 7مجمد  –ابف منظور  –(لساف العرب 1)
 61ص  –أسعد السحمراني  –(صراع األمـ 2)
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الشورى ذات قيمة في صنع القرار وذات أىمية، لذلؾ فقد قّرر الشارع ممارستيا قبؿ    
 العـز واّتخاذ القرار.

والشورى ال قيمة ليا إاّل إذا حّققت مقاصد الشريعة، وأّية شورى ألمر باطؿ أو فاسد    
العدؿ وتنفيذ مبادئ الشريعة ومقاصدىا. فيي فاسدة وليست شورى، فالشورى وسيمة لتحقيؽ 

 انتيى.
وألّف الشورى قيمة عظيمة بحّد ذاتيا، فإّف مرادىا ىو تحقيؽ مقاصد الشرع العاّمة في    

نياية المطاؼ، وما يحّقؽ األىداؼ العميا، يجب أف يكوف ذا قيمة عالية، وتمؾ ىي الشورى، وقد 
أمور المسمميف المشتركة ليس فيو حكـ منصوص،  : كّؿ أمر مف (1) قاؿ فييا الدكتور الريسوني

ـّ تدبيره والبّت  فيو بالتشاور، والتقرير الجماعي بينيـ، إّما بشكؿ مباشر فيو شورى بينيـ، أي يت
ّما بالوكالة منيـ والنيابة عنيـ.  مف عموـ أصحاب األمر، وا 

لحاكميـ ثـّ عزلو وأّوؿ الشورى في موضوع السياسة والحكـ، أف يكوف اختيار الناس     
ذا أرادوا تحديد طريقة ليـ لتولية الحاكـ، أو احتاجوا  إذا تعّيف عزلو، أو تغييره إذا تعّيف تغييره، وا 

ضبط واجباتو وصبلحياتو، أو صبلحيات غيره مف المسؤوليف معو، أو لتحديد كيفية إدارتو إلى 
 يًضا شورى بينيـ، أي عف تراضٍ لمحكـ، بما في ذلؾ طريقة ممارسة الشورى أثناء الحكـ، فذاؾ أ

وتشاور، ولو أرادوا تحديد مّدة حكـ الحاكـ األعمى )الخميفة، اإلماـ، الرئيس( أو حّتى غيره مف 
 راء فذلؾ أيًضا شورى بينيـ.الوالة أو األمراء أو الوز 

: اعتاد الناس وكثير مف المفّكريف والعمماء النظر لمشورى عمى  (2) ويضيؼ الدكتور   
شأف مف شؤوف الحّكاـ، وأّف المخاطبيف بيا ىـ الوالة، فيي شورى نازلة مف أعمى، وخاضعة  أّنيا

لتقدير الحاكـ، والحّؽ في نظري ىو العكس وىو الصحيح، فالشورى شأف مف شؤوف الجماعة 
برّمتيا، ىي مالكتيا وصاحبة الحّؽ فييا، وفي تفويضيا وفي تقييدىا وتنظيميا والدليؿ عمى ذلؾ 

  _سبحانو_ في سورة الشورى. كبلـ هللا
فاآلية نزلت قبؿ أف يكوف لممسمميف دولة، فيي تتحّدث عف جماعة المؤمنيف مباشرة    

ال عف دولتيـ وال عف رئيسيـ، وال أي ىيئة حاكمة فييـ، وىي ثانًيا صفة لممؤمنيف كجماعة، وىـ 
يتاء الزكاء.الذيف استجابوا لربيـ ب  إقامة الصبلة وا 

: "قالت عائشة: "ما رأيت رجبًل أكثر  (3) شيخنا الغزالي _رحمو هللا_ فيقوؿأّما    
 استشارة لمرجاؿ مف رسوؿ هللا" واتّفؽ العمماء عمى أّف كّؿ ما نزؿ فيو وحي ال يقع فيو مشورة.

                                                           

 85ص  –الريسوني  -(فقو الثورة1)
 29-28ص:  –الريسوني  –(األّمة ىي األصؿ 2)
 61- 60ص  –الغزالي  – (اإلسبلـ واالستبداد السياسي3)
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الشورى فضيمة تطابؽ العقؿ والنقؿ عمى حمدىا، وصدقت األياـ عظـ جدواىا وحسف ف  
سوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ يستشير أصحابو، وطبيعة الشورى أف تكوف عقباىا، وقد عرفنا الر 

 في أمور تتفاوت فييا العقوؿ في الفيـ واإلدراؾ، كما أّف ىناؾ أموًرا ال عبلقة لمشورى بيا.
لقد تعممنا كمسمميف مف ديننا أّف طغياف الفرد جريمة غميظة، وأّف الحاكـ ال يستمّد    

عف روح الجماعة، ومستقيًما مع أىدافيا، فاألّمة وحدىا مصدر  كاف معّبًرا المشروع، إاّل إذابقاءه 
السمطة، والنزوؿ عف إرادتيا فريضة، والخروج عمى رأييا تمّرد والنصوص تتضافر عمى توكيد 

 ذلؾ.
وأخطأ مف المفّسريف مف وىـ أّف الشورى غير ممزمة، فما جدواىا إذف؟ وما غناؤىا في     

 . ؟ ومتى خرج الرسوؿ عف رأي مستشاريو، ومضى وحده تقويـ عوج الفرد،
ى مبدأ إسبلمي عظيـ، ومف عظمتيا أّف وسائؿ "الشور  : (1) ويضيؼ شيخنا العزيز   

لتواكب تطور واختبلؼ البيئات والمستويات الحضارية ولؤلّمة أف تغّير وسائميا  تحقيقيا لـ تتقّيد؛
 حسب تجاربيا ومنافعيا.

الخبلفة برزت في صور شّتى ولـ يكف الشكؿ ميمِّا، بؿ ضماف أف والشورى في دولة    
تكوف حقيقة مرعبة، فيختفي الفرد المستبّد وتموت الوثنيات السياسية، ويترّجح الرأي الصحيح، 

 .ءويتقّدـ الرجؿ الكؼ
الشورى منيج حياة، يفترض أف :  (2) أّما أستاذنا الفاضؿ الشيخ بساـ جّرار فيقوؿ   

لمسمموف، أفراًدا وجماعات، وىو مف أخّص خصائص أىؿ اإليماف، ومف أبرز صفاتيـ يتمّيز بو ا
التي امتدحيـ هللا _تعالى_ بيا، بؿ لقد سميت سورة مف سور القرآف الكريـ بالشورى، فأمر األفراد 

 والجماعات والحكومات يجب أف يكوف شورى.
: الشورى استخبلص الرأي المبّرأ مف العيوب  (3) أّما الدكتور عبد هللا الكيبلني فيقوؿ    

ذا اختمفت آراء أىؿ الشورى، فالترجيح باألكثرية،  المبني عمى الخبرة والتجربة، وىي واجبة، وا 
 والشورى ليا فوائد جّمة: 

 تبصير الحاكـ بالرأي الصائب الناضج .1
 تنفيذ القرارات ألّنو شارؾ فييادفع الشعب إلى  .2
 ابة والحوار والقيادة . الرقو  –فتح أبواب الثقة  .3

                                                           

 135ص  –الغزالي  –(السنة النبوية 1)
 251ص  –بساـ جّرار  –(دراسات 2)
 38 - 37ص:  –عبد هللا إبراىيـ الكيبلني  –(القيود عمى سمطة الدولة 3)
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والشواىد عمى ذلؾ مف سيرة الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وسيرة صحابتو والخمفاء الراشديف   
 مف بعده كثيرة جدِّا.

والشورى قيمة عظمى، ترتكز عمييا كّؿ دولة راقية تنشد لرعاياىا األمف واالستقرار والفبلح   
 . (1) لتحقيؽ المصالحميـ والنجاح، وذلؾ أّنيا الطريؽ الس

ـّ المقارنة بيف األقراف الذيف بنفس    لقد دّؿ عمى أىمّيتيا اقترانيا بالصبلة والزكاة، فالعادة أف تت
 المستوى مف القدر واألىمية.

، وتقوـ عمى االسترشاد  (2) والشورى أساس ميـّ وخاصية فريدة في الحكـ اإلسبلمي     
 والتقوى، ممف يعرفوف بواطف األمور وحقائؽ األشياء.برأي أصحاب االختصاص والمعرفة 

وفي مقّدمة الدستور عند حزب التحرير اإلسبلمي، ىناؾ فصؿ عف الشورى، إذ     
، أّما الدكتور محّمد أبو فارس فيعتبرىا قاعدة شرعية واجبة مف  (3) لممسمميف ايعتبرىا الحزب حقّ 
 .ة عشرقواعد الحكـ السبع

االستبداد بالرأي، فجعؿ الشورى حصًنا لممجتمع حّتى ينتفع بكّؿ  إّف اإلسبلـ يكره   
 . (4) مقرار الصحيحة لرأي، وتصؿ األمّ 

الشورى في معظـ الشؤوف عظيمة الفائدة، يسيرة المناؿ، فالمستشار يقّدـ لؾ خبرتو    
 . (5) وتجربتو التي اكتسبيا في سنيف خبلؿ لحظة

  (6) ف، مشاركة العقوؿ وتطييب النفوسا، وليا فائدتالشورى تقوـ عمييا دولة المسمميف   
 فمشاركة العقوؿ رشد وسداد ال يدركو المستبّد.

:  دولة اإلسبلـ ليست كسروية وال قيصرية، وال تقـو  (7) ويقوؿ الدكتور القرضاوي   
كما  عمى الوراثة التي تحصر الحكـ في أسرة واحدة، أو فرع مف أسرة، يتوارثو اآلباء عف األجداد

ف كانوا أضّؿ الناس عقواًل وأفسدىـ أخبلًقا.  يتوارثوف العقارات واألمواؿ، وا 
قيمة عظيمة في عميو تقريًبا، أّف الشورى  امتّفقً  ابعد ىذا العرض نرى أّف ىناؾ رأيً    

اإلسبلـ، والقيـ العظيمة ذات الدرجات الرفيعة المستوى، ال تكوف إاّل لتحقيؽ أىداؼ عظيمة، وأّي 
أعمى وأسمى مف تحقيؽ شرع هللا _سبحانو_ وتفعيمو كمنياج لحياة اإلنساف، فبالشورى يأخذ ىدؼ 

                                                           

 80ص:  –محمد أبو فارس  –(النظاـ السياسي في اإلسبلـ 1)
 226ص:  – إبراىيـ الكيبلني - -(دراسات في الفكر اإلسبلمي 2)
 180ص  –د. عبد الستار قاسـ  –(حرية الفرد والجماعة في اإلسبلـ 3)
 115ص:  –مصطفى عبد الواحد  –(حرية الرأي في اإلسبلـ 4)
 266ص  –البياتي  –(النظـ اإلسبلمية 5)
 37ص:  –الخزرجي  –(فقو السياسة 6)
 35ص:  –القرضاوي  –(مف فقو الدوؿ في اإلسبلـ 7)
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كّؿ ذي حّؽ حّقو، ويعطي كّؿ واحد واجبو، وتأخذ األّمة والمجتمع حّقيا مف الفرد وتعطيو حّقو 
يؽ عمييا، وتصبح األّمة أّمة متراّصة البنياف، عظيمة الكياف قادرة عمى رفع مستوى الفرد، لتحق

مجتمع قادر عمى صنع حضارة إنسانية راقية رفيعة المستوى، تحّقؽ االستخبلؼ الحّؽ في 
 األرض.

كرامتو التي منحو المولى _عّز  تضح وتتبمور إنسانية اإلنساف، وتتجمىبالشورى ت    
بداعاتو، والشورى  وجّؿ_ إّياىا، وبالشورى يكشؼ اإلنساف عف مكنونات نفسو، وقدرات عقمو وا 

عمى قمـ اإلنسانية الحّقة، التي ال تقّر وتبلقي العقوؿ وتحاورىا لتصؿ ألتبلقح اآلراء، واألفكار، 
 بأّي ذّؿ أو عبودية إاّل  الواحد القّيار.

 الثاني: مفهوم األغمبية في الشورى الباب
ومارسيا رسولو _صّمى هللا ذكر هللا _سبحانو وتعالى_ الشورى في كتابو العزيز،    

 عميو وسّمـ_ وذكرىا بالنّص: "أشيروا عمّي" لكف ىناؾ سؤاؿ: كيؼ حّددىا؟ وما ىو شكميا؟ 
بشكؿ عاـ، والنظاـ ال بّد أف نقّر أّف اإلسبلـ حّدد قواعد عاّمة في موضوع الحكـ    

في الزماف والمكاف لتتناسب معيما،  التفاصيؿ نتحّكـ بيا حسب ظروفنا السياسي برّمتو، وترؾ لنا
وىذا كما قمنا مف عظمة اإلسبلـ، وصبلحّيتو لكّؿ زماف، ذلؾ فقد حّدد لنا الشورى كمبدأ وقاعدة 
عامة أساسية نسير عمييا في حياتنا االجتماعية، وترؾ لنا التفاصيؿ نتّفؽ عمييا فيما بيننا حسب 

 ظروفنا ومقتضيات حياتنا.
ثيرة لمجدؿ عند عممائنا: ىؿ يعتّد باألغمبية أو األكثرية في الشورى، مف التفاصيؿ الم    

ّنو يمكف استنطاؽ النصوص مف القرآف  أعمًما أّنو كما قمنا ال يوجد نّص يحّدد ذلؾ صراحة، إالّ 
لعقؿ لة، ىذا فوؽ اعتبار األقرب إلى اممسأر عبر بحث دقيؽ واع لمتوّصؿ لوالسّنة، واستنباط وتدبّ 

بشرّي السميـ، والتجارب اإلنسانية، والعودة إلى تحقيؽ المقاصد الشرعية والمصالح والمنطؽ ال
 المرسمة لؤلّمة.

كثير مف آراء عممائنا األجبلء وجدت اختبلًفا، وسأذكر آراء وحسب اّطبلعي عمى    
ـّ أعود إلى ب لذي :  " وا (1) غيرىـ، وأبدأ بالعبّلمة الدكتور القرضاويعض اآلخذيف باألغمبية، ث

نراه ونمتـز بو شرًعا أّف رأي أىؿ الحّؿ والعقد ممـز لئلماـ، فإذا شاورىـ فاختمفوا عميو فالعبرة برأي 
 األكثرية، وقد أقمنا عمى ىذه القضية أكثر مف دليؿ: 

أّف النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ أخذ برأي األغمبية في أحد حسب ظاىر األمر دوف  .1
 عدد لكف عمى التقدير.

 _صّمى هللا عميو وسّمـ_ باتّباع السواد األعظـ.أمر  .2

                                                           

 116-114القرضاوي  ص:  –الشرعية (السياسة 1)
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ما يدّؿ عمى ترجيح رأي   (1) وقاؿ ألبي بكر وعمر: "لو اتفقتما عمى رأي ما خالفتكما" .3
 االثنيف عمى الواحد.

( سئؿ 159{ )آؿ عمراف:ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦما ذكره ابف كثير عف تفسير قولو تعالى: } .4
ـّ اتّباعيـ".الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ عف العـز ف  قاؿ: "مشاورة أىؿ الرأي ث

ذا تساوت األصوات اختاروا  .5 عمر بف الخّطاب جعؿ الشورى في سّتة والقرار ألغمبيتيـ وا 
 مرّجًحا.

 شّف القرآف حممة عمى الجبابرة الطغاة المستكبريف المستبّديف. .6
 شّف القرآف حممة عمى الشعوب الخانعة ليؤالء المستبّديف. .7
ىو أىؿ الحّؿ والعقد، فإذا لـ يكف رأييـ ممزًما، فماذا يحّموف؟ وماذا  االسـ ألىؿ الشورى .8

 يعقدوف؟
 عاّمة الفقياء يرجحوف رأي الجميور إذا لـ يكف مرّجح آخر. .9

عّممنا التاريخ أّف رأي الجماعة أقرب إلى السداد والصحة، وأّف شّر ما أصاب أّمتنا  .10
 االستبداد.

"إّف الشيطاف مع الواحد وىو مف االثنيف  حديث الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_: .11
 .  (2) أبعد"

: الذي تعّيف عندي ىو االعتداد باألغمبية في مواضعيا  (3) أّما الدكتور الريسوني فقد ذكر  
 وبشروطيا واألدّلة عمى ذلؾ: 

 القرآف الكريـ:  .1
إذا لـ يتّفؽ { تعني الشراكة، وتمؾ الشراكة أقّؿ ما يحّققيا اتّفاؽ األغمب ںںڻاآلية : }

 الكّؿ.
 إلى ذلؾ ذىب المودودي مف التسميـ بما يجمع عميو أىؿ الشورى أو أغمبيـ.  
 الشاىد الثاني قوؿ ممكة سبأ:   
ويعتبر  قرآني لـ يرد ما يبطمو أو يرّده، (، وىذا دليؿ32{ )النمؿ: ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ}

ذا تعّذر ذلؾ مثااًل يحتذى فإف لـ يكف تراضييـ   فأكثرىـ.فإجماعيـ وا 

                                                           

 (4/227(رواه أحمد )1)
 (1/114( والحاكـ عمى شرط مسمـ )2166(رواه الترمذّي عف عمر )2)
 27-13ص:  –الريسوني  –(حكـ األغمبية في اإلسبلـ 3)
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 ـ_ عمى المشورة، فاستشار في بدرالسيرة النبوية: حرص الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسمّ  .1
وأحد كما في الخندؽ، وكثير مف المواقع واألحداث في جميع مجاالت الحياة، وأخذ برأي 

 لب مف الناس، قواًل وعمبًل. الغا
الواجب توّفرىا في رئيس الدولة أف : ومف الشروط  (1) ويقوؿ الدكتور عبد هللا الكيبلني    

يوافقو أىؿ الشوكة، وىذا يعني في أّيامنا موافقة األغمبية ليتحّقؽ لو بطاعتيـ مقصود الرئاسة، 
 وىذا ىو رأي ابف تيمية.

ذا كاف اإلجماع غير ممكف فقد تكوف األغمبية  (2) ويقوؿ الدكتور عبد الستار قاسـ    : وا 
عممية مقبولة ال تتناقض مع المبادئ اإلسبلمية وال تتعارض  ىي الخيار التالي، وىي وسيمة

معيا، خاّصة أّنو ال يوجد نّص حوؿ اآللية التي يتـّ مف خبلليا اّتخاذ القرار، لذلؾ فإّف الموضوع 
 قابؿ لبلجتياد.

: وجد مف بيف الفقياء القدامى والمحدثيف مف يعتمد رأي  (3) ويذكر الدكتور البياتي    
وكذلؾ الريس، ثؿ اإلماـ الغزالي، الذي اعتبر الكثرة أقوى مسمؾ مف مسالؾ الترجيح، م األكثرية

وكذلؾ قاؿ عبد الحميد متولي، وقد أورد ذلؾ ابف سعد في الطبقات الكبرى، واستدّؿ عميو بفعؿ 
 بف الخّطاب عندما عّيف السّتة وقاؿ: "خذوا صّؼ األكثر". عمر
تقوـ األّمة باختيار السمطة النائبة عنيا وذلؾ باالختيار  : (4) ويضيؼ األستاذ بّساـ جّرار   

الحّر، وىنا تمتقي الديمقراطية واإلسبلـ،  ألّف االختيار الحّر والنزيو مف روح اإلسبلـ ومقاصده، 
وقد يظّف البعض أّف الديمقراطية مف اختراع الغرب في حيف أّنيا مف بدىّيات العقوؿ، أي أّنيا مف 

هللا الناس عمييا، فالعقؿ البشرّي ال يرى مسّوًغا لؤلخذ برأي األقمية، في مقابؿ األمور التي فطر 
 رأي األكثرية، وعمى وجو الخصوص عندما يصعب الترجيح عقميِّا بيف رأي وآخر.

الشورى في اإلسبلـ أساس وركف ونيج وليست ":  (5) أّما أستاذنا الدكتور الريسوني فيقوؿ   
ا القاضي ابف عطية األندلسي: الشورى مف قواعد الشريعة وعزائـ نظاًما وطريقة وكما وصفي

 ."األحكاـ
فيي مف القواعد العامة واألحكاـ السياسية لكّف شأف نظاميا وتنظيميا متروؾ لبلجتياد    

 والتجربة والتوافؽ والتكيؼ مع األحواؿ والتطورات.

                                                           

 86ص:  –عبد هللا الكيبلني  –(القيود الواردة عمى سمطة الدولة 1)
 184ص:  –ار قاسـ عبد الست –(حرية الفرد والجماعة 2)
 286ص:  -البياتي –(النظـ اإلسبلمية 3)
 267ص  –بساـ جّرار  –(دراسات في الفكر اإلسبلمي 4)
 90ص  –الريسوني  –(فقو الثورة 5)
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ليس لمخموؽ أف ":  (1) واالستبدادفي باب بيف الشورى وأجمؿ بما قالو شيخنا الغزالي       
يفرض عمى أّمة رأيو، وأف يصدر في أحكامو واتجاىاتو عف فكرتو الخاصة غير آبو لمف وراءه 

 ."مف أولي الفيـ، وذوي البصيرة والحـز
وخبلصة األمر أّنو ثبت نقبًل وعقبًل استحالة اجتماع البشر عمى رأي واحد ميما كاف    

نوعو، أو قّوة دليمو أو النظر فيو، ألّف ذلؾ يعني الكماؿ البشرّي، وعدـ احتماؿ الخطأ، وىذا 
پ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٱوألّف هللا _سبحانو وتعالى_ يقوؿ:}محاؿ لمبشر قطعًا، 

تحّري أصمح وأصّح وأقوى اآلراء في األمر أو المسألة مف ( فميذا ال بّد 118{ )ىود:ڀ
المنظورة، وىذا التحّري ثبت بالنقؿ عف رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وعف عمر بف 
ـّ اعتماد رأي األكثرية مف الناس، أو المستشاريف مف أىؿ الشورى أو أىؿ الحّؿ  الخّطاب، أّنو ت

عقؿ البشرّي يقّر ذلؾ ألّنو معروؼ أّف اثنيف أفضؿ مف واحد وثبلثة أفضؿ مف والعقد، كما أّف ال
 اثنيف في ىذا الجانب. 

أو المستشاريف الذيف ينوبوف  كما أّف الفيـ الصحيح آلية الشورى، يعني تشاور الناس    
 ؤلفضؿ واألصّح واألصوب، فإذا عارض قســ الرأي وتمحيصو حتى الوصوؿ لعف األّمة وتداولي

وأّيد قسـ فإّف كّؿ المنقوؿ ورأي العقؿ كما التجربة البشرية تؤّيد األخذ بالرأي الغالب أو رأي غالب 
 المستشاريف، ىذا إذا كانت االستشارة صحيحة وسميمة وخالية مف أي غرض أو تبلعب.

عمى  ىناؾ مف المفّكريف والفقياء مف رأى ذـّ األكثرية وعدـ اعتبار رأييا، ألّف القرآف أتى   
ذلؾ في بعض اآليات، لكّف ذلؾ إنزاؿ لمنصوص عمى غير موضعيا، ألّف القرآف عندما يقوؿ: 

وأمثاليا مف اآليات إنما ىي لؤلمور الغيبية واإليماف، وليس في  }ولكّف أكثر الناس ال يعمموف{
كثرية خطأ، وىذا ممكف، موضوع مثؿ موضوعنا، ومنيـ مف احتّج أّنو يمكف أف يكوف رأي األ

ألصؿ، لماذا نحف نستشير؟ ألننا ال نستطيع الحكـ عمى الموضوع، وليس لدينا لكف نعود إلى ا
ـّ اإلقرار ويمّر الزمف ويكوف التنفيذ، فإّف الصواب يظير والخط أ دليؿ إثبات أو نفي، وعندما يت

عمى يظير أيًضا، فعندما يتبيف لنا أف رأي االغمبية خاطئ، فبل نقوؿ إف المبدأ خاطئ ونعممو 
 .جميع المسائؿ

لقد ثبت عبر التاريخ مف التجارب البشرية أّف نسبة الخطأ عند األخذ برأي األغمبية أقّؿ    
بما ال يقاس بالخطأ عند األخذ باألقّمّية، أو االستبداد الفردي أو استبداد فئة قميمة بمصائر األّمة 

 وأحواليا.
وذ بو حتى لو كاف خطأ، وثبت خطؤه بعد كما أّنو ثبت في شرعنا أّف رأي األغمبية مأخ    

ـّ ثممو بكـّ مف  التنفيذ، وىذا في غزوة أحد، فقد ىـز الجيش أو بدّقة أكثر لـ يحّقؽ النصر، ث
                                                           

 55ص  –الغزالي  –(اإلسبلـ واالستبداد السياسي 1)
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القتمى في المعركة، ورغـ ذلؾ لـ يقـ رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ بأّي مراجعة لمموقؼ أو 
غمبية مف اآلراء، بؿ بقي األمر كما ىو، األخذ بعدـ األخذ باأل اتراجع عنو، ولـ يسّف قانونً 

باألغمبية مف اآلراء، حّتى لو أثبت الزمف خطأ ىنا أو خطأ ىناؾ في بعض المواقع، ألّننا بشر 
ما بقينا بشًرا، بؿ ، ولو كانت النتائج مئة بالمئة، عممنا وتجربتناونحف مجتمعوف مًعا وميما بمغ 

 يبقى ىناؾ مجاؿ وىامش لمخطأ النسبّي كي نبقى بشًرا.وبالضرورة أف يجب أف يبقى ىناؾ 
ـّ إفّ     نقؿ إلينا بالتواتر، ولـ يقبؿ كّؿ العمماء والفقياء،  أصؿ ديننا وعماده )القرآف الكريـ( ث

إاّل ىذه الطريقة بالنقؿ وىي طريؽ نقؿ الجمع الضابط عف مثمو، مف أّوؿ رجاؿ السند إلى 
ا يعني أف نأخذ برأي األكثرية في النقؿ، وىذا أساس ديننا منتياه، دوف عّمة أو شذوذ، وىذ

)القرآف( ولـ نقبؿ رأًيا منفرًدا أو أقمية بؿ أخذنا بالمتواتر، وكذلؾ في أمور العقائد في التعامؿ مع 
الحديث الشريؼ، ورفضنا األخذ باآلحاد ألّنيا قّمة، والتواتر فيو كثرة، وذلؾ لتواتر النقؿ والعقؿ 

 أقّؿ. ةطأ مع القّمة أكثر ومع الكثر عمى أّف الخ
قّمة مف العمماء، ا مقّدـ عمى المجتيد الفرد أو كثرة طبعً كما أّف رأي جميور العمماء وىـ     

 فمماذا ال نأخذ ذلؾ في أمور الدنيا والحكـ والسياسة يا ترى؟
 ال تأخذ بوجوب الشورى:التي راء اآلالباب الثالث: بعض 

حّدده الفقياء ف لمعمماء في الحكـ التكميفي لمشورى أف نقّدـ لؤلمر بأّنو يوجد مذىبا ال بدّ     
مذىب عمى أّنيا معممة، ومذىب عمى أّنيا ممزمة، وقد أوضحنا في بداية  ؛عبر تاريخ اإلسبلـ

الدراسة أّف ىذا التقسيـ نابع مف اعتبار الحاكـ ىو صاحب السمطاف، وليس األّمة، ولـ يبحثوا 
ضوع عمى أّف الشورى ممزمة أو معممة لؤلمة، ألّف األمر شورى بيف الجميع بالتساوي وكاف المو 

البحث حوؿ اإليجاب والندب، وىنا ذىبوا أيًضا مذىبيف، أحدىما أّنيا مندوبة مستحّبة، واآلخر 
 أّنيا واجبة، لكف لـ يخّصوا ىذا الجانب بكثير بحث، بؿ تعامموا مع األّوؿ، وقد أرجع كثير مف
المفّكريف ىذا األمر إلى العامؿ السياسي الصرؼ، ألّف األمر كّمو يدور حوؿ اإلماـ أو الخميفة 
ىؿ ىو حاكـ مطمؽ يحكـ بأمر هللا، وىو المفّوض مف هللا لتنفيذ أحكاـ الديف الذي وّكمو هللا 

يف، وسياسة بتنفيذه، أـ أّنو نائب عف األّمة ومفّوض منيا بناء عمى عقد مشروط لتنفيذ أحكاـ الد
الحياة االجتماعية عبر حكـ الشرع فيما فيو حكـ شرعّي، والشورى مع الناس أو نّوابيـ، بما 

 يخّص مستجّدات األمور التي ال حكـ فييا مف األمور الدنيوية التي سّماىا الشرع المباحات.
فّكريف، لحّؽ شرًعا وحسب النصوص والذي عميو كثير مف العمماء والمالرأي األقرب إلى ا   

أّف الشورى ابتداء واجب عمى األّمة، وواجب عمى اإلماـ باّتجاه األّمة، لكف ذىب كثير إلى الندب 
ا في ـ االستبداد برأيو، وقد رأيت خمطً في األخذ بنتائجيا كما ذكرنا، فاعتبروا أّف مف حّؽ اإلما

س واجًبا، ولو حّؽ عمى اإلماـ ولي كثيريف في إثبات أّف الشورى ندبكثير مف المواضع وعند 
 االستبداد، ولـ أجد رأًيا يعتّد بو، ولو دليؿ معتبر، وسأوضح ذلؾ مع األمثمة.
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في المنظومة الشورى المسألة الثانية التي ال بّد أف نقؼ عندىا ىي النظر إلى موقع    
األّمة كّميا، وليس مف زاوية الخميفة وحده، والنظر إلى الشورى كقيمة عظيمة، وأساس تعتمد عميو 

ذا توّصمنا لفي ممارسة حّقيا في السمطاف، أو في إدار  قناعة ثابتة راسخة أّف ة شؤوف حياتيا، وا 
الشورى أساس وقيمة عظيمة، تمارسيا األّمة ليس بمّنة مف أحد، بؿ كجزء مكّوف لشخصية األّمة 

ألّمة اإلسبلمية في اإلسبلـ، وكجزء مف مقّومات الحياة لؤلّمة اإلسبلمية التي دونيا ال تعتبر ا
ف الذي ىو رحمة لمعالميف إسبلمية، بؿ يتـّ ضرب اإلسبلـ كإسبلـ ديًنا ومنياًجا، فيذا الدي

عمى مبادئيـ اإلنسانية،  وتحقيؽ لكرامتيـ اإلنسانية، ومحّقؽ لضروراتيـ الحياتية، ومحافظ
حساف وقسط ب يف الناس، وحرّية وحقوقيـ الحيوية المفضية إلى الحياة الكريمة مف عدؿ ومساواة وا 

في جميع المجاالت، ىذا اإلسبلـ بيذا المفيوـ إذا سّمـ مقاليد كّؿ األمور في حياة األّمة لشخص 
واحد، وأعطاه الحرية الكاممة أاّل يأخذ بنتائج الشورى )في ما ال حكـ لمشرع فيو( فقد فقد ىذا 

ر لّب، يفّكر ويتدّبر، وال ينظ الديف جوىره ومقّوـ وجوده ومبّرر ىذا الوجود، لذا يبدو لكّؿ ذي
الشورى ىي المتّمـ  ، أفّ لمصوابلحّؽ ويريد أف يصؿ بعصبية أو خمفية مسبقة، ويسعى إلى ا

لدائرة اإلسبلـ، وااللتزاـ بيا واجب، وااللتزاـ بنتائجيا واجب، واألّمة مأمورة بممارستيا عمى 
تزاـ بما ينتج عف الشورى عبر األخذ الوجوب، واإلماـ كذلؾ مأمور بممارستيا عمى الوجوب، واالل

بأكثرية اآلراء أيًضا عمى الوجوب، ألّنو ال يوجد عبرة بأف يكوف أىؿ الشورى بأكثرىـ عمى رأي 
ويستبّد الحاكـ برأيو، عمًما أّف اإلسبلـ ذـّ الظمـ واالستبداد فكيؼ يمكف أف نتصّور أّنو ذّمو 

ىذا التناقض   مثؿـ والمسير، حاشا وكبّل لديف هللاثـّ يضع لو القوانيف ويسيؿ عميو التقدّ وحّرمو 
العجيب، إّنما ىو متصّور عند بعض فقيائنا قديًما وحديثًا، ألّنيـ بشر ولو لـ يخطئوا لشككنا 
ببشرّيتيـ، وىذا مدح ليـ ألّنيـ عباد مخمصوف  _سبحانو_ لذلؾ أصابوا كثيًرا جدِّا وقّدموا ما 

نا أماـ إنجازاتيـ، لكّف هللا _سبحانو_ بقدرتو ترؾ عندىـ شيًئا نعجز عف تقديمو ونستصغر أنفس
ناقًصا كي ال نفعؿ كما فعمت أمـ قبمنا وبعدنا، مف تأليو لمبشر عمى ذلؾ األساس مف عدـ إمكاف 

 الخطأ عند العالـ أو الفقيو.
سأناقش بعض اآلراء حوؿ كوف الشورى مستحّبة وليست واجبة مف األمير أو الخميفة،    
لشورى في آؿ الذي قاؿ بو بعض األصناؼ، والشافعي وابف حجر العسقبلني، وحّجتيـ آية او 

 .(1) ثـّ صمح الحديبية وقتاؿ بني قريظة مستحّبة اّف ىذه اآلية تجمع أمورً ( وقوليـ إ159عمراف )
 ّف نتائج الشورى غير ممزمة ألّف ما يترّتب عمى مستحّب فيو أيًضا كذلؾ.كذلؾ قالوا إ  
( 159لو نظرنا إلى الموضوع مف زاوية أخرى سنجد أّف اآلية التي في سورة آؿ عمراف )   

تخاطب النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ والكّؿ مّنا يعرؼ أّف النبّي ليس كأّي بشر، وأّف عنده 

                                                           

 251ص  –سعد الديف ىبللي  –(الجديد مف الفقو السياسي المعاصر 1)
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ّف ذلؾ تغني عف الشورى، فمماذا ال نقوؿ إالوحي يغني عف كّؿ بشر، فأي إنساف بإمكانو ذلؾ ليس
 بالنبّي؟ خاّص 

ـّ لماذا ال نعتبر قولو:     { أوامر مفروضة عمى   ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ}ث
الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ما داـ ال يوجد قرينة مانعة مف ذلؾ، ولماذا اعتبرناىا مستحّبات 

عمى رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو  المرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ونحف نعمـ أّف ىناؾ فروضً 
وسّمـ_ ال نطالب بيا نحف، وكذلؾ ىناؾ مباحات لو حّرمت عمينا، وىناؾ مباحات لنا حّرمت 

 عميو كونو نبيِّا.
خاّصة بالنبّي، ولمعاّمة آية الشورى  _لو سّممنا بتأويميـ_مف جانب آخر فإّف ىذه اآلية    

مميف بأوامر مفروضة كالصبلة والزكاة، وكذلؾ ( مف سورة الشورى تأمر عاّمة المس38رقـ )
فمماذا ال نأخذ بيذه اآلية ونتركيا لنعتبر أّف الحكـ مف تمؾ الخاّصة أو المتحّدثة عف  الشورى.

اآلية التي في سورة الشورى تجعؿ تمؾ خاصة وىذه ىي التي تعـّ جميع األّمة، إذا النبّي وحده؟ 
ّمـ_ الخاصة جانًبا وأّنو ال يمكف أف تتكّرر حّتى قياـ وضعنا حالة الرسوؿ _صّمى هللا عميو وس

 الساعة.
ذا توّصمنا إلى أّف الشورى المستحّبة أو المندوبة سقط دليميا فإّف األخذ بنتائجيا يتبع ذلؾ.    وا 
في قضية الحديبية وقريظة خطير جدِّا، فإذا كاف أمر الشورى مف  اىناؾ خمطً  كما أفّ    

أمور الديف واألحكاـ الشرعية الثابتة فقوليـ صحيح قطًعا، لكف مثؿ ىذه الحوادث ال عبلقة 
لمشورى بيا، فالحديبية كانت وحًيا لذلؾ انتيى دور الشورى، وكذلؾ قتاؿ قريظة فقد نزؿ الوحي 

عميو وسّمـ_ وأخبره أّف المبلئكة لـ تضع أسمحتيا بعد، أفميس ىذا عمى رسوؿ هللا _صّمى هللا 
وحًيا ال عبلقة لمبشر بو؟ فمماذا نخمط عمؿ النبّي والوحي بالشورى التي ىي مسؤوليتنا نحف 

 البشر في األمور التي ال يوجد حكـ واضح وثابت فييا؟ 
عف النّص واألحكاـ  ةمور البعيدونؤّكد ثانًيا وعاشًرا أّننا نتحّدث عف مكاف لمشورى في األ   

الشرعية، وىذا ثبت في السنة الصحيحة عف رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ببل أدنى شّؾ، 
 لذلؾ أرى حكـ مف حكـ بعدـ وجوبيا أّنو خمط أفعاؿ النبّوة بأفعاؿ اإلمارة.

ـ الشارع إذا وترجـ البخاري ترجمة تقتضي أّف حك:  (1) ذكر الشاطبّي في نفس الموضوع   
نما المشاورة تكوف قبؿ التبييف، وشاور الرسوؿ  وقع وظير فبل خيرة لمرجاؿ وال اعتبار بيـ، وا 

ار أبو بكر _صّمى هللا عميو وسّمـ_ في أحد، لكف عندما لبس المتو لـ يمتفت إلى مشورة، واستش
لحكـ رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ في مف فّرقوا بيف  ؛مشورةفي الرّدة ولـ يمتفت إلى 
 الصبلة والزكاة وبّدلوا دينيـ.
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وىنا رأينا أيًضا كيؼ خمط اإلماـ الشاطبّي بيف الوحي وبيف الرأي أو الشورى، وأعطى    
 اجتيادـ شرعّي، وفي األمور التي بحاجة إلى حكًما واحًدا لشورى واحدة في األمور التي فييا حك

 واستنباط حكـ شرعّي، وفي األمور المباحة التي سكت عنيا الشارع وتركيا لمناس.
ا نّص وحكـ شرعّي أو التي بحاجة إلى ىذا ال يجعؿ األمر يستقيـ فاألمور التي فيي   

ف كاف ىناؾ نوع مف التشاور فيو  اجتياد الستنباط حكـ شرعّي ال عبلقة لمشورى بيا إطبلًقا، وا 
ء والمجتيديف والفقياء، اعتماًدا عمى ما قالو الشرع وليس اعتماًدا عمى رأي قائـ بيف العمما
 المستشاريف. 

أّما رأي المستشاريف واالستشارة التي نريدىا والتي ىي واجب عمينا ممارستيا وعمى    
اإلماـ كذلؾ، وعمينا األخذ بما انتيت إليو الشورى بشكؿ إلزامّي، ذلؾ مف األمور التي تخّص 

الدنيا، وسكت عنيا الشارع تارًكا إّياىا لنا، ألّف الديف قواعد عاّمة لكّؿ شيء، وليس  سياسة
تفصيبلت دقيقة لكّؿ شيء، وفوؽ ذلؾ فإّف ىذه الشورى محكومة بالقواعد العاّمة لمشرع، وىي 
الحفاظ عمى الضرورات، وجمب المصالح، ودرء المفاسد، والحفاظ عمى األسس والمبادئ والقيـ 

مية، وعدـ الغّش وال الكذب وال الرياء في ممارستنا الشورى، وىذه قواعد وأحكاـ دينية اإلسبل
 وشرعية عاّمة تحكـ الشورى والمستشاريف.

: األمر في اآلية لمندب، ذلؾ أّنو _صّمى هللا عميو وسّمـ_ غنّي عف  (1) وىناؾ رأي يقوؿ    
 مندوب يثاب فاعمو وال يأثـ تاركو.آرائيـ لعصمتو، فعمـ مف ذلؾ أّف قيامو بالشورى أمر 

ىذا خمط كبير جدِّا كما أسمفنا، فعصمة النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ال عبلقة لنا وال     
 شورتنا الواجبة في اّتجاه معاكس تماًما.مشورتنا بيا، ومجاؿ مب
بو الرسوؿ ويمكف أف أزيد عمى ذلؾ أّف االستشارة في أمور الشرع ممنوع بتاًتا، وما قاـ    

ومف بعده إّنما ألّنو غـّ عمييـ الحكـ، فمّما اكتشفوه وانجمى ليـ عدلوا إليو، وتركوا مبدأ المشورة، 
 ألّنو ال مشورة ابتداء مع الحكـ الشرعّي. 

والخطورة أف نصدر الحكـ بالندب عمى اعتبار أّنو يحّؽ لمرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_     
خذ بيا، وأّنيا أصبًل مندوبة، ألّف الشورى مع الشرع ال اعتبار ليا، أف يعدؿ عف الشورى وال يأ

ـّ يأخذ الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ برأيو الخاص )عمًما أّنو ليس  وما ىي إاّل لبلستئناس، ث
ّنو رأيو، وكيؼ نعتبر الخميفة إليو مف هللا سبحانو( فكيؼ نقوؿ إرأيو بؿ ىو رأي الشرع الموحى 

ئلماـ أف يكوف مستبدِّا وأّنو حاكـ برأيو الذي يشبو ويضاىي عوة لوالقدر؟ أليس ذلؾ دبنفس القيمة 
 رأي الوحي الذي نزؿ عمى الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ .
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الحكـ عمى اضعة لمشورى مف األحكاـ الشرعية، ثـّ إصدار يجب التفريؽ بيف األمور الخ    
حكـ صحيح ال خمط ل عبلقة ليا بالنبّوة والوحي، وىكذا يمكف أف نصؿ الشورى عمى اعتبار أنو ال

 فيو.
حكـ األغمبية ليس ىو المعيار الحقيقّي لمصواب، فقد ذىب :  (1) وقد ذىب الخالدي إلى   

بيف الحاكـ واألّمة بدليؿ أّف  بيا الترجيح في بعض أمور الشورى اآلمدّي إلى أّف الكثرة يحصؿ
الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ نزؿ عند رأي األغمبية في أحد مع أّنو ثبت أّنو أخطأ عسكريِّا، 

 واألغمبية مطمًقا ال اعتبار ليا في األحكاـ الشرعية.
 في األمور الدنيوية ليس في محّمو؛ا خمط أيًضا بيف الشورى في األحكاـ الشرعية و وىذ   
حكميف مختمفيف الختبلؼ القضيتيف، ىذا إضافة إلى خمط مف نوع آخر وىو و بحاجة إلى ألنّ 

الغيب، فالرسوؿ _صّمى هللا عميو وسمـ _ لـ يكف يعمـ بخطأ الخروج مف المدينة االّطبلع عمى 
ّمى هللا عميو وسّمـ_ عسكريِّا، وحّتى أّنو لـ يثبت عسكريِّا أّنو خطأ، بؿ كانت رؤيا لمنبي _ص

نبياء حّؽ، ودليؿ أّف الشورى في أمر عسكرّي دنيوّي ال دخؿ لؤلحكاـ والنصوص بو، ؤيا األور 
فقد تبع الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ الشورى التي كانت باألغمبية، ولـ يكف يعمـ بالخطأ 

عمى  ، بؿ أخذ برأي األغمبية الناتج عف الشورى، وىذا يدؿّ ياالعسكرّي، ولـ يرّجح أمًرا عمى أمر ب
حكـ منفرد بعيد عف األحكاـ الشرعية، التي تحتاج إلى حكـ آخر مختمؼ، وىو يبدأ مف أّنو  وأنّ 

ال مجاؿ لمشورى بتاتًا، ال ندًبا وال وجوًبا وال حّتى استحباًبا وال كرًىا، بؿ ىناؾ نّص وانتيى 
 األمر.
ذا  مع الفرد الواحد؟ف الناس، فيؿ ىو سأؿ سؤااًل: إذا لـ يكف الصواب مع الكثرة مأو       وا 

 كانت الكثرة لمترجيح فيؿ يعني ذلؾ عدـ األخذ بالراجح وتركو إلى المرجوح؟!
أيف عقد اإلنابة؟ وأيف شروط العقد بيف األّمة والحاكـ؟ وأيف تيديد عمر بف الخّطاب  ثـّ    

وال  مى نفسياألّنيا صاحبة السمطاف ع لمف يحاوؿ أف يسمب األّمة حّقيا؟! أليس ذلؾ حقِّا لؤلّمة
بينما يحّؽ لفرد أف يمارس  اتيا ميما كاف صغيًرا وتفصيميِّايحّؽ ليا أف تبّت في أمر مف أمور حي

 مح لو أاّل يأخذ برأي غالب الناس؟!السمطة عمى األّمة، وأف يفرض عمييا ما يراه، ونس
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 الفصل السادس
 نظام الحكم في اإلسالم

 )الشكل(

 الباب األّول: تركيبة النظام السياسي
عمى أّف اإلسبلـ مف عظمتو لـ يأت أجمعوا ذكرنا أّف أغمب عممائنا إف لـ يكف جميعيـ     

ـّ ليبقى صالًحا  زماف ولكّؿ  لكؿّ بنظاـ حكـ محّدد مفّصؿ، ألّنو ديف عالمّي لمبشرية جمعاء، ث
لبناء شكؿ نظامي وتركيبو بما يتبلءـ مع العصر، ومع  اوأسسً  امبادئ وقيمً  مكاف، وعميو فقد حّدد

 واقع الشعب الذي يعيش عمى بقعة األرض أو الوطف المعيف.
اجتيد العمماء منذ عيد الصحابة _رضواف هللا عمييـ_ في ابتكار أشكاؿ ال تخرج في    

ف كذلؾ ية، كما اجتيد عمماء العصر ومفكروه اإلسبلميو اإلسبلمية والقيـ الدينجوىرىا عف القواعد 
وبعد كّؿ التطّور البشرّي لمخروج بنظاـ إسبلمي سياسي لمحكـ، لكف ىذا النظاـ ظّؿ محكوًما 

 بأمريف صعبيف: 
جدؿ األّوؿ: أّنو نظاـ نظرّي عمى الورؽ فقط، لغياب دولة اإلسبلـ، وىذا أمر يجعؿ منو مثار   

وأخذ ورّد، ألّف اإلسبلـ ديف حياة يجب أف ينزؿ إلى األرض والتطبيؽ، وليس نظرّيات جامدة 
 غير متحّركة، تكتب عمى الورؽ وتصاغ بصيغة فكرية أو فمسفية.

 كثيريف وة الغرب المادية، ما جعؿالثاني: وجود تطّور عالمي وبشرّي قوّي وواسع وصعود حفا  
لنابع مف تبعية المغموب لمغالب حسب نظرية ابف خمدوف، وتارة إلى يذىبوف تارة إلى التقميد ا

 لمنظاـ الغربي ومحاوالت إلباسو المباس اإلسبلمي.المحاكاة الشكمية 
لكف بالمقابؿ ىناؾ مف بقي متمّسًكا بالمنطمؽ اإلسبلمّي لدرجة أّنو يرفض التحديث أو     

نتاجو مف جديد كما ىو، دوف النظر إلى أّف اإلسبلـ يتطّور  التطّور، بؿ إعادة اجترار الماضي وا 
مع الزمف، ألّنو صالح لكّؿ زماف ومكاف، فالديف الثابت األصيؿ ال أحد يقترب منو، لكف تركيبة 

ا، سال نخرج عنيا، تتّفؽ مع اإل كيا الشارع لنا، وقّعد ليا قواعدأنظمة الحكـ تر  بلـ روًحا ونصِّ
 تطوير األشكاؿ حسب مستوى تطّور البشرية.لنصؿ ونحف بحاجة إلى اجتياد المختّصيف كي 

لمخروج بنظرية في الحكـ، فمنيـ مف ألـز نفسو  كثيًراف بذؿ العمماء والمجتيدوف والمفّكرو    
ا وحرًفا، ومنيـ مف اعتمد أشكاؿ الماضي لبلسترشاد واالس تئناس بأشكاؿ الماضي السحيؽ نصِّ

 يتبلءـ مع العصر وتطّور البشرّية. ألفضؿ، وبماوالعمـ، مع إمكاف تطويرىا إلى ا
ـّ انطمقنا في  أىداؼ اإلسبلـ إذا اعتمدنا أسس اإلسبلـ في تعامؿ اإلنساف كإن    ساف، ث

العميا ومقاصده السامية، فإّننا نستطيع أف نضع نظرية في الحكـ تحّقؽ مقاصد اإلسبلـ في تكريـ 
ع هللا _سبحانو_ وعندىا فإّف الشكؿ اإلنساف، والحفاظ عمى الكميات الضرورية لو، وتحقيؽ شر 
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ـّ العدؿ والمساواة واإلحساف، وىذا ما  سيكوف مبنيِّا عمى أساس واضح، إقامة القسط بيف الناس، ث
ـّ تقسيميا إلى ثبلث : تشريعية ة أقساـيسّمى اليوـ بالقوانيف الوضعية، فصؿ السمطات، التي ت

 وتنفيذية وقضائية.
 :  (1) ىذا الجانبيقوؿ الدكتور البمتاجي في    
ال نجد في نصوص القرآف والسنة صورة مفّصمة لكيفية نظاـ الحكـ، وقد اقتضت     

ضرورات التطّور البشرّي واختبلؼ الظروؼ االجتماعية باختبلؼ العصور، أاّل ينزؿ التشريع 
اإلسبلـ  اإلسبلمي بصورة تفصيمية موّحدة لكيفية نظاـ الحكـ، كما أّنو ال يتصّور بداىة أف ييمؿ

مسألة مف أىـّ مسائؿ حياة الناس، مف ىنا كانت الطريقة التي عالج بيا اإلسبلـ ىذا األمر، 
كما تفتح المجاؿ لمعقؿ البشرّي ليبذؿ جيده تجمع بيف المرونة والخمود والصبلحية لكّؿ مجتمع، 

وىكذا نزؿ و، في تعّرؼ ما يبلئـ مجتمعو مف تفصيبلت ووسائؿ جزئية، والتي تتغّير بتغّير ظروف
ـّ عمييـ أف يجتيدوا في  التشريع بمقّررات ومبادئ وأسس عاّمة شاممة تمـز المسمميف اتّباعيا، ث

 التفاصيؿ بما يتبلءـ مع مجتمعاتيـ.
لى ذلؾ ذىب المستشار الخالدّي أيًضا    . (2) وا 
وأمعّناه في ديننا لوجدنا اإلجابة في استقراء دقيؽ لما ىو عميو اإلسبلـ،  نظرلو دّققنا ال     

 كاآلتي: أ بيامف تشريعات وقيـ سامية، تدلنا عمى كيفية بناء وتركيب نظاـ صالح لمحكـ، أبد
ۅ  }( وقاؿ: 26{ )ص یی جئ ېئېئىئىئىئ ی یقاؿ تعالى: } .1

{ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ( وقاؿ: }58{ )النساء:ىۉۉېېېې
 (49)المائدة:

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  قاؿ تعالى: }  .2

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ( وقاؿ: }41{ )الحج:گگگگککک

 ( 104{ )آؿ عمراف:  ڻ  ڻ  ۀ  ڻڱ  ڱ      ں  ں  ڻ
جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یقاؿ تعالى: }  .3

 ( 59)النساء: {  ىت  يت  جث  مث  متخب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت
 أواًل: اآليات األولى تدعو إلى تشكيؿ نظاـ قضائي قائـ عمى العدؿ بيف الناس بالحّؽ والشرع.

عمى األمر  ثانًيا: اآليات في المجموعة الثانية تدعو إلى أف تكوف ىناؾ جماعة مف األّمة قائمة
بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وىذا يعني أف تكوف نائبة عف األّمة في البّت في الحوادث الطارئة 

                                                           

 356-355ص  -د. محمد البمتاجي –(منيج عمر بف الخطاب في التشريع 1)
 97ص  -محمود الخالدي –(اإلسبلـ وأصوؿ الحكـ 2)



 موقع الشورى يف النظام السياسي اإلسالميــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

157 

عمى األّمة وسّف القوانيف ليا، أو االجتياد الستنباط أحكاـ شرعية إف وجدت، وىذا ما يعّبر عنو 
 خ اإلسبلمّي.اليـو )المجالس النيابية( وىو ما كاف يوصؼ )بمجمس الشورى( عبر التاري

ثالثًا: اآلية الثالثة في المجموعة، تدعو الناس إلى الطاعة،  _سبحانو_ ولمرسوؿ _صّمى هللا 
عميو وسّمـ_ ثـّ والة األمر مف الحّكاـ الذيف يضطمعوف بالميّمة التنفيذية النياية والمتابعة اليومية 

 و، أو مجمس الوزراء ورئيسو.لحياة األّمة، وىو الخميفة أو الحاكـ، أو مجمس الحكـ ورئيس
 بعض متماشًيا مع األنظمة الوضعيةوىذا الترتيب قد ال يبدو جديًدا، أو مبتكًرا، وقد يراه ال   

مف األمثمة في اإلسبلـ عمى القضاء العادؿ عديد مف جانب ليس بجديد، فيو ليس بجديد، فيناؾ 
النّص القرآني والحديث النبوّي، وكذلؾ عمى صيغة مجمس  غيراإلسبلمي المستقّؿ في التاريخ 

ف كاف بشكؿ أو أشكاؿ بدائية، وميّمات غير محّددة بوضوح، وىناؾ مف القوانيف التي  الشورى، وا 
تدّؿ عمى  -بف الخّطابخاّصة زمف الخميفة عمر -استحدثيا النظاـ اإلسبلمي لحياة الناس 

نّص اإلماـ وما خاض  أّنو غنّي عف التعريؼحدثة، كما وظيفة تشريع قوانيف معّينة في نوازؿ م
 فيو العمماء عبر تاريخ اإلسبلـ بخصوصو.

 ا إذا كاف راجًعا لمكتاب والسنةالوضعية، فيذا ال يعتبر تماشيً التماشي مع األنظمة أّما    
ـّ إّف "الحكمة ضاّلة المؤمف أّنى وجد ذا مارسو السمؼ مف األّمة، ث ىا فيو أحّؽ معتمًدا عمييما، وا 
دة مرجّوة، أو ئبيا" أو كما قاؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_. فإذا كاف في أمر ما أو قانوف ما فا

شرع هللا _سبحانو_ يخالؼ مصمحة مرتجاة راجحة، فبل بأس أف نأخذه، ونعمؿ بو إذا لـ يكف 
 وأصوؿ ديننا.

بّد أف يراعي أمريف فبلبقي أف نذكر أّنو إذا كاف وال بّد مف نظاـ بيذا الشكؿ أو ذاؾ فإّنو    
 ميّميف: 

األّوؿ: مبدأ استقبلؿ كّؿ جزء مف النظاـ عف اآلخر، وىو ما يسّمى اليوـ فصؿ السمطات، فبل 
، يحكـ بما يجد في شرع هللا، أو القوانيف المقّرة مف األّمة في حاؿ ال  يكوف القضاء إاّل مستقبلِّ

أو البعد  ر يجعمو ينحرؼ إلى المحاباةلؾ مجمس األّمة ال يتأّثر بأي مؤثّ وكذيوجد حكـ شرعّي، 
عف مصمحة األّمة، وكذا األجيزة التنفيذية، ابتداء مف اإلماـ إلى أجيزة الدولة كالشرطة والجيش، 
وعادة ما يتسّمؿ الخمؿ إلى ىذه األجيزة فتصبح بيد اإلماـ أو الحاكـ، تحميو وتقتؿ األّمة ألجؿ 

ائح ودساتير قانونية ذلؾ، وىذا خمؿ كبير، يؤّدي إلى دمار األّمة، بؿ يجب أف تكوف ىناؾ لو 
 تنظـ ىذا الوضع وىو الشرط الثاني.

ال تترؾ شاردة وال  تنّظـ العممية السياسية برّمتيا الثاني: أف تكوف ىناؾ قوانيف واضحة ومتبعة
واردة، تضع قدر اإلمكاف الحموؿ المناسبة لكّؿ إشكاالت الحياة، وتحّدد حدود صبلحيات كّؿ 

ـّ األىـّ كيفية إقالتو أو عزلو سواء كاف كّؿ ىيئة وكّؿ مسؤوؿ و جياز  وكيفية تنصيبو ومحاسبتو ث
 شخًصا أـ ىيئة.
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 :ةأهّم وأقوى فرع في السمط -الباب الثاني: القضاء
القضاء مف أوجب ما عمى األّمة إقامتو، وىو فرض عمى الكفاية، بأمر القرآف الذي     

مف ص، وكذلؾ فعؿ الرسوؿ  26وآية مف النساء،  58آية مف المائدة،  49آية ،  (1) ذكرناه
بف الخطاب أبا ا، وكما بعث عمر _صّمى هللا عميو وسّمـ_ عندما بعث عميِّا إلى اليمف قاضيً 

 بف مسعود إلى الكوفة.، وعبد هللا إلى البصرة قاضًيا موسى األشعريّ 
ياة الحلـ تشيد :  (2) وفي جانب العدؿ في القضاء اإلسبلمّي قاؿ الدكتور الخالديّ    

، ويكفؿ الحّؽ أو يسااإلنسانية نظاًما يقطع دابر الظمـ مثؿ اإلسبلـ،  وي بيف الحاكـ والمحكـو
ضّد الحاكـ في حاؿ جوره، وىذا حتى أّنو جعؿ محكمة لممظالـ، والعدؿ والخير والمساواة، 

فميأخذ منو، "مف أخذت لو مااًل فيذا مالي، الحبيب _صّمى هللا عميو وسّمـ_ يخاطب الناس قائبًل: 
 ومف جمدت لو ظيًرا فيذا ظيري فميقتّص منو".

والقضاء في اإلسبلـ مبنّي عمى مبدأ المساواة التامة أمامو، فبل فرؽ بيف الناس ميما    
كانت الرتب والمراكز وميما بمغوا مف المكانة والعمـ والعرؽ والموف، فقد وقؼ عمر بف الخّطاب 

فقاؿ عمّي:  لو أّف أمير المؤمنيف شاىد امرأة عمى معصية،ولكـ : ما ق (3) يوًما سائبًل الصحابة
 شيداء، أو يجمد بحّد القذؼ، شأنو شأف سائر المسمميف. ةيأتي بأربع

_ ىو القاضي، إاّل في البداية كانت األمور بسيطة حيث الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ    
ي مستقبلِّ ئالقضا مف الفرز واالختصاص مف أّياـ الخمفاء الراشديف، فأصبح الجياز أّنو بدأ نوع

 .  (4) بصبلحياتو ومتمّيًزا
مف ناحية خضوعيـ لوالية القضاء، وقد جعؿ اإلسبلـ المواطنيف سواسية أماـ القضاء،    

جراءات التقاضي، وأصوؿ المرافعة وقواعد اإلثبات،  وسرياف النصوص عمييـ وتنفيذ األحكاـ وا 
فعميو أف يحضر أو طبقة حتى رئيس الدولة نفسو، إذ ال ميزة لشريؼ أو نبيؿ، الصادرة بحقيـ، 

  .، بؿ حتى األعداء يظفروف بالمساواة أماـ القضاءإلى ساحة القضاء كأي مواطف عاديّ 
وأّكد الفقياء المسمموف أّف عمى القاضي التسوية بيف الخصوـ في: المدخؿ والممحظ       

وىذا في والنظر والمجمس، دوف تمييز بيف شريؼ ومشروؼ، وحّر وعبد، ومسمـ وغير مسمـ، 
 . (5) لمظمـ الذي نيى عنو رفعو لمعدؿ الذي أمر بو اإلسبلـ  القضاء اإلسبلمّي تحقيؽ

                                                           

 167ص  –الخزرجي  –(فقو السياسة 1)
 425ص  –الخالدّي  –وأصوؿ الحكـ  (اإلسبلـ2)
 43ص  -محّمد أبو فارس –(النظاـ السياسي في اإلسبلـ 3)
 46ص  -الريسوني -(األّمة ىي األصؿ4)
 159-158ص  -البياتي –(النظـ اإلسبلمية 5)
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القضاء خاصة الحكاـ، وىذا ىو مصدر قّوة القضاء، وىو ما جعمنا ال حصانة ألحد أماـ    
وىي تحقيؽ العدؿ وفّض المنازعات وقوتو تنبع مف وظيفتو،  ،نقوؿ عنو أقوى فروع السمطة

حقاؽ الحّؽ، سوى  أي جية أخرىوتنفيذ ذلؾ بنفسو دوف الرجوع إلى  وتحقيؽ السمـ االجتماعي، وا 
قانوًنا اتّفقت عميو األّمة، أو إحدى مؤّسساتيا  ـأا )حدود( القانوف، سواء كاف القانوف شرعيِّ 

 الشورية والدستورية.
ال نقصد بالتنفيذ تنفيذ األحكاـ الصادرة عف المحكمة، إّنما تنفيذ ما يراه مف حكـ بإصداره    

يصدر القرارات واألحكاـ بناء عمى ما عمى القضية دوف أخذ إذف أي جية، ألّنو جياز مستقّؿ، 
 و مف قوانيف وتشريعات.لدي

وقد  ،الدولة اإلسبلمية عمى العموـ دولة قانوف، وىذا يشّكؿ ضماًنا لعدـ استبداد الحّكاـ     
ذلؾ بقولو: "إّنما أىمؾ مف كاف قبمكـ أّنيـ كانوا إذا بّيف الحبيب _صّمى هللا عميو وسّمـ_ أىمية 

ذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقاموا   ". (1) عميو الحدّ سرؽ فييـ الشريؼ تركوه، وا 
القانوف الشرعّي الذي أصمو  حيث إفوالبشري( –والدولة اإلسبلمية دولة القانوف )الشرعي     

النّص، واألحكاـ الباقية تبقى لمقانوف الدستورّي، ىو مسؤولية عمماء األّمة ومتخّصصييا في 
أماـ القانوف، ألّف ىدؼ القانوف ىو تنظيـ الحياة، ولو  المجاالت المختمفة، وبالتالي فالكّؿ سواسية

 .¹بالقّوة عند االقتضاء
سّمي  كما أّف اإلسبلـ استحدث دوًرا رقابيِّا لمقضاء عمى الدولة وعمى مؤسساتيا ورجاليا،   

 .²قضاء المظالـ، الذي يمّثؿ أعمى درجات الرقابة عمى تصرفات الدولة، ومحاسبتيا ىيئات وأفراًدا
ف بعثيما عمر بف الخطاب، إلى أبي موسى األشعرّي والقاضي شريح قد ورد في األثر رسالتاو   

منارة وقدوة لمبشرية جمعاء، في  ليقضيا بيما، فييما مف المبادئ ما يجعؿ مف القضاء اإلسبلميّ 
  :³تحقيؽ الحّؽ، ومف تمؾ المبادئ ما ذكره البمتاجي

تى ال يطمع شريؼ في حيفؾ، وال حآس بيف الناس في مجمسؾ وفي وجيؾ وقضائؾ  .1
 س ضعيؼ مف عدلؾ.ييأ

 البينة عمى مف اّدعى واليميف عمى مف أنكر. .2
 الصمح جائز بيف المسمميف إاّل صمًحا أحّؿ حراًما أو حّرـ حبلاًل. .3
ف تضرب لو أحًدا ينتيي إليو فإف بّينحقِّا غائًبا أو بينة فامف اّدعى  .4 و أعطيتو حّقو، وا 

 ميو القضية.أعجزه ذلؾ استحممت ع
ال يمنعؾ قضاء قضيت بو اليوـ فراجعت بو رأيؾ فيديت فيو إلى رشدؾ أف تراجع فيو  .5

 ومراجعة الحّؽ خير مف التمادي في الباطؿ. الحّؽ، فإّف الحّؽ قديـ ال يبطمو شيء،

                                                           

 40ص  -الكيبلني –(القيود الواردة عمى سمطة الدولة 1)
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ـّ اعمد إلى أحّبيا إلى هللا  فقسإف اجتيدت رأيؾ  .6 األمور عند ذلؾ، واعرؼ األمثاؿ ث
 .وأشبييا بالحؽّ 

 *خالصة القول: 
، وغير خاضع ألّي تأثير     إّف نظاـ الحكـ في اإلسبلـ أقّر نظاًما قضائيِّا نزيًيا ومستقبلِّ

مف أّي نوع، ال يوجد فيو محاباة ألحد، أو لجية، وأقّر قواعد لمتقاضي أساسيا االستقبللية والعدؿ 
ا القضاء، والمساواة بيف الناس ومخافة هللا وتقواه، وجعؿ نظاًما لمعقوبات في الشرع يمتـز بي

وأعطاه الشارع فسحة الستحداث قوانيف لما يحدث مف النوازؿ، عبر تطاوؿ العصور واألزماف، 
ىذه القّوة نابعة مف القواعد فجعؿ الشارع بذلؾ جياز القضاء أقوى أنواع السمطات في الدولة، 

ثـّ مف ومف كونو يسير وفؽ حدود وقواعد ال يتجاوزىا، وىي واضحة جمية، التي يسير عمييا، 
ودوره في الحكـ، وىذا يميزه عف السمطات األخرى، كونو غير خاضع ألّي جية في تنفيذه لعممو 

جتيادات وىذا يدخؿ التي تعمؿ وفؽ نظاـ التقريب، واآلراء والبحث والسياسة، وما إلى ذلؾ، مف ا
 انوفور ال قإلى عمميا الضعؼ مقابؿ القضاء، وأحياًنا االختبلؼ الواسع الكثير والتعامؿ مع أم

 ليا، وال ضوابط دستورية.
ثير مف األحداث التي حدثت في التاريخ الراشدي، تثبت نزاىة القضاء وىناؾ ك    

واستقبلليتو وقوتو، فسيدنا عمّي بف أبي طالب وقّصة درعو التي كانت مع الييودّي أشير مف أف 
 عميو، مثؿ مواطف عادّي.تنسى، وكيؼ تحاكـ إلى القاضي شريح ىو والييودي وحكـ القاضي 

وحتى في زمف  ا مف أقوى وأنقى وأنزه ما يكوف،ىذا النظاـ القضائي اإلسبلمي نظريِّ    
الراشديف بقي كذلؾ وتطّور، وال مانع مف تطويره دائًما حسب مقتضيات العصور واألزماف، لكف 

السياسي اإلسبلمي، وظيرت  أف نذكر أّف فترة ما بعد الخبلفة الراشدة تراجع النظاـولؤلمانة ال بّد 
اجتيادات وفتاٍو سمطانية ال عبلقة ليا بمبادئ اإلسبلـ السامية، فتراجع القضاء كجزء مف النظاـ 
بشكؿ عاـ، ولـ يستطع أف يتطّور مع الزمف، فبقي كّؿ ما قيؿ في الموضوع عبارة عف اجتيادات 

يا الحّظ في تطبيؽ عممي عمى العصر الراشدي إضافة إلى االجتيادات النظرية التي لـ يحالف
 األرض إاّل ما ندر، وفي حاالت خاصة ونادرة.

إلى تطبيؽ عممي عمى األرض وممارسة واعية النظاـ القضائي اإلسبلمي بحاجة إف    
تواكب العصر، فميس صحيًحا أف يبقى القضاء متوّقًفا عند تطبيؽ الحدود الشرعية، مثؿ حّد 

فيناؾ أمور ونوازؿ ومحدثات ال بّد مف معرفة الحكـ فييا، الزنى والقتؿ وشرب الخمر فقط، 
وىناؾ مف اجتيادات العصر ما ىو عند األمـ األخرى يمكف االستفادة منو، وكذلؾ ىناؾ 
اجتيادات في العصر الراشدي يبنى عمييا، وىذا كّمو ال بّد لو مف مجموعة كبيرة مف المفّكريف 

يف، يقوموف بعقد دورات واجتماعات في شّتى الديار والعمماء المتخّصصيف والفقياء القانوني
ـّ يقوموا  اإلسبلمية، كي يستنبطوا ما يصمح مف قانوف لحياة األّمة، ومواكبة تطّور الزماف، ث
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بتطبيقو عمى األرض، وتركو لمزمف كي يثبت صّحتو مف عدمو، في خطط قد تكوف خمسية أو 
صحيح قادر عمى إنجاز ميامو، وىذا كّمو يتـّ عشرية أو ما شابو، وىكذا نكوف قد خرجنا بقضاء 

 عبر التشاور بيف أصحاب االختصاص باألمر.
 الباب الثالث: الهيئة التشريعية )أهل الحّل والعقد(

{ المراد بذلؾ ںںڻاألّمة ىي مصدر السمطة ابتداء وانتياء، لقولو سبحانو: }   
المسمميف" وكاف النبّي _صّمى هللا عميو اختيار السمطة، فكما قاؿ عمر: "اإلمارة شورى بيف 

وسّمـ_ ال يقطع أمًرا دوف شورى األّمة فيما كاف أمًرا عامِّا، وكاف يشاور أصحابو في جميع 
، وىذا الكبلـ لؤلستاذ المطيري يؤّكد عمى ضرورة الشورى وعمى  (1) شؤونيـ، ما لـ ينزؿ وحي

، كما أّنو يؤّكد مسألة ميّمة ال بّد مف مشروعية الشورى، وأّف ديننا قائـ في أصمو عمى ذلؾ
التعرؼ عمييا إذ كيؼ يمكف إنفاذ الشورى بشكؿ صحيح، مع توّسع األّمة واّتساع الببلد وتفّرؽ 

 زموف بالمبدأ أـ بالشكؿ؟ توىؿ نحف مم باد؟الع
نحف ممتزموف بمبدأ الشورى والشكؿ غير ميـّ، فالرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ شاور     
س )وىذا في سبي ىوازف(، في رّد السبي ألّف ىوازف أسممت تطييًبا لقموبيـ عمى إسبلميـ، النا

  (2) وبعد موافقتيـ قاؿ ليـ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ : " ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكـ أمركـ" 
العرفاء  وقد جعؿ البخاري باًبا بعنواف )العرفاء لمناس( تحت كتاب األحكاـ، وقاؿ بمشروعية إقامة

 . (3) ألّف اإلماـ ال يمكنو مباشرة جميع األمور بنفسو
وكذلؾ فعؿ رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ عندما طمب مف األنصار أف يأتوا بالنقباء     

عنيـ في بيعة العقبة، وىذا يدّؿ عمى أّف المسألة خاضعة الجتياد األّمة، وغير محّددة بشكؿ 
 مفّصؿ لكّؿ زماف ومكاف.

بعد فترة مف تطاوؿ الزمف ظير مصطمح أىؿ الحّؿ والعقد، وأىؿ الشورى ثـّ مجمس     
الشورى، وىكذا مع تطّور الحياة وتكاثر األّمة، وىذا تدليؿ عمى أّف األصؿ والمشروعية موجودة، 

 والتطوير وارد.
ـّ تبعيـ نفر مف المياجريف،     لمتشاور في سقيفة بني ساعدة اجتمع نفر مف األنصار ث

والبّت في أمر خبلفة النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وكاف ىؤالء نفر ولـ يكونوا كّؿ األّمة، وبعد 
 أف اتّفقوا وتراضوا عمى أبي بكر خرجوا إلى األّمة لتبايع أبا بكر بالخبلفة.

                                                           

 29ص  –حاكـ المطيري  –(الحرية أو الطوفاف 1)
 31ص  –المصدر نفسو (2)
 32ص  –(المصدر نفسو 3)
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ـّ ب   عد أف وعمر بف الخّطاب جعؿ األمر في سّتة، يغمقوف الباب عمييـ فيتشاوروف فيما بينيـ ث
 يتّفقوا يخرجوف إلى الناس فيبايع الناس الخميفة الجديد ويعقدوف معو االتّفاؽ.

وفي قضية التحكيـ في صّفيف اتّفؽ الطرفاف عمى أف يعود األمر إلى األّمة )شورى(     
الختيار خميفة جديد يختاره الناس، فالحّكاـ في القضية نابوا عف األّمة في خمع الخميفة، وأف يعود 

 مر شورى لؤلّمة، تختار مف تشاء بكامؿ إرادتيا وبحّرّية تاّمة.األ
ىذه كّميا شواىد حّية عمى مشروعية إيجاد ىيئة تنوب عف األّمة في تقرير بعض    

لؤلّمة لتصادؽ  _إف كاف ىناؾ حاجة_القرارات الحادثة بناء عمى تطاوؿ الزمف، ثـّ رفع األمر 
د أّف ىناؾ مف األمور الصغيرة ىي أيًضا بحاجة إلى عميو، وقمنا إف كاف ىناؾ حاجة، لنحدّ 

ـّ  شورى ضيقة وليست بحاجة إلى رأي األّمة مثؿ نصب اإلماـ، أو اختيار النواب عف األّمة، ث
لبّت في أمر اقتصادّي، مثؿ ا بحاجة إلى متخصصيف فقط، فإذا كّنا بحاجة إلى اإّف ىناؾ أمورً 

مف ىـ إلى  الدولة أو جزء منيا، فيذا القرار بحاجة اتّفاقية اقتصادية أو خّطة نجرييا عمى
ذا كّنا ء االقتصادوعمما قادروف عمى فيـ االقتصاد بحاجة إلى البّت في  وليس إلى أفراد األّمة، وا 

 فنحف بحاجة إلى العالميف بيا وىكذا. مسألة طبّية
مف كّؿ ما سبؽ نستنتج أّف الدولة اإلسبلمية يمكنيا أف تختار نواًبا عنيا لمبت في    

وحسب المستجّدات، يقوموف باّتخاذ القرارات نيابة عف األّمة، بما يتوافؽ مع مصمحة األّمة، 
فالعبرة بالجوىر فقط،  ،متخصصيف وىذا يمكف أف تسميو أي اسـتشارة عمميـ وتخصصيـ أو اس

مجمس أعياف أو مجمس تشريعي، أو مجمس وف مجمس نّواب، أو أىؿ الحّؿ والعقد أو فإّما أف يك
، وىو اّتخاذ القرارات أّمة، فيذا ليس مقصوًدا لذاتو، إّنما المقصود طبيعة العمؿ الذي يقوـ بو

بلزمة لممستجّدات العصرية، التي لـ تمّر عمى األّمة، وال يوجد ليا حكـ شرعّي أو حكـ سابؽ ال
 دولة أو السمطة.مف ال

ىذه العممية خاضعة دائًما لبلجتياد والتجديد، ألّف اإلنساف غير مكتمؿ، وعممو كذلؾ،    
لمتحّقؽ مف و لذا ال بّد مف إخضاع مثؿ ىذه األعماؿ والتجارب لمتطبيؽ عمى األرض، 

عصر ثؿ تمؾ القرارات غير صالحة لكّؿ صبلحيتيا، كما أّنو يمكف مستقببًل أف يطرأ ما يجعؿ م
 وىكذا. .فيقـو المجمس بتغييرىا.

ـّ إّنو ال مانع مف إيجاد دستور ثابت لمرحمة زمنية طويمة نسبيً     مف أف يعاد البحث ا بداًل ث
ّرة في نفس المسألة، في أوقات متقاربة، وىذا الدستور، وىو مجموعة مف القوانيف العامة كّؿ م

ال حكـ لمشرع فيو بالتفصيؿ، أو األمور التي تكوف محكومة لمشرع، واتّفاؽ الناس عمى ما 
المباحة، التي تنظـ حياة الناس العممية، خاصة في القضايا العامة، كاّتخاذ قوانيف منظمة لمحياة 
السياسية وصبلحيات كّؿ مف اإلماـ والوالة، والشرطة والجيش والقضاة والرعية، والمؤسسات 

 فرد وكّؿ ىيئة ما لو وما عميو.والييئات، كي يكوف لدينا مجتمع منّظـ يعرؼ كّؿ 
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نيـ عمى سبيؿ المثاؿ بعض اآلراء: وتحّدث عمماؤنا األجبّلء حوؿ أىؿ الشورى، نذكر م   
البغدادّي: سّماىـ أىؿ االجتياد، وصاحب تفسير المنار يقوؿ: جماعة الحّؿ والعقد ىـ األمراء 

يرجع إلييـ الناس، والنووي يقوؿ  والحكاـ والعمماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذيف
وابف خمدوف يرى أّنيـ أصحاب العصبية وأّف الشورى  إّنيـ العمماء والرؤساء ووجوه الناس.

 . (1) نوعاف: شورى الفقياء في األمور الشرعية، وأىؿ الشوكة في السياسة
األّمة، إّف ىذه الييئة )أىؿ العقد والحّؿ( أو مجمس الشورى، ىو مجمس منتخب مف     

يكاؿ األمير  ينوب عنيا في اّتخاذ القرارات، وتشريع القوانيف في مستجدات الحياة السياسية، وا 
ـّ تعييف مجمس الشورى مف  –لتنفيذ ذلؾ كّمو )أحكاـ الشرع  أحكاـ القانوف( وال يصّح مطمًقا أف يت

ف يكوف مجمس ، ويمكف أ (2) األمير أو الحاكـ، ببساطة ألّنيـ وكبلء عف الناس وليس عنو
الشورى ىذا متضمًنا مجموعة مف العمماء المختصيف في جوانب عّدة، في السياسة واالقتصاد، 
وعمـ االجتماع والديف، والحرب، كما أّنو يمكف أف ينيب عنو ىيئة أصغر )حكومة( متخّصصة 

ية أكثر، وسيمة الحركة وعممية أكثر، كّؿ ذلؾ خاضع لبلجتياد والتطّور والحاجة االجتماع
 لمدولة.

 :  (3) وقد حّدد الدكتور الخالدّي صبلحية المجمس باآلتي  
الرقابة عمى دستورية القوانيف، ومراقبة أعماؿ الدولة في كّؿ المجاالت وكذلؾ تصدير  .1

 القوانيف الجديدة تحت إمرة الشرع.
الييئات في الدولة المدنية، حتى الجيش  المحاسبة لمحكاـ والوزراء، وكؿ لو حؽّ  .2

 والشرطة.
كما يحّؽ لو  _إف اقتضى األمر_االعتراض عمى الوزراء والمعاونيف لمحّكاـ أو عزليـ  .3

 عزؿ الحاكـ تماًما في حاؿ أخّؿ بشروط عقد الوكالة عف األّمة أو النيابة عنيا.
المحّددة في الدستور حّؽ حصر المرّشحيف لرئاسة الدولة ممف ينطبؽ عمييـ الشروط  .4

 المحكوـ بالشرع اإلسبلمي.
مصطمح أىؿ الحّؿ والعقد ىو مصطمح اجتيادي شرعي مف جية، تاريخّي مف جية     

أخرى، والفكرة ال تعدـ أصواًل شرعية، وىي إحدى الصيغ الناجحة في مجاؿ الحكـ والسياسة، 
 لكنيا عمى كّؿ حاؿ ليست منصوصة ال باسميا وال ىيئتيا.

  

                                                           

 270ص  –البياتي  –(النظـ اإلسبلمية 1)
 207ص  –محمود الخالدي  –(اإلسبلـ وأصوؿ الحكـ 2)
 216-211(المصدر نفسو ص 3)
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 يكمف في أمريف:  إّف فييا إشكااًل  ثـّ 
األّوؿ: أّنيا لـ تؤخذ مأخذ الجّد، ولـ توضع موضع التنفيذ، ولـ يوضع ليا صيغة ممزمة تنفيذية، 

ف وجد أىؿ حّؿ وعقد، فقد أوكؿ أمرىـ إلى وبقيت محصورة في التمنيات وم ؤلفات الفقياء، وا 
ت استشارتيـ أو عدميا، واختياره بيف التزاـ رأيو الحاكـ نفسو، بما في ذلؾ اختياره ليـ، واختياره بي

 مف عدمو، وىذا أفقدىـ قيمتيـ.
الثاني: إّف فكرة أىؿ الحّؿ والعقد اّتخذت لتغييب دور األّمة، واستبعاد أي أثر ليا في تدبير شؤوف 

 نفسيا، والحاكـ ىو القائـ بأمر الجميع.
ًبا عنيـ، وال يقتضي أف يختارىـ الناس نواالميـّ أّف أىؿ الحّؿ والعقد ال بّد منيـ وال بّد 

لمحاكـ عمييـ، ورغـ ذلؾ فإّف وجودىـ ال يمغي األّمة وحّقيا في تقرير ما تريد لنفسيا  أف يكوف يد
 ومصالحيا.انتيى

ّف ىذه الييئة ىي ىيئة خبلصة القوؿ إ:  (1) أّما األستاذ الدكتور صادؽ نعماف فيقوؿ   
ميع المجاالت، ىيئة مستقمة استقبلاًل تامِّا في عمميا، ال تخضع موّسعة مف عمماء األّمة في ج

إاّل لؤلّمة، ولمنظـ والقوانيف المحّددة بشأنيا، ميّمتيا: توكيؿ الحاكـ ومتابعتو ومراقبتو ومحاسبتو 
والنيابة عف األّمة في ممارسة السمطاف عمى نفسيا، ومف ذلؾ إصدار القوانيف وتقديـ الرأي لو، 

وط التعاقدية، بعقد نيابة بالشر  دث، وىذه الييئة منتخبة مف األمةستجّدات والحواالبلزمة لمم
ال والية كاإلماـ تماًما، وتتغّير كّؿ فترة مف الزمف، ألّف عمميا بعد التجربة يمكف تقييمو،  ووكالة

ـّ تغييرىا. اّل ت  فإف نجحت في عمميا استمّرت، وا 
 ـ، لكف ىؿ ىذا ما يجري عمى األرض؟!اإلسبلا ىو الصحيح، والذي عميو ىذا نظريً    

ما وصؿ إليو، ولؤلسؼ فإّف لما وصؿ حاؿ األّمة ولو أّف ذلؾ ما يجري عمى األرض  بالطبع ال،
مف عمماء األمة مف جعؿ ىؤالء العمماء والفقياء، وىذه الييئة ما ىي إاّل شاىد زور، يجمس في 

حقيقية، الحاكـ ىو مف يعينيـ وىو مف  مجمس الحكـ، يتبع لو دوف أف يكوف لو أي صبلحية
  أو يأخذ برأييـ.يقّرر، ولو أف يشاورىـ أو ال يشاورىـ، ولو أف يسمع رأييـ 

وكأّف األّمة كّميا اختزلت في شخص الحاكـ، فيو يرى ليـ، ويقّرر ليـ وىو اآلمر     
مف ىذا  حاكـ المسمـالفرؽ بيف فرعوف وال مقطيع، ولؤلسؼ فما ىولالناىي، وىـ تبع لو، كالراعي 

 (29{ )غافر:  ے   ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  النوع، حيف قاؿ فرعوف }
وىؿ عدؿ اإلسبلـ وصبلحو وصبلحيتو ورحمتو  !أليس ىذا الفكر ىرقميِّا وكسرويِّا؟    

ذا لمعالميف تعني أف يتعّمؽ مصير األمة والدعوة والدي ف برجؿ واحد إذا صمح صمح كّؿ شيء وا 
 فسد فسد كّؿ شيء؟!

                                                           

 124-123ص  –صادؽ نعماف  –(الخبلفة اإلسبلمية 1)
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تعارض مع أساس وأساسيات عتبنا عمى الفقياء الذيف نحّبيـ كيؼ قبموا ىذا الفقو الذي ي   
أف  خيًرا وا عماًرا وتكريًما لئلنساف_ فكيؼ يمكفالذي جاء رحمة وعداًل ومساواة و _ ديف الحؽ

 التي ال يستسيغيا أي عقؿ وال ديف؟!يكوف بيذه المبادئ 
 اكمالباب الرابع: الح

جوىر الموضوع،  أنوالحاكـ أو الرئيس أو أمير المؤمنيف، أو سّمو ما شئت، فالميـّ    
والصفة ال االسـ، والتعريؼ أّنو ىو رأس الدولة، والنائب عف األّمة في متابعة أمور حياتيا كّميا، 
والوقوؼ عمى كّؿ صغيرة وكبيرة في حياة األّمة، مف الجانب التنفيذي، ولؤلّمة حّؽ المحاسبة 

، كما أّنو لو الحّؽ عمى األّمة في والمراقبة والتعييف والعزؿ لمحاكـ إذا غّير وبّدؿ، أو ظمـ واستبدّ 
 الطاعة فيما ال استبداد فيو، أو ظمـ أو ترؾ لشرع هللا.

ظير مصطمح الخميفة بعد وفاة النبي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وأطمؽ عمى أبي بكر    
عمى اعتبار أّنو خميفة رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ثـّ جاء الماوردي  _رضي هللا عنو_

قضاة العيد العباسي بتعريؼ لمخبلفة أو اإلمامة كما سّماىا، وىو: اإلمامة موضوعة  قاضي
 . (1)لخبلفة النبوة في حراسة الديف وسياسة الدنيا، وعقدىا لمف يقوـ بيا في األّمة واجب باإلجماع

وقبؿ أف ندخؿ في صمب الموضوع ال بّد أف نناقش ىذا التعريؼ بإرجاعو إلى األصؿ    
 . (2) االصطبلحي، فأصؿ الكممة مف خمؼ واستخمؼ وخميفةالمغوي و 

خمؼ فبلف فبلًنا إذا كاف خميفتو وجاء بعده، واستخمؼ: أي جعؿ خميفة بعده، والخميفة:    
الذي ُيستخمؼ مّمف قبمو، والخبلفة: ىي اإلمارة وىي معنى يدّؿ عمى الكثرة، وقاؿ الزجاج: جاز 

 والخميفة: السمطاف األعظـ . أف يقاؿ لؤلئمة خمفاء هللا في أرضو،
ىذا التعريؼ ينضوي عمى مخاطر شديدة جدِّا، يبدو أّنيا نابعة مف الظرؼ التاريخي     

غير أّف الواقع :  (3) الذي عاشو الماوردي والذي يصفو الدكتور المطيري وصًفا عمميِّا دقيًقا بقولو
عمى  النصوص إلضفاء الشرعيةيتأّولوف  بدأ يفرض نفسو، وصار بعض الفقياء بحكـ الضرورة

 ريثيا وأخذىا بالقوة )أي الخبلفة( وتصبح سّنة ىرقؿ وقيصر بدؿ سّنة أبي بكر وعمر.تو 
إذا اعتبرنا الخبلفة عند هللا _سبحانو_ فما ىو الفرؽ بيف اإلسبلـ والىوت الكنيسة     

ذا اعتبرنا الخبلفة عف األوروبية، التي حكمت باسـ هللا ونابت عنو؟  النبّي _صّمى هللا عميو وا 
وسّمـ_ فيؿ النبي ىو الذي استخمؼ بنفسو؟ فإذا كاف كذلؾ فالنيابة تكوف عف الرسوؿ _صّمى هللا 

ذا عميو وسّمـ_ وال دخؿ أل حد مف الناس باألمر، كما لـ يكف ليـ الحؽ في التدخؿ بشأف النبّوة، وا 
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ـّ انتخابو مف الناس قبمو، بؿ إاليعني االستخبلؼ ممف  كاف الخميفة خمًفا لمف قبمو، فيذا ّنو ت
 ليكوف خميفة لمف قبمو، واألمراف ليس سواء.

توضيح، ىؿ  أو بحاجة إلى ّف الخميفة ىو خميفة عف النبّي ليس دقيًقا أصبًل فالقوؿ إذف إ   
بمعنى خبلفة ال نقاش فييا وال محاسبة، وليا نفس  نبّوة؟ طبًعا ليس المقصود الوحيخبلفة عف ال

 لنبي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ أـ أّنيا حراسة لمديف نيابة عف األّمة في حراسة دينيا؟!قداسة ا
أّما ما يخّص سياسة الدنيا فأبقاىا مفتوحة يتصّرؼ بيا كيؼ يشاء، ألّنو أعاده لو وحده    
ـّ أرجع أصميا إلى ادو  لنبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وليس إلى األّمة، وىنا ف قيود أو شروط، ث

 الخطورة التي قد تكوف ناتجة عف الظرؼ التاريخّي.
فالخبلفة ليست نيابة عف النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ إّنما ىي نيابة عف األّمة في    

إنفاذ شرع هللا وسّنة النبّي، وىذا ىو األصّح، والذي ال يعتمد عمى التأويؿ، الذي اعتمده الماوردي 
ضفاء في عصر ساد فيو جبروت السمطاف وف رض تأويبلت كوسيمة لتبرير ىذا الجبروت وا 

 الشرعية عميو.
استشيد الماوردّي في األحكاـ السمطانية بتأويؿ ما حدث مف استخبلؼ أبي بكر لعمر،    

ومف استخبلؼ عمر لمستة، أّف الخبلفة عف النبوة وليس نيابة عف األّمة، وأّف الحّؽ فييا لمخميفة 
ال يحّؽ ألحد االعتراض و داـ فعمو الصحابة فيو في منزلة التنزيؿ وما بأمر مف هللا )تأويبًل( 

عميو، وىو بالتأكيد استدراؾ ليس في مكانو إطبلًقا، لسبب بسيط أّف أبا بكر وعمر ما قاموا إاّل 
بترشيح، واألّمة ىي التي قّررت وبايعت ولـ يفرضوا عمى األّمة فرًضا، عمى أّف ذلؾ ليس حقِّا 

 ألّمة.ليـ ليفرضوه عمى ا
ىي حمؿ الكافة عمى مقتضى النظر :  (1) يقد عّرؼ ابف خمدوف الخبلفة بما يأتو    

أحواؿ الدنيا ترجع كّميا عند إف إذ الشرعّي، في مصالحيـ األخروية والدنيوية الراجعة إلييا، 
الشارع إلى اعتبارىا بمصالح اآلخرة، فيي في الحقيقة خبلفة عف صاحب الشرع في حراسة الديف 

 وسياسة الدنيا.
وقد عاد ابف خمدوف إلى نفس التعريؼ في الشّؽ الثاني وىو حراسة الديف وسياسة الدنيا،    

لكف في الشؽ األّوؿ أرجع األمر إلى صاحب الشرع، وىو هللا _سبحانو_ وكأّنو يريدىا كاثوليكية، 
 كما في العصور الوسطى في أوروبا.

البشرية  لوما توّصمت  في عصرنا، بعد لياإّف ىذا الفيـ فيو مغالطة، قد تكوف توّصمنا    
مف التقّدـ ومف النضوج البشرّي، وتقّدـ المغة والفيـ، وكذلؾ فيـ نصوص الديف، ثـّ غياب المؤّثر 
السياسّي الذي يجعؿ العالـ أو المفّكر يعمؿ عمى تأويؿ النصوص، لتناسب الواقع القيرّي 
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وبالتالي التعامؿ مع النّص بعيًدا عف المؤّثرات والخروج بفقو متوازف يعمؿ عمى تطويع موجود، ال
 الواقع لما تريده النصوص ال العكس.

إذا قمنا حمؿ الكافة عمى مقتضى النظر الشرعّي في مصالحيـ األخروية والدنيوية، فيذا     
قائـ عمى تنفيذ الشرع، والحكـ بالعدؿ ـ صحيح مئة بالمئة، ألّف شرط البيعة بيف األّمة واإلما

والمساواة والقسط بيف الناس واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وىذا يكوف مرجع األمور كّميا 
 ويكوف المنصب قاـ بالميمة الصحيحة.

لكنو يعود ليخمط األمور مرة ثانية، رغـ أّنو عمبلؽ عمـ االجتماع والتاريخ، إاّل أّنو تأّثر    
بالواقع الذي صيغت بو ىذه العبارة، فعاد وأّكدىا وأضاؼ عمييا، أّنيا خبلفة عف صاحب  لؤلسؼ

الشرع لحراسة الديف وسياسة الدنيا، فإذا كانت كذلؾ فبل يجوز ألحد أف يحاسب أو يحاكـ أو 
يعزؿ اإلماـ، ألّنو ناطؽ باسـ صاحب الشرع، المولى _جّؿ شأنو_ وىذا الفيـ ىو الذي ساد في 

 واإلرجاء. أطمؽ عميو عمماؤنا الفكر الجبريّ موييف والعباسييف، وأنتج ىذا الفكر الذي عصر األ
اإلماـ ىو نائب عف األّمة في حمؿ األّمة عمى مقتضى النظر الشرعي، في مصالحيا    

األخروية والدنيوية، واألصؿ أّف األّمة تحمؿ نفسيا عمى مقتضى النظر الشرعّي في مصالحيا، 
مجتمعة، لذلؾ شّرع هللا ليا أف تنيب عنيا  عقبًل وال نًصا يمكف أف تقـو بيذه الميّمة وبما أّنو ال

مف يقوـ بيذه الميّمة، ذلؾ ألّف األّمة ىي أّمة الدعوة التي قاؿ هللا تعالى عنيا خير أّمة أخرجت 
لعممية فالمناس، وأّنيا أّمة شاىدة عمى الناس، وأّنيا أّمة تأمر بالمعروؼ وتنيى عف المنكر، 

وىذا معنى عقد برّمتيا عبارة عف قياـ الخاصة بأمر العامة، قياـ اإلماـ بالميمة بداًل عف األّمة 
 الوكالة أو اإلنابة.

إّف فيـ الماوردي وابف خمدوف مع إجبللنا ليما، واإلجبلؿ لعمميما ال يعني أّنيما    
لى األبد عمى الشورى وعمى إّف فيميما لمحالة بيذه الطريقة يقطع الطريؽ و حيث معصوماف،  ا 

عف  يد ىذا الفرد، وكأّنو إّما نائبالييئات التشريعية التي ذكرناىا، ويجعؿ أمر األّمة كّمو معّمًقا ب
وال رأي وال شورى، النبّي أو نائب عف هللا، وكّؿ مف ىو دونو عبارة عف قطيع ال فقو لو وال عمـ، 

 ا أي ضابط أو محّدد إاّل ضميره ىو.إاّل ما يتكّرـ بو ىذا الفرد )الفرعوف( دونم
لذلؾ فإّف الحاكـ أو الخميفة، ما ىو إاّل فرد مف المسمميف كما قاؿ عمر بف الخّطاب وأبو    

بكر والراشدوف جميًعا، لو ما ليـ وعميو ما عمييـ، ومنصبو ما ىو إاّل نيابة عف األّمة، عف 
تشاور ورضا وعقد بيعة، كي يقيـ الشرع والدعوة إلى هللا، ويأمر بالمعروؼ وينيى عف المنكر، 

ويتـّ ويسوس الجماعة بديف هللا ومشورة المختّصيف في االختصاص وعموـ الناس بالعموميات، 
كّؿ ذلؾ وفؽ عقد إنابة بشروط واضحة ومحّددة، مبنية عمى األسس الشرعية واإلنسانية، قابمة 

كّمو لمتطّور حسب الزماف والمكاف، وقابمة ألف تتحّقؽ فيستمّر العقد، وأاّل يتحّقؽ فيفسخ العقد، و 
 عائد إلى األّمة.
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يجب أف يتعّيف ىذا اإلماـ بالشورى والرضا  في البدايةمف ىنا يأتي دور الشورى، ف   
والبيعة العاّمة )بشكؿ يبلئـ العصر( وأي طريقة ال تفي بيذه القواعد العاّمة األساسية، ال تعتبر 

ف جوىر اإلسبلـ وأصمو مف اإلسبلـ، ميما كاف التأويؿ وميما بمغت قّوتو، ألّنو سوؼ يحيد ع
 ومراده وىدفو.

، فالحاكـ نائب واألّمة ىي التي تقّرر لو، في النيايةكذلؾ مف ىنا يأتي دور الشورى    
فيناؾ قرارات مسبقة، ومحّددة بقوانيف وتشريع رّبانّي، ينّفذىا دوف أّي اعتراض، وىناؾ قرارات 

ة، عبر ممثّمييا مف أىؿ الحّؿ والعقد، تّتخذ في حوادث ونوازؿ، يعود اإلماـ إلى األمّ  أف يجب
ف تعّذر ذلؾ فإّنو يعود إلى األّمة كّميا ويستفتييا ألّف ىذا ىو أصؿ األمر وقوامو.  فيقّرروف، وا 

في  وقد رّتب القضية السياسية د. حاكـ المطيرّي عمى نحو متسمسؿ عمى المبادئ اآلتية   
 :  (1) كتابو الحّرّية أو الطوفاف

 أّنو ال ديف ببل دولةاألّوؿ: 
 الثاني: أّنو ال دولة ببل إماـ

 الثالث: ال إمامة ببل عقد بيعة
 الرابع: ال عقد بيعة إاّل برضا األّمة واختيارىا
 الخامس: ال رضا ببل شورى بيف المسمميف

 السادس: ال شورى ببل حّرّية
 السابع: أّف الحاكمية والطاعة المطمقة  ورسولو فقط

 ّد مف حماية الحقوؽ والحرّياتالثامف: ال ب
 التاسع: ال بّد مف مساواة وعدؿ

 العاشر: ال بّد مف جياد في سبيؿ هللا
أنزلو هللا تعالى  حيثوقد سّمى الدكتور ىذه العناويف بمرحمة الخطاب السياسي المنزؿ،    

دوف تأويؿ أو تحريؼ أو إدخاؿ لممآرب والشخصنة، فمّما دخمت المآرب الشخصية بدأ االنحراؼ 
أطراؼ النصوص وتأويميا الستنباط أحكاـ وتشريعات سياسية بعيدة عف  والتأويؿ، وبدأ ليّ 

ة وال مساواة، اإلسبلـ وعف الخطاب المنزؿ، فبل بقي شورى وال حقوؽ إنساف وال حرّية وال عدال
وتحّوؿ اإلسبلـ مف ديف تحرير اإلنساف كنوع، مف العبودية إاّل  وحده، إلى ديف الخضوع 

 لمرؤساء والعمماء الذيف انحرفوا وبّدلوا بدعوى طاعة أولي األمر تأويبًل.
ف الظمـ واالستبداد روطة، وىذه الشروط قاسية لتردعو عإّف طاعة أولي األمر مقّيدة ومش   

قامة الديف، وحراسة األّمة مف أّي شّر وتحم مو عمى الشورى والعدؿ والقسط بيف الناس، وا 
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يصيبيا، أو يصيب أي فرد مف أفرادىا، ميما عبل شأنو أو تدّنى، فالناس سواسية، والكرامة لبني 
 أو عرؽ.  فاإلنساف، ال إلى نوع أو لو 

 بيت المال( -شرطة -الباب الخامس: مؤسسات الدولة )جيش
ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  قاؿ تعالى: }  

 ( 41{ )الحّج:    گک
 (55{ )النور:    ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ وقاؿ تعالى: }   
إذ ال  أّما النبّي الكريـ فقد بايع األنصار وىاجر إلييـ إلقامة الدولة كما يقوؿ فقياؤنا   

يتصّور إقامة الديف دوف دولة تحميو وتقيمو وتحمي األّمة، وتقوـ عمى قيادتيا وتحقيؽ مصالحيا، 
 وكذلؾ كانت سّنة الراشديف، التي فيموىا مف النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ ومف ديننا الحنيؼ.

جاؿ بحث طويؿ، ألّنو مف إيجاد الدولة، لـ يعد اليوـ م البحث عف مشروعية وجود أو   
 أّف العقؿ والنقؿ باإلجماع عمى مشروعية وجود الدولة إلقامة الديف والشرع.البداىة 

ىذه الدولة عبارة عف نائب عف األّمة بشكؿ عاـ، وىي عبارة عف مجموعة مف    
المؤسسات اليرمية )حسب الوقت الحاضر( تنقسـ إلى ثبلث سمطات عاّمة، قضائية وتشريعية 

ة عف كياف داخؿ األّمة مف التي ىي عبار  المؤسسات بمجموعيا تشّكؿ الدولة وىذه ،فيذيةوتن
في تسيير أمور الحياة عبر آلية قانونية دستورية متّفؽ عمييا مسبًقا، ليس  األّمة نائب عف األّمة

خميفة، بؿ ألحد فييا سمطة مطمقة، ال القضاء وال الييئة التشريعية وال التنفيذية حّتى الحاكـ أو ال
النظاـ ىو الذي يحّدد السمطات كمِّا ونوًعا، وفؽ آلية متّفؽ عمييا مسبًقا قابمة لمزيادة والنقص 

 والتعديؿ، وخاضعة لمتجربة والخطأ والصواب عبر اإلسقاط عمى األرض والواقع العممي.
، ىذه القضية محّؿ إجماع عمماء األّمة سمًفا وخمًفا منذ أبي بكر الصّديؽ إلى ا    وىي ليـو

 محّؿ قبوؿ العقؿ اإلنسانّي واستحساف الشرع.
ـّ االندثار، والنظاـ يعني     ىكذا يكوف التمكيف لؤلّمة، ألّف الفوضى تعني ذىاب الشرع، ث

التمكيف، والدولة نظاـ متّفؽ عميو، وتراكيبو واضحة المعالـ معروفة الحدود والصبلحّيات، 
اتيا تحت رعاية األّمة ومراقبتيا، وبذلؾ يكوف التمكيف تمارس صبلحيّ معروؼ ما ليا وما عمييا، 

 لؤلّمة.
كـ كثيروف مّدعيف أّف اإلماـ بيده كّؿ شيء، ويحا فصؿ السمطات الذي يعترض عميو أمّ    

كثير مف الحديث فقد أصبح واضًحا أّف ىذا تأويؿ خاطئ وخمط، فبل عمى الجميع، فبل نريد زيادة 
ا كثيرة منيا، عمى سبيؿ المثاؿ: الراشديف مع القضاة، وذكرنا قصصً يمكف أف نتغاضى عف أفعاؿ 

 كـ إلى القاضي كفرد مسمـ؟درع عمّي بف أبي طالب أمير المؤمنيف التي أخذىا الييود وكيؼ تحا
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ال عبلقة ليا بخدمة مصمحة اإلماـ، بؿ ىي مؤسسات  كاف الجيش والشرطة زمف الراشديف وكيؼ
 ؟والعرفّي أي الدستوري تخدـ مصمحة األّمة، وتنّفذ القانوف الشرعيّ لمدولة تخدـ الدولة، بمعنى 

ـّ إّف المبادئ اإلسبلمية السامية التي تحّدثنا عنيا ما ىي إاّل تأكيد ضمنّي عمى فصؿ      ث
أف تكوف كّؿ سمطة تعمؿ وفؽ القانوف الدستورّي والشرعي طات، ألّف تحقيقيا ال يكوف إاّل السم

الدكتور الريسونّي في كتابو فؽ ىوى فرد حّتى لو كاف اإلماـ، وىذا ما يؤّكده الخاّص بيا، وليس و 
مف المؤسسات الميّمة لمتمكيف والتي ال يقوـ دونيا مؤّسسات ثبلث، :  (1) األّمة ىي األصؿ

ـّ الشرطة التي  الجيش الذي يحمي األّمة مف العدّو، ويحمي الحمى، ويجاىد في سبيؿ هللا، ث
ـّ بيت الماؿ الذي ىو المؤسسة المالية العامة، التي تشبو البنؾ تحّقؽ األمف  الداخمّي المجتمعّي، ث

المركزّي لمدولة اليوـ، وىو في الدولة اإلسبلمية مؤسسة مركزية لما لمماؿ مف أىمّية كبرى في 
 يا نظاميا الداخميّ ىذه المؤسسات الثبلث يجب أف تكوف مؤّسسات مستقمة بذاتيا، ل بناء األمـ.
عمى أساسو، وليا قوانيف تحكميا ومياـ واضحة ومحّددة تقوـ بيا، وليا تمويميا مف  الذي تنبنى

كاف ىذا النظاـ سائًدا زمف الراشديف، لكّنو  الدولة، بحيث تؤّدي ميّمتيا الصحيحة دوف أّي مؤّثر.
، بأمره ، فأصبح الجيش والشرطة مؤسسات تابعة لمحكـ تخدمو وتأتمرالعضودتغّير زمف الممؾ 

أف تدافع عف األّمة وتحّقؽ أمف الناس تقتؿ الناس لتثبيت حكـ الحاكـ، فتقمع   مففبداًل 
 المعارضيف وتقوـ بقتميـ وتشريدىـ وحرمانيـ مف الماؿ والحياة والحرّية.

ـّ      ىذا االنحراؼ في ىذه المؤّسسات كاف لو عواقب وخيمة عمى األّمة، وبيذه الطريقة ت
شرع هللا، ونشأت بعد ذلؾ طبقة مف عمماء السبلطيف، مف العمماء ىدـ أسس اإلسبلـ، وتبديؿ 

 صتستعمؿ بعض النصو  اآلخريف الذيف شرعنوا ما يحدث تحت طائمة تأويبلت باطمة وخاطئة
 بلـ وقواعده وأىدافو الكبرى واألساسية.متجاىمة أسس اإلس

ـّ استعمؿ أصحاب الممؾ العضود الماؿ لئلنفاؽ عمى األعواف والجند الحاميف لمحاكـ     ث
وأعوانو وأقاربو، فمـ يعد بيت الماؿ ىو بيت الماؿ الذي كاف ينفؽ منو الراشدوف عمى األّمة، ولـ 

 وانتيكت األعراض واغتصبتحـر البعض مساواة في العطاء ىي األصؿ، فأعطى البعض و تعد ال
الحاكـ ىو المستفيد وأعوانو مف األمواؿ وكّؿ ذلؾ بالماؿ والجند، والماؿ يعطى لمجند والسمطاف، و 

 بمده، واألّمة ليا الحسرة.
وىذا بالتالي يحّوؿ النظاـ السياسي لمدولة نظاًما فرعونيِّا، استبداديِّا ال عبلقة لو    

ال  وقتياالمحاوالت وميما كاف أصحاب النوايا الحسنة باذليف مف جيود، و  باإلسبلـ، ميما كانت
 باقية، وال يبقى منو باقية سوى االسـ.يبقى لئلسبلـ 
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 الفصل السابع
 تأويالت

 خاطئة أو باطمة

 الباب األّول: اإلمامة في قريش
 :  (1) بني ىذا األمر عمى أحاديث آحاد  

األّوؿ: روى البخارّي عف جابر بف سمرة: سمعت رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ يقوؿ: "يكوف 
 اثنا عشر أميًرا كّميـ مف قريش".

الثاني: روى البخاري عف معاوية: سمعت رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ يقوؿ: "إّف ىذا 
 ال يعادييـ أحد إاّل كّبو هللا عمى وجيو ما أقاموا الديف". األمر في قريش

األمراء مف قريش "الثالث: روى أحمد عف أبي برزة: أّف النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ قاؿ: 
ثبلث، ما فعموا ثبلثًا: ما حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، وعاىدوا فوّفوا، فمف لـ يفعؿ ذلؾ منيـ 

 المبلئكة والناس أجمعيف" .انتيىفعميو لعنة هللا و 
 وتعميقنا عمى تمؾ األحاديث: 

 الحديث األّوؿ مف باب الخبر وىو نبوءة ال أكثر، وال عبلقة لو بالتشريع واألمر. .1
الحديث الثاني رواه معاوية، وىو أّوؿ المموؾ حسب العمماء وىو أيًضا خبر ال عبلقة لو  .2

وىذا يجعمو ليس تشريًعا، ألّنو مجّرد عدـ  بالتشريع، ألّنو ربط طاعتيـ بإقامة الديف،
حديث إخباًرا عف إقامة الديف فيعني ذلؾ جواز عزليـ واستعماؿ غيرىـ وىذا يجعؿ ال

 إذا عدؿ، ونبوءة أّنو سيكوف ىناؾ أئمة مف قريش. طاعة ولّي األمر
 الحديث الثالث ينطبؽ عميو ما عمى الثاني مف شروط. .3
ذلؾ أّنيا ليست عقائد وأّنو يجب أخذ النصوص الثابتة األحاديث الثبلثة آحاد، ويعني  .4

آلحاد إاّل في حاؿ عدـ وجود د وليس أحاديث اآلحاد، وال نمجأ إلى اوالبناء عمييا كعقائ
أوسّنة متواترة، فما داـ الرسوؿ _صّمى هللا عميو وسّمـ_ لـ يجعؿ الخبلفة في  نّص قرآنيّ 

مى أّنيا ليست ألحد بعينو وال لقبيمة بعينيا، أّي شخص، وال أمره هللا بذلؾ، فيذا يدّؿ ع
ونقوؿ ليذه األحاديث كما قاؿ عمر لممرأة: ال نترؾ كتاب هللا لنأخذ بكبلـ امرأة، ال ندري 

 أنسيت أـ حفظت؟
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ىذه األحاديث الثبلث لو كانت فعبًل تحّدد اإلمامة في قريش دوف غيرىا، لعرفيا وفقييا   .5
ة، وما ناقش األنصار، وما حصؿ المغط والكبلـ، وحّتى الصحابة، عندما كانوا في السقيف

عندما احتّج أبو بكر قاؿ: إّف العرب ال تديف إاّل ليذا الحّي مف قريش. ولـ يقؿ قاؿ 
 رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ إذف لـ يكف ذكر لقضية مف ىذا النوع.

يث ويفوقيا عدًدا مثؿ: ىناؾ مف األحاديث ما ىو أقوى داللة وثبوًتا يعارض ىذه األحاد .6
إّف رّبكـ واحد وأباكـ واحد، أال ال فضؿ لعربّي عمى عجمّي وال ":  (1) حديث رواه أحمد

حديث  "لعجمّي عمى عربّي، وال ألحمر عمى أسود وال ألسود عمى أحمر إاّل بالتقوى
ـّ الحصيف : "اسمعوا وأطيعوا ولو استعمؿ عميكـ عبد حبشّي مجدع  (2) مسمـ عف أ

ـّ قوؿ عمر بف الخّطاب عند حضوره الوفاة :  (3) يقودكـ بكتاب هللا فاسمعوا لو وأطيعوا" ث
 وّلى أبا حذيفة حيِّا لوّليتو"." لو كاف سالـ م

لو تركنا كّؿ ما قيؿ جانًبا وذىبنا إلى القرآف الكريـ، الذي ال يأتيو الباطؿ مف خمفو وال   .7
چ چ    چ ڄڃ ڃ ڃڃقائؿ: }مف بيف يديو، وسمعنا ووعينا قولو جّؿ مف 

ک  ک        ک   ( وقاؿ تعالى: }13)الحجرات: {ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڇ

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  (، وقاؿ تعالى: }70{ )اإلسراء:گگگگڳ

 (10{ )الحجرات:        ۈ  ٴۇ  ۋ ( وقاؿ تعالى: }52{ )المؤمنوف:ٿٿ
أال يتعارض ىذا القوؿ بتفضيؿ قريش مع ىذه النصوص الصريحة الواضحة، ولو أردنا     

حاشا وكبّل   نتيجة أّنول، لكف ىذه إشارة لنصؿ كثيًرااإلتياف بأدّلة أضعاؼ ىذه األدّلة لوجدنا 
فكيؼ تنقص ىذه لتخضع لمتأويؿ، وألحاديث اآلحاد  ؛في ديننا شيًئا ناقًصا _سبحانو_ أف يبقي

ّف هللا ينزع بالسمطاف ما ال ينزع بالقرآف، فيؿ غفؿ كما قمنا، وكما قيؿ إأّنيا أولى األولويات  رغـ
 عنيا القرآف أو النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_؟

نحف ال نشكؾ بالصحابة ال سمح هللا وال بالعمماء، لكف مف حّقنا أف نفّكر ونراجع وندّقؽ،    
تيديف، وليـ األجر _إف شاء هللا تعالى_ والواجب األخذ باألصؿ وليـ عمينا االحتراـ ما داموا مج

ـّ بداللتو، واألصؿ تساوي البشر، وىكذا فيـ الراشدوف واألنصار  والثابت المتواتر المقطوع بثبوتو ث
الذيف قاؿ فييـ الحبيب: لو سمؾ األنصار شعًبا وسمكت الناس شعًبا لسمكت شعب األنصار، 

يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعوف برسوؿ هللا؟! ىؤالء لـ يذكروا  وقاؿ ليـ: أال تقبموف أف
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القرشية إاّل ما باب العرؼ وعادات العرب، ولّما تمّمؾ أصحاب الممؾ العضود ظيرت ىذه 
 النصوص لتثبيت الممؾ وليس إلحقاؽ الحّؽ.

حاد أـ نتّبع إذا كاف هللا يقوؿ: }وأمرىـ شورى بينيـ{ فيؿ األولى أف نتّبع أحاديث اآل     
األمر القرآني بجعؿ األمر شورى بيف المسمميف، يختاروف مف يشاؤوف دوف تحّفظ أو أي تدّخؿ 

 أو فرض مف أّي نوع كاف حّتى القبيمة.
وىؿ األولى اتّباع حديث آحاد ميما كانت درجة صّحتو مف ضعفو، ونترؾ الفعؿ    

المتواتر الذي رواه وعرفو كّؿ المسمميف وعمى رأسيـ كبار الصحابة، وأىؿ شورى رسوؿ هللا 
_صّمى هللا عميو وسّمـ_ مف المياجريف واألنصار والراشديف، الذيف اعتبرنا إجماعيـ تشريًعا لنا، 

الدولة فأليس ذلؾ تناقًضا واضًحا؟ مف جانب آخر  يعات عمر بف الخّطاب؟ونتغّنى بتشر 
العثمانية حكـ فييا األتراؾ وىـ ليسوا عرًبا أصبًل، ولـ نجد في تاريخيا شديد اعتراض عمييا، بؿ 
وأخذنا نؤّوؿ ونشرح ونبّرر، وىذا يعيدنا إلى المرّبع األّوؿ فيؿ نحتكـ إلى الشرع أـ نؤّوؿ األحكاـ 

 عية والنصوص لتناسب واقعنا؟الشر 
مف جانب آخر أليس الديف اإلسبلمّي ديف البشرية الصالح لكّؿ زماف حّتى آخر الدنيا     

 وقياـ الساعة، فما ىو وضع القرشية مع تطاوؿ الزماف في أيامنا مثبًل؟
إّف قوؿ عمر بف الخّطاب عف سالـ مولى أبي حذيفة كاٍؼ وفيو الفصؿ، وىذا ىو ديننا    
فمماذا نترؾ عتماًدا عمى أّف األمر شورى لؤلّمة أف تبّت بو بما تراه مناسًبا ليا ومحّقًقا لمصمحتيا، ا 

وىو  شيًئا آخراألصؿ القرآنّي لحديث مّرة نّدعي أّنو يخّصص ومّرة نّدعي أّنو يقّيد، ومّرة نّدعي 
حيًحا، أو روايتو في الحقيقة ينفي القرآف وييدمو، بكّؿ وضوح وصراحة، إف كاف فيمنا لو ص

عمى القرآف، فإف تعارض مع القرآف صحيحة، وورد عف السمؼ أّنيـ كانوا يعرضوف الحديث 
 طرحوه ولـ يأخذوا بو، فمماذا في ىذه ال نسير عمى ىذه القاعدة؟

 الباب الثاني: إمامة المتغّمب
تظير تأويبلت بعد الخبلفة الراشدة بدأت الشورى بالتبلشي مف الواقع اإلسبلمّي، وبدأت    

سياسية منيا أّف أّي فرد مف األّمة استّؿ سيفو وتغّمب عمى اإلماـ وأخذ الخبلفة منو فإّنو يعتبر 
 إماًما شرعيِّا ولو حّؽ الطاعة وعدـ الخروج عميو.

إّف ىذا الموضوع ليس بحاجة لكثير جيد الكتشاؼ ما بو مف خمط وخطأ كارثّي عمى    
 مسمـ وفرعوف غير مسمـ مف ناحية الحكـ المستبّد؟ األّمة، فما الفرؽ بيف فرعوف

، يسمب كّؿ حقوؽ إّف ىذا ييدـ أساسيات اإلسبلـ، بالتغّمب وفرض نفسو عمى األّمة   
 ليا شيء، حّتى حّؽ الحياة يسمبو عندما يحمؿ سيفو ويقتؿ اإلماـ السابؽ األّمة، وال يبقي

مسمـ ألجؿ المنصب سائغ وحبلؿ شرًعا؟ ىذا و، فيؿ سفؾ دـ الوحاشّيتو، وأعوانو ثـّ جيشو وأمت
 ناىيؾ عف بعض الحقوؽ البلحقة والتي أّخرىا اإلسبلـ واعتبرىا أساسية في الخمؽ ولمبشرّية.
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مماء البشر ىؿ نترؾ ديننا كّمو ألجؿ تأويؿ وخياؿ تخّيمو عالـ أو مجموعة مف الع   
ديث صحيح آلحاد مف الصحابة أنبني عمى تأويؿ حديث ضعيؼ، أو ح الخطائيف غير الكامميف؟

حقف الدماء، مستبّد يأتي بالمصمحة المتمّثمة في والتابعيف، أـ لخياؿ تخّيموه أّف الخضوع ليذا ال
 عمًما أّنو ىو سافؾ الدماء أصبًل؟

: مف األسباب لشيوع ىذا الخطاب المؤّوؿ في تعظيـ طاعة  (1) يقوؿ الدكتور المطيري    
ضفاء القدسية عميو، وىو ما لـ يكف معيوًدا في عيد الراشديف،  تعامؿ أىؿ الشاـ مع السمطاف وا 

والة وليسوا وكبلء لؤلّمة، وأّف هللا يغفر ليـ ذنوبيـ ميما فعموا ويتجاوز  ـى أّنيحّكاـ بني أمّية عم
 ّف طاعتيـ جائزة في معصية هللا _سبحانو_.إ ؿعف سيئاتيـ، حّتى قي

وىكذا أصبح في ىذه المرحمة، الحفاظ عمى وجود اإلماـ ىو الغاية في حّد ذاتيا، وذكر    
ّف اإلمامة القير فقط، ما أّدى إلى القوؿ إ صاحب األحكاـ السمطانية أّف انعقاد إمامتو بمجّرد

صّرؼ بصفة الوالية ال الوكالة كاألب عمى ابنو، ألّنو تنعقد باالستيبلء والقير، واإلماـ لو حّؽ الت
 تواّلىا بالقير ببل اختيار منيـ كالولّي.

ـّ تطّور األمر إلى القوؿ أّف اإلماـ بيذه الصفة )الوالية( يصبح صاحب الحّؽ الدائـ في     ث
 اإلمامة إلى أف يموت، فبل يمكف عزلو. انتيى

عمـ األصوؿ والتفسير إاّل القميؿ جدِّا، يستطيع أف باعتقادي أّف أّي مسمـ ال يعرؼ مف    
ّف ىذا الكبلـ ليس مف اإلسبلـ في اىي بساطة ديف اإلسبلـ وسماحتو، وأيكتشؼ ببساطة تم

 شيء.
فحاشا  _سبحانو_ ولدينو أف يؤّيد الظمـ والقتؿ واالستبداد، ومصادرة حّؽ األّمة ألجؿ    

لو أف يناصروا الظمـ ويبنوا الحّؽ عميو، فالغاية ال شخص أو مجموعة أشخاص، وحاشا  ورسو 
تبّرر الوسيمة بأّي حاؿ مف األحواؿ في اإلسبلـ، واإلسبلـ ال يعترؼ إطبلًقا بفرض األمر الواقع 
والتغّمب، وىذا التأويؿ الناتج عف طرؼ سياسّي في زماف معّيف ال يمكف أف يكوف فقًيا صالًحا 

ف كاف في زمانو قد خرج ىذا التأويؿ لمنع فتنة أكبر أو دماء أكثر كما  لكّؿ زماف ومكاف، حّتى وا 
كانوا يّدعوف، ولو أّف ىذا االّدعاء ثبت عكسو، فإّف ىذا التأويؿ ليس بديبًل عف أصوؿ الديف، أو 
عف الديف عاّمة، ولف يكوف بديبًل عف دور األّمة، ومكانة األّمة، في سمطانيا عمى نفسيا، وال 

 الشورى ىي األساس الذي تعيش بو األّمة. يغّير مف أف تبقى
يجب عمينا أف نتجاوز ىذا الفقو ونبدأ مف جديد، وكفانا تمّسًكا بمثؿ ىذه النظريات    

 المؤّولة لننيض ونعيد مجد اإلسبلـ.

                                                           

 177-176ص  –حاكـ المطيري  –(الحرّية أو الطوفاف 1)
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)الغاية تبّرر الوسيمة( ىي أفضؿ توصيؼ  اليوـ بنظرية ميكافمي في السياسةما سّمي    
لمنصوص، وىذه النظرية في اإلسبلـ مرفوضة بؿ شّف اإلسبلـ عمييا حرًبا عمى ىذا الفقو المؤّوؿ 

ضروًسا، فالقوؿ بإمامة المتغّمب، لمحفاظ عمى وحدة األّمة، أو عدـ سيؿ دماء أكثر، ىو كمف 
يفعؿ القبيح بحجة المقصد الحسف، وىذا شرًعا ال يجوز، فيؿ يجوز أف يسرؽ المسمـ ليتصّدؽ؟ 

   ؟ (1) ر النسؿ ويعتبر ذلؾ حبلاًل شرًعاوىؿ يجوز أف يزني ليكث
: قاؿ رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ "إّف هللا  (2) وقد روى اإلماـ مسمـ عف أبي ىريرة

ّف هللا أمر المؤمنيف ما أمر بو المرسميف، فقاؿ:  }يا أّييا الرسؿ كموا مف طّيب ال يقبؿ إاّل طّيب، وا 
تعمموف عميـ{ وقاؿ: }يا أّييا الذيف آمنوا كموا مف طيبات ما الطيبات واعمموا صالًحا إّني بما 

ـّ ذكر الرجؿ يطيؿ السفر يا رّب يا رّب ومطعمو  أشعث أغبر يمّد يديو إلى السماء، رزقناكـ{ ث
 .ى يستجاب لذلؾ"حراـ ومشربو حراـ وممبسو حراـ وغّذي بالحراـ فأنّ 

ف استّؿ سيفو عمى اإلماـ فمف يكوف إّف التغمب عمى اإلماـ يعني التغمب عمى األّمة، وم
رحيًما باألّمة، واألّمة أضعؼ في ىذه الحالة إمامة مف إماـ صاحب شوكة، وبالتالي فإّنو إذا 
تغّمب يصبح ظالًما مستبدِّا برأيو وتصّرفو، وقد ثبت ذلؾ عبر عصور التاريخ، عند كّؿ األمـ، 

والحاكـ المطمؽ أيِّا كانت صفتو وأيِّا :  (3) وعند المسمميف أكثر، وفي ىذا يقوؿ الشيخ الغزالي
ذا لـ توقفو حدود الشرع، وا  كانت األستار التي يختفي وراءىا فيو أماـ هللا يحمؿ تبعات أعمالو، 

 ولـ تحبسو ضوابط القانوف فسدت األحواؿ وىانت الحقوؽ، وضاعت الكرامات.
كما أّف السمطة المطمقة إغواء يوسوس لمالكيا بالتجّبر واحتقار المسمميف، واالستيانة    

بدماء العاّمة، وقد ذكر هللا صفات التأّلو في األرض، عند الذي جادؿ إبراىيـ _عميو السبلـ_ 
 حياء.واإلعندما اعتبر أّنو يممؾ حّؽ اإلماتة، والحكـ باإلعداـ، أو العفو 

تجبى لو لقدامى أّف الحكـ أيسر السبؿ إلى المغانـ الجّمة، فمف كالحاكـ وقر في أذىاف ا   
األمواؿ، ويزدحـ حولو العبيد، لذا فاإلمارة جاه أدبّي وكسب مادّي، وىذا ما جاء اإلسبلـ ليمحوه، 

"إّنكـ ستحرصوف عمى اإلمارة فقد روى البخارّي أّف رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو سّمـ_ قاؿ: 
 ة يـو القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة" . انتيىوستكوف ندام

وذكر مجموعة مف األحاديث عف اإلماـ أحمد والبخاري ومسمـ والترمذي والدارمي في    
 نفس الموضوع.

                                                           

 34ص  –الخزرجي  –(فقو السياسة 1)
 34ص  –الخزرجي  –(فقو السياسة 2)
 69-68ص:  –الغزالي  –(اإلسبلـ واالستبداد السياسي 3)
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كذلؾ فإّف الدكتور الخالدي يرفض فكرة القير والغمبة التي جاء بيا الماوردّي في األحكاـ    
أّف ىذا المتغّمب جاء عمى دبابات الجيش وبعد وفاة اإلماـ، فقاـ ىو حتى لو  ،  (1) السمطانية

بتنصيب نفسو، ذلؾ أّف اإلمامة عقد مراضاة، واختيار فبل يصّح باإلكراه، وال تصّح البيعة 
 باإلكراه، كما ورد عف مالؾ.

و أخيًرا فنحف يجب أف نعترض عمى شرعنة ىذه الطريقة وجعؿ اإلماـ شرعيِّا، وطاعت   
ميما كانت النتائج كما  ذلؾ يفتح المجاؿ والشيية لغيره ألفّ  بة كما قاؿ أصحاب ىذا الرأي؛واج

المفروض أف يبقى إماًما دوف موافقة األّمة، ويبقى ىو مف ذكرنا، وحتى لو بقي إماًما، كاف 
 لـ يستقـ عمميِّا وهللا أعمـ. إفيستقيـ األمر نظريِّا، يتعامؿ مع نفسو عمى ىذا األساس، بذلؾ 

 الباب الثالث: توريث اإلمامة
اعمـ أّننا قّدمنا الكبلـ في اإلمامة :  (2) يقوؿ ابف خمدوف في الفصؿ الثبلثيف مف المقّدمة  

اىـ، فيو وأّف حقيقتيا النظر في مصالح األّمة لدينيـ ودني ،ومشروعّيتيا لما فييا مف المصمحة
نّظر ليـ ذلؾ في حياتو، ويتبع ذلؾ أف ينّظر ليـ بعد مماتو، ويقيـ ليـ ي ولّييـ واألميف عمييـ،

ويثقوف بنظره ليـ في ذلؾ كما وثقوا بو فيما قبؿ، وقد مف يتوّلى أمورىـ كما كاف ىو يتواّلىا، 
ع بعيد أبي بكر لعمر وكذا عيد ّمة، عمى جوازه وانعقاده، إذ وقعرؼ ذلؾ مف الشرع بإجماع األ

ى إلى السّتة، بقية العشرة، فدّؿ ذلؾ عمى أّنيـ متّفقوف عمى صّحة العيد، عارفوف عمر في الشور 
 بمشروعّيتو، واإلجماع حّجة كما عرؼ.

ف عيد إلى ابنو أو أبيو ألّنو مأموف عمى النظر ليـ في     وال يّتيـ اإلماـ في ىذا األمر، وا 
 حياتو، فأولى أاّل يحتمؿ فييا تبعة بعد مماتو.

ـّ يتابع بعد قميؿ بقولو: ما حدث مف يزيد مف الفسؽ أّياـ خبلفتو فإّياؾ أف تظّف بمعاوية     ث
وأفضؿ، بؿ كاف يعزلو أّياـ حياتو في سماع الغناء،  ، فإّنو أعدؿ مف ذلؾعمؿ يزيدأّنو عمى 

في شأنو فمنيـ  حينئذػػػػػتمػػػػػػػؼ الصػػػػػحػػابة وينياه عنو، ولّما حدث مف يزيد ما حدث مف الفسؽ، اخ
مف رأى الخروج عميو، ونقض بيعتو كما فعؿ الحسيف بف عمّي، وعبد هللا بف الزبير، ومنيـ مف 

 أباه لما فيو مف إثارة لمفتنة وكثرة لمقتؿ.
ـّ نقضو مف البناء الشامخ لؤلّمة     إّف ىذا الكبلـ خطير جدِّا، ويمّثؿ الحجر األّوؿ الذي ت

ترامنا وتقديرنا لمعبّلمة ابف خمدوف إاّل أّف تبريره ىذا بناه عمى فيـ اإلسبلمية العظيمة، ورغـ اح
ـّ االستدالؿ  لممسألة ال يتعّدى حسف النّية المفترضة عند اإلماـ وتقواه المفترضسطحّي  ث
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واالستشياد باستخبلؼ أبي بكر لعمر واستخبلؼ عمر ألحد السّتة المبّشريف السطحّي جدِّا 
 بالجّنة.

في حادثة أبي بكر وعيده لعمر، والثانية عف عيد :  (1) األستاذ صادؽ نعمافيقوؿ    
عمر لمستة )أىؿ الشورى( فقد جانب الصواب ىؤالء القوـ لعدـ إمعانيـ النظر في واقع األدّلة 

 والغوص في أغوارىا واكتفائيـ بظواىرىا وتمّمس قشورىا. 
أبو بكر عندما أحّس بدنّو أجمو أشار عمى الناس أف يختاروا رجبًل ويبايعوه منًعا    

لبلختبلؼ بعده، فمّما لـ يجمع الناس عمى واحد أوكموا لو الميّمة، فاختار عمر ثـّ طمب كبار 
 عمى عمر، التفاؽالصحابة مف أىؿ الحّؿ والعقد واستشارىـ، وتناقشوا حّتى وصموا 

ـّ أمر عثماف     ـّ بعد ذلؾ حصمت البيعة بشكؿ رسمّي  ث بالخروج إلى الناس وأخذ رأييـ، ث
 طوعّي دوف إكراه، وال يصدؽ عمى ىذه الطريقة إاّل وصؼ الترشيح لممنصب ال أكثر.

وما انطبؽ عمى ىذه الحادثة انطبؽ عمى عمر بف الخّطاب، وال أدري مف أيف نشأت     
ابف خمدوف، إّف ما أعرفو أّف القمـ مرفوع عف ثبلث:  مسؤولية اإلماـ عف األّمة بعد مماتو عند

 النائـ والمجنوف والصبّي، فمف باب أولى رفعو عف الميت. 
وبعد ذلؾ أيف مبدأ الشورى الذي أقّره صريح القرآف الكريـ، وصحيح السنة المطّيرة،    

 ؟!والمعتبر قاعدة أساسية مف قواعد النظاـ السياسي اإلسبلمي
قد اإلمامة إلماميف مًعا؟ وأيف قاعدة أّف اإلماـ نائب عف األّمة ووكيؿ وأيف حرمة ع   

 ؟عنيا؟ وأيف عقد البيعة؟ فيؿ يصّح أف ينقؿ الوكيؿ تمؾ الوكالة إلى غيره نيابة عف األصؿ
 ا تقّرر فيو مصيرىا بنفسيا. ويختـ: إّف مف الخير لؤلّمة أف يترؾ بينيا وبيف أمرى  

 ا لمصحابة الفقياء، الذيف رفضواا جميً : لقد كاف األمر واضحً ¹ي فيقوؿأّما الدكتور المطير      
ىذا الخطاب السياسي الجديد القائـ عمى التأويؿ، ورفضوا قياس بيعة معاوية ليزيد عمى عيد أبي 
بكر لعمر، وأدركوا خطورة ىذا الخطاب، وتمّسكوا بمبادئ الخطاب السياسي الراشدي، وىو أّف 

ّية إنما األّمة تختار مف ترتضيو لقيادتيا، وأّف األمر شورى بيف المسمميف وأّف ما جاء بو بنو أم
ىو سنة ىرقؿ وقيصر ال سّنة رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وأبي بكر وعمر الذيف كانت 

 سيرتيـ النموذج التطبيقي لمخطاب السياسي الشرعي المنزؿ.
النبي _صّمى هللا عميو وسّمـ_ كاف أحرص عمى األّمة وأشفؽ، ومع ذلؾ تركيـ ليختاروا   

ّف في  تركيـ صبلح أمرىـ، وقد أثبتت الحوادث واألّياـ أّف ما كاف مف بعده مف يرتضونو، وا 
يخشاه فيما فعمو باختياره يزيد وترؾ سّنة رسوؿ هللا _صّمى هللا عميو وسّمـ_ وأبي بكر وعمر قد 
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بف عمّي، وأىؿ مّكة حدث، فانفرط عقد األّمة، واضطربت الدولة، فخرج أىؿ العراؽ مع الحسيف 
 بف حنظمة الغسيؿ، وأىؿ نجد مع نجدة بف عامر.ؿ المدينة مع عبد هللا وأى بف الزبيرمع عبد هللا 

ـّ قتؿ عبد هللا بف حنظمة    خرج الحسيف فقتؿ مع أىمو )آؿ بيت النبّي _صّمى هللا عميو وسّمـ_( ث
الغسيؿ الشريؼ الفاضؿ العابد في موقعة الحّرة وقتؿ معو جمع مف الصحابة، وانتيبت مدينة 

يا الرعاع ثبلثة أّياـ، وقاؿ ابف كثير قتؿ في الحرة سبعمئة مف حفظة القرآف رسوؿ هللا واستباح
 الكريـ. انتيى

ث مف أجؿ وحدة األّمة وحقف بعد ذلؾ ما معنى ىذا التأويؿ الذي يساؽ عمى أّف التوري   
 نحاسب الذي وّرث اإلمامة وىو مّيت، أـ نحاسب العمماء الذيف شرعنوا األمر؟!الدماء؟ وىؿ 

المؤّوؿ في التوريث مقّدمات  لمحكـ: قّدـ الماوردي لموصوؿ  (1) ثـّ يضيؼ الدكتور المطيري  
 مؤّولة عف وجييا الصحيح، منيا: 

 فعؿ عمر وأبي بكر    . أ
 ب. حّؽ اإلماـ القائـ    

 ج. جواز توريث الولد قياًسا عمى الغريب
ضفاء الشرعية عميو، ذلؾ أّف الماوردي  صبح التأويؿ وسيمة لتبرير الواقعوىكذا أ وا 

يوّظؼ النصوص مف حيث و  ما يعّبر عف فقو العصر العّباسيإنّ  قاضي قضاة العصر العّباسي
وقد ال يشعر في خدمة الواقع، بخبلؼ الصحابة الذيف صاغوا الواقع حسب ما جاءت النصوص، 

الشرعية مف أجميا، مف أجؿ  صار الواقع ىو الذي يممي مفاىيمو التي يجب أف تؤّوؿ النصوص
 إضفاء الشرعية عمييا ال العكس.

 ىػ.  676لئلمامة وىو القير واالستبداد، وىو بعد ذلؾ زاد اإلماـ النووّي ما سّماه الطريؽ الثالث 
خبلصة القوؿ واضحة جدِّا فإّف التوريث يناقض كّؿ أسس اإلسبلـ، وأسس النظرية 

عّدى عمى الديف مبدئيِّا، ألّنو يحـر اإلنساف حقوقو المقّرة مف السياسية في الحكـ اإلسبلمي، كما يت
رّب العّزة أصبًل وأزاًل منذ خمؽ اإلنساف مكّرًما حرِّا، ويحـر األّمة حّقيا مف أف تمارس سمطانيا 

ينّصب نفسو والًيا عمى عمى نفسيا بحرية ومساواة بيف أفرادىا، وليس ألّي بشر ميما كاف أف 
تمؾ الّطاّمة الكبرى، نعمتيا، أو بشكؿ أدّؽ فرعوًنا، فكيؼ إذا وّلى ابنو مف بعده، فاألّمة، وليِّا ل

ربة القاصمة، التي ال يقبميا اإلسبلـ وثبت فشميا، وفشؿ كّؿ التأويبلت التي وتمؾ ىي الض
  حاولت تجميميا وتحميميا مف المعاني واألىداؼ ما ال تحتمؿ.

 ىناؾ مسائؿ البف خمدوف ال بّد مف التوّقؼ عندىا: و 
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مف الصحابة عمى التوريث ألّنيـ أجمعوا عمى أبي بكر وعمر،  ااعتبار أّف ىناؾ إجماعً  .1
التوريث الحقيقّي في زمف األموييف لقي معارضًة وخروًجا واستشياًدا مف  بأفعمًما 

 الصحابة.
د ورّبو وال بوىذه مسألة دينية غيبّية بيف العاالعتماد عمى حسف نّية اإلماـ وعدـ اّتيامو  .2

 عبلقة ليا بالحكـ والسياسة، إّنما السياسة قانوف، واتّفاؽ، ورًضا وبيعة وشورى.
قصة توريث يزيد واعترافو بخروج الصحابة عميو، لكّنو أرجعيا إلى فسؽ يزيد، وليس إلى  .3

 الطريقة الخطأ في تنصيب اإلماـ، والتي تعارض الشرع أصبًل.
ايا وسجايا يزيد دفاعو عف النوايا التي ذكرىا فقد بدأ دفاًعا عف معاوية وأّنو ال يعمـ بنو   .4

 )وىذا قد يكوف نفًيا لدفاعو أصبًل(. عنيا اهوكاف يني
بالجّنة، أىؿ بدر  حّتى اعتباره لمتوريث مف أبي بكر ساوى فيو بيف الصحابة المبّشريف .5

 سّماه الفاسؽ. حفظة القرآف، بما وبيعة الرضواف العمماء
توريث الولد ىو أصبًل شبية، حّتى لو كاف حقِّا، فمماذا ال ننفي الشبية ألمر رسولنا  .6

 _صّمى هللا عميو وسّمـ_ بذلؾ.
جعؿ الوالية لئلماـ حّتى بعد مماتو وىذا معارض لمشرع أصبًل، ولمعقؿ، فكيؼ تكوف  .7

 الزماف الذي لـ يعشو؟الوالية لميت عمى األحياء بعد موتو؟ وكيؼ يعرؼ مستجّدات 
فبل الصحابة ما قالو عبارة عف خمط لؤلحداث وسحب لؤلمور باّتجاه غير ما ىي عميو،  .8

ف بالجّنة وصدقيـ تتفؽ مع نّية وصدؽ الفاسؽ )حسب قولو( فكيؼ ونّيتيـ وال المبّشرو 
 ؟!يكوف ذلؾ إجماًعا ومشروًعا ونعتبره حّجة بيذا الشكؿ، ويصمح لكّؿ زماف ومكاف

 الخروج –فسخ البيعة  –الرابع: بيعة المكره  الباب
ظير كمصطمح فقيّي )بيعة المكره( عندما استفحؿ التوريث واالستيبلء عمى حّؽ األّمة،    

كراىيـ عمى عقد بيعة بالمساف رغـ رفض القموب والنوايا لمثؿ ىذه  فعمد ىؤالء إلى إجبار الناس وا 
عية، واألىـّ ليحتّجوا بيا عمى الناس، كوف فسخ البيعة البيعة معتقديف أّف ىذه البيعة تعطييـ الشر 

عنو في اإلسبلـ، بؿ مف ال بيعة في عنقو فإّنو في خطر قد يوقعو في النار، وىذا إلضفاء  امنييّ 
أّنيا حّؽ إليّي عمى نوع مف الشرعية عمى اغتصاب اإلمامة، التي ىي حّؽ األّمة والتعامؿ معيا 

 لمشخص وعشيرتو.
 العمماء المعتبريف مف األّمة عمى بطبلف ىذه البيعة، وأّنيا ال تنعقد أصبًل وال تقعأجمع    
وقد أفتى اإلماـ مالؾ لمحّمد النفس الزكية في خروجو عمى المنصور أّنو ليس لمكره بيعة،  ، (1)

 وسجف لذلؾ وعّذب وخمعت يده.
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في الناس فمحّذرىـ ىؤالء الذيف قائـ العشية  _إف شاء هللا_: إّني  (1) وقد مّر معنا قوؿ عمر  
 يريدوف أف يغصبوىـ أمرىـ.

عمى غير مشورة مف المسمميف، فبل يتابع ىو وال الذي بايعو تضّرة  وقاؿ أيًضا: فمف بايع رجبًل   
 أف يقتبل )خشية أف يقتبل(.

ة ىي وال عقد إاّل برضا كبل الطرفيف وىو عقد وكالة، األمّ وال تثبت اإلمامة إاّل بعقد بيعة    
وكانت صيغة البيعة: "بايعناؾ بيعة رضا عمى إقامة العدؿ   (2) األصؿ فيو، واإلماـ ىو الوكيؿ

  اإلنصاؼ والقياـ بفروض اإلمامة" "بايعناؾ عمى الكتاب والسّنة" .
المسألة ليست بحاجة إلى كثير مف الشرح والتفصيؿ، فإذا كاف رّب العّزة ال يكره الناس    

عمى اإلسبلـ، وطمب مف الحبيب المصطفى ذلؾ أيًضا، فكيؼ يقبؿ مف اإلماـ أف يجبر الناس 
عمى القبوؿ بو إماًما؟! أيف مبدأ الحرية المكفولة لئلنساف كأساس في شرعنا؟ فيي تجعؿ ىذا 

فسخو، ألّنو أصبًل ليس قائًما شرًعا، إلى وارد أصبًل، وحتى لو حدث فبل حاجة  ألمر غيرا
ـّ اإلخبلؿ بشرطو، أّما العقد الفاس د أصبًل والباطؿ شرًعا فالفسخ يكوف لمعقد الصحيح أصبًل، إذا ت

ـ العقد لـ يتـّ أصبًل، وما ىو إاّل كبل إف نسّمي ما نقوـ بو فسًخا، إّنما نقوؿ فبل حاجة إلى أف
 باطؿ ال أصؿ لو.

لكف الخبلؼ الذي حصؿ عند عممائنا ىو حوؿ نظرية الخروج عمى اإلماـ الفاسؽ، أو    
، المخّؿ بالشروط المتعاقد عمييا، أو عمى الذي اغتصب المنصب وأكره الناس عمى بيعتو

 والخبلؼ ليس عمى أصؿ الفعؿ مف اإلماـ. 
صرار اإلماـ فالكّؿ متّفؽ عمى أّف أّي فعؿ فيو فسؽ أو     تعطيؿ لشرع هللا أو شبية كفر، وا 

عميو، أو أّي إخبلؿ بشروط عقد البيعة، فإّف ذلؾ يعتبر ليس مف اإلسبلـ، ويعتبر ىذا اإلماـ 
 لمعزؿ مف األّمة صاحبة الحّؽ األصيؿ في ذلؾ وال جداؿ عمى ذلؾ أبًدا. امعّرضً 

عميو بالسيؼ؟ وىنا محّؿ الخبلؼ  لكف إذا لـ نقدر عميو لشوكتو وقّوتو فيؿ يجوز الخروج   
بحث منفصؿ ومفّصؿ ومدّعـ باإلثباتات الصحيحة، رة بحاجة إلى ثيوفيو تفصيؿ كثير وشروط ك

 ._إف شاء هللا تعالى_لعّؿ في ذلؾ فائدة  لذلؾ نختصر بعض أقواؿ عممائنا بإيجاز
استخفاؼ السبلطيف، حّذر هللا _سبحانو_ المؤمنيف مف االنقياد إلى :  (3) يقوؿ الخزرجي   

ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ    ڻں  ڻ   ڻفقاؿ في شأف فرعوف: }

 (56-54)الزخرؼ: {  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳

                                                           

 66 – 65ص:  –(المصدر نفسو 1)
 28ص  –حاكـ المطيري  –وفاف (الحرّية أو الط2)
 78-77ص:  –الخزرجي  –(فقو السياسة 3)
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فعمى المؤمف أف يحذر ىذا المصير وأف يعمـ األحواؿ التي تعّد فييا الطاعة قبواًل    
باالستخفاؼ، ويكوف الخروج فييا واجًبا، ونحف نقّدـ في ىذا البياف ونقوؿ: يجب الخروج في 

 حالتيف: 
قامة الديف .1  إذا ترؾ العمؿ بكتاب هللا وا 
 خالؼ عيد البيعة .2

 وىناؾ حالة مختمؼ فييا وىي الفسؽ  
ويراعى في الخروج عمى الحاكـ أاّل يكوف ضرره أكثر مف نفعو، عمبًل بقاعدة أخّؼ     

 الضرريف، وىذا ما يقصده العمماء بعدـ الخروج عمى السمطاف ذي الشوكة. انتيى
رأي ذىبت إليو عزؿ رئيس الدولة بالثورة المسّمحة :  (1) أّما الدكتور الخالدّي فيقوؿ    

طوائؼ مف المسمميف، وذلؾ إذا خرج عف اإلسبلـ بكفر أو حكـ كفر، أو والى أعداء المسمميف، 
 أو ظمـ أو أمر بمنكر، أو عّطؿ تطبيؽ شرع هللا تعالى.

إلى ىذا ذىب الزيدية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وبعض أىؿ السّنة، وقد ذىب اإلمامية   
 عدـ جواز رفع السبلح لخمع الخميفة حّتى لو استحّؽ العزؿ. انتيىوأكثر أىؿ السّنة إلى 

ىناؾ حشد ىائؿ مف النصوص التي قاليا العمماء ":  (2) أّما الدكتور صابر طعيمة فيقوؿ   
ف كاف فاسًقا فاجًرا يأمر بالمنكر، حّتى لو كاف الخروج لؤلمر  في تحريـ الخروج عمى اإلماـ وا 

  ."يؤّدي إلى ما ىو أنكر منور، ذلؾ ألّف الخروج بالمعروؼ والنيي عف المنك
ّف محة األّمة في الخروج عميو، حيث إإاّل أننا نعتقد أّنو مرتبط بمدى شرعية الحاكـ، ومص   

قصد عمماء ي أيامنا الحاضرة يوحي بخبلؼ ما اقتباس األمر عف السمؼ بذات المبّررات ف
السمؼ، إذ إّننا يجب أاّل يغيب عف بالنا أّف أقواؿ السمؼ إّنما كانت في غالبيا تنصّب ضمف 

 أطر معّينة، تتناسب مع طبيعة المرحمة، التي عاشوىا والتي يمكف مبلحظتيا مف اآلتي: 
ة اإلنكار في الخروج موّجو التّباع الفرؽ األخرى المّتيمة باالبتعاد عف مذىب أىؿ السنّ  .1

 كالخوارج والمعتزلة.
 المخاطب مجتمع إسبلمّي متراص فيو وضوح عقيدة وتأدية شعائر وتكامؿ اجتماعّي. .2
ف يحكموف بما أنزؿ هللا وكاف الخوؼ مف العدّو الخارجّي كاف الحّكاـ مسمموف ممتزمو  .3

 المترّبص.

                                                           

 95 – 94ص:  –صابر طعيمة  –(الدولة والسمطة في اإلسبلـ 1)
 416ص:  –محمود الخالدي  –(اإلسبلـ وأصوؿ الحكـ 2)
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الشرعية، ومف الرعيؿ إّف استعماؿ القوة لو مسّوغاتو مف الوجية :  (1) ثـّ يضيؼ الدكتور   
األّوؿ، بشرط أاّل يترّتب عمى عمؿ األّمة إذا حزمت أمرىا، فتنة أو إبادة األّمة بقّوة السمطاف 

 انتيى وبطشو، ذلؾ أّف تعاليـ اإلسبلـ تؤّكد تغيير المنكر وىو فرض واجب بمختمؼ الطرؽ.
واالنحرافات، إذا ما  : يظير أّف مناىضة المفاسد والمظالـ (2) أّما الدكتور الريسوني   

ّف ذلؾ مف باب دفع الفتنة وليس مف باب الفتنة.  ،أمر ال بّد منو _إف لـ ينفع نصح_استفحمت  وا 
 انتيى

مّما تقّدـ يظير لنا أّف الخروج ليس عميو اتّفاؽ بيف عممائنا، وأّف أدّلة القائميف بالخروج    
أّما مف السمؼ اعتمدت عمى نصوص وقواعد، وأساسات مف صمب اإلسبلـ ومقاصده وأصولو، 

تحقيؽ مناط إلى أدّلة القائميف بعدـ الخروج فقد اعتمدت عمى تأويبلت تعتمد قواعد شرعية، تسعى 
عّي ال يصمح لكّؿ زماف ومكاف، إّنما ىو خاص بأزمنة دوف أزمنة، وأمكنة دوف أمكنة، مثؿ شر 

أو قاعدة اختيار أخّؼ الضرريف، ومنيا ينتج تحّمؿ جور السمطاف، خوًفا مف قاعدة درء المفاسد، 
ف أو إبادة األّمة، وىذه التأويبلت إف صمحت لزماف فبل تصمح لكّؿ زماف، و الفتنة أو المقتمة،  ا 

ولكّؿ حالة، لذلؾ ال يمكف أف تعتبر ىذه االجتيادات، صمحت لمكاف فبل تصمح لكّؿ مكاف، 
والتأويبلت صالحة أبًدا، وفتاوى أبدية، أو حّتى كما فعؿ البعض مف اعتبارىا نصوًصا بمنزلة 

فقيو مف مف  ، أو السّنة النبوّية، أو ال يمكف تجاوزىا، أو نقضيا لمجّرد أّنيا صادرةالنّص القرآني
 السمؼ، أو مجتيد بعصر معّيف.

ـّ التعامؿ معيا عمى        مف جانب آخر وبناء عمى ما سمؼ، فإّف حاالت الخروج يجب أاّل يت
ف يعرؼ ويجب أ ،أّنيا حراـ مف الناحية النظرية، كي ال يطمع مف تسّوؿ لو نفسو قير األّمة

ميما كاف، ليقطع الطريؽ عمميِّا عمى كّؿ مف يحاوؿ المساس  الجميع أّنو يجب محاربة الظالـ
إلى الواقع عمبًل، ودافع عف ظممو بالديف  ابحقوؽ األّمة، ألّنو مف وجد ثغرة في التنظير، ساقي

 كما حصؿ عبر التاريخ، وهللا تعالى أعمـ، والحمد  رّب العالميف.
 خاتمة البحث:  –خالصة 

ر وعدؿ، واإلسبلـ كّرـ اإلنساف كإنساف، وحافظ عمى وجوده إّف اإلسبلـ ديف كّمو خي  
 وحقوقو، مادية ومعنوية.

ومنيا الحقوؽ السياسية، فبنى نظامو السياسّي عمى أساس الحرّية التاّمة لمفرد والمجتمع،    
في كّؿ األمور الحياتية، حّتى في االعتقاد، وجعؿ األّمة ىي صاحبة السمطاف عمى نفسيا 

ى األساس الوحيد الذي ال يتزعزع وىو السيادة لمشرع والديف، وأقامت األمة اإلسبلمية اعتماًدا عم

                                                           

 116ص  -جابر طعيمة –(الدولة والسمطة 1)
   39ص  -الريسوني –(فقو الثورة 2)
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مسألة ميّمة، نقبًل لسمطتيا عمى أساس متيف، وىو الشورى، وفي ىذا البحث المتواضع توصمت 
إّف الشورى سمة الحكـ في اإلسبلـ، وطريؽ سمطة األّمة عمى نفسيا، وعقبًل وتجربة تاريخية، 

نوعاف متبلزماف، شورى األّمة أصبًل وابتداء، حيث تمارس سمطتيا عمى نفسيا وتدير فالشورى 
شؤوف حياتيا بالشورى فيما بينيا، وبالشورى تختار الييئات والمؤّسسات، وتسّف قوانيف الحياة، 

تعالج كّؿ مستجّدات الحياة التي ال تفصيؿ ليا بالشرع، والتي ليس ليا حكـ  ياوتختار الخميفة، وب
 رعّي يبّت بيا.ش
ممـز لو، ألّف الخميفة نائب عف  و الخميفة فالشورى أمر واجب عميوأّما بالنسبة لمحاكـ أ    

األّمة في تسيير أمور حياتيا، بموجب عقد إنابة أو وكالة عف األّمة أساسو الرضا والشورى وعقد 
الصفة النيابية، وعميو األخذ وليس لو أي صفة غير تمؾ البيعة، بشروطو المعروفة المتّفؽ عمييا، 

باألغمب مف المستشاريف ورأييـ، وعدـ االستبداد برأيو ميما كاف، وبذلؾ جاءت النصوص مف 
 القرآف والسنة وسيرة الراشديف.

إّف اإلسبلـ يرفض ويحارب االستبداد والفردية في الحكـ، ويربط حّؽ الطاعة لمحاكـ    
ـّ تأتي طاعة الناس لو، وليس بتنفيذه ما عميو مف شروط عقد اإلنابة  عف األّمة في الحكـ أواًّل، ث

لمشاركة السياسية، وعدـ الركوف إلى قبؿ ذلؾ، ويطمب مف الناس أف يطالبوا بحّقيـ في الشورى وا
 ّي حاكـ يريد نزع حّؽ األّمة منيا، حّتى لو تطّمب األمر الخروج عميو بالسيؼ.أ
، يحمي اإلنساف والمجتمع، جاء بو اإلسبلـالشورى قيمة عظيمة وأساس إنساني إف    

ويرفع شأنو ويكرمو، ويحّقؽ التقّدـ اإلنساني، والنيوض الحضاري لمفرد واألّمة، ولئلنسانية 
جمعاء، والشورى قيمة عظيمة تحّقؽ القيـ اإلنسانية السامية جمعاء، القسط والعدؿ والمساواة 

مة عظيمة تحقؽ إقامة الديف الحّؽ وتسوس الدنيا، والشورى قي ،واإلحساف والحرية والكرامة والحياة
واألّمة المسممة إلى القّمة  ترفع اإلنساف المسمـو مية، ودونيا تيدـ ىذه القيـ وىذه المعاني السا

 السامقة، في الدنيا وتوصؿ لمرضاة هللا والفوز والنجاة في اآلخرة.
لذلؾ فإّف محور قياـ النظاـ السياسي اإلسبلمّي ونظاـ الحكـ فيو قائـ عمى مركزية    

الشورى ابتداء وانتياء، فيي كالقمب مف الجسد، لمنظاـ السياسي ابتداء، ولنظاـ الحكـ والحاكـ 
انتياء، والبحث بأنيا ممزمة أو معممة ما ىو إاّل نوع مف التضميؿ في عصرنا، وبعد النضوج 

البشرية، واألصؿ أف يكوف البحث في جانب العبلقة بيف  ت لوووصم لوالذي وصمنا  البشريّ 
ممو مع الشورى، وطريقة بؿ كيؼ يكوف تعا رى، ليس ىؿ ىي ممزمة أو معممة لو؟اإلماـ والشو 
 وىؿ يمكف االجتياد بالوسائؿ والطرؽ أـ ال؟ ألّف الشورى أمر واجب مبتوت بو. األخذ بيا؟

 ـ .. والحمد  رّب العالميف.وهللا تعالى أعم  
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ـّ بحمد هللا وجّؿ شأنو وتوفيقو  ت
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 صحراء النقب الفمػ/. –سجف راموف 
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 القاىرة –السبلـ لمطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 
ط  –ضوابط المصمحة في الشريعة اإلسبلمية  -محّمد سعيد رمضاف –البوطي  .14

 دمشؽ –دار الفكر  – 2005 –رابعة 
دار وائؿ  – 2006 –ط أولى  -اإلسبلميةالنظـ  –أ . د منير حميد  –البياتي  .15

 عّماف –لمنشر والتوزيع 
 ـ1993 –ط ثالثة  –تجديد الفكر اإلسبلمي  –د. حسف  –الترابي  .16
 بيروت –دار الساقي  –ـ 2004ط أولى  -التفكير الوحدوي –د. حسف  –الترابي  .17
دار  –عّماف  –ـ 1988ط  -أسس التقّدـ الفكرّي اإلسبلميّ  –د. فيمي  –جدعاف  .18

 الشروؽ
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مركز نوف  –ـ 2006 –ط ثانية  –دراسات في الفكر اإلسبلمي  –بّساـ  –جرار  .19
 راـ هللا –لمدراسات واألبحاث القرآنية 

 –ـ 1999ط أولى  –أيسر التفاسير لكبلـ العمّي الكبير  -أبو بكر -الجزائري .20
 الناشر: محمد زكي عبد الحميـ الخولي

 -طولكـر –ـ المؤّلؼ 2005ط ثالثة  – طبلؿ عبد هللا عبد الرحمف –جيتاوي  .21
 فمسطيف

 مصر –دار السبلـ  –ـ 1989 –ط ثانية  –األساس في التفسير  –سعيد  –حّوى  .22
عالـ  –ـ 2006ط أولى إعادة  –اإلسبلـ وأصوؿ الحكـ  –د. محمود  –الخالدي  .23

 األردفّ  –اربد  -الكتب الحديث لمنشر والتوزيع
فقو السياسة عمى  -أرباب التّواتي المحسي محمد بف السيد بف حسف بف -الخزرجي .24

 بيروت -دار الكتب العممية –ـ 2010ط أولى  -منياج النبوة
مكتبة الدعوة  -ـ 1956 –ط سابعة  –عمـ أصوؿ الفقو  -عبد الوىاب -خبلؼ .25

 شباب األزىر –اإلسبلمية 
العبلقات الدولية في اإلسبلـ عمى ضوء اإلعجاز  –د. كامؿ سبلمة  –الدقش  .26

 جّدة –دار الشروؽ  –ـ 1976ط  –اني في سورة التوبة البي
استثمار النّص الشرعي بيف الظاىرية والمقتصدة دراسة في المنيج  –أحمد  –ذيب  .27

مركز نماء لمبحوث والدراسات  –بيروت  -2015 –ط أولى  -األصولي في فقو النص
 بيروت –
ة لقضايا الديمقراطية مقارنة تأصيمي –األّمة ىي األصؿ  –أ . د أحمد  –الريسوني  .28

 القاىرة –ـ دار الكممة لمنشر والتوزيع 2004ط ثالثة –الفّف  –حرية التعبير  –
ط  –التعدد التنظيمي لمحركة اإلسبلمية ما لو وما عميو  –أ . د أحمد  –الريسوني  .29

 القاىرة –دار الكممة  -ـ 2014 –ثالثة 
 –ط أولى  –دراسة أصولية  –غمبية في اإلسبلـ حكـ األ –أ . د أحمد  –الريسوني  .30

 القاىرة –ـ دار الكممة  2013
ط  –مراجعات في الفكر السياسي اإلسبلمي  –فقو الثورة  –أ . د أحمد  –الريسوني  .31

 القاىرة –دار الكممة  –ـ 2014ثانية 
 –ط ثالثة  –الفكر اإلسبلمي وقضايا السياسة المعاصرة  –أ . د أحمد  –الريسوني  .32

 القاىرة –الكممة دار  –ـ  2014
ـ 2015ط أولى  –القواعد األساس لعمـ مقاصد الشريعة  -أ . د أحمد –الريسوني  .33

 القاىرة –دار الكممة  -
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دار  – 2014 –ط ثالثة  -مدخؿ إلى مقاصد الشريعة –أ . د أحمد  –الريسوني  .34
 القاىرة –الكممة 

عممية لمقاصد الغايات العممية وال –مقاصد المقاصد –أ . د أحمد  –الريسوني  .35
 القاىرة –دار الكممة  – 2014ط أولى  –الشريعة 

 –دار الكممة  – 2014 –ط أولى  –مقاالت في الحرية  –أ . د أحمد  –الريسوني   .36
 القاىرة

 –ط رابعة  –نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي  -أ . د أحمد  –الريسوني  .37
 القاىرة –دار الكممة  –ـ 2014

 –ط رابعة  –الكمّيات األساسية لمشريعة اإلسبلمية  –أحمد أ . د  –الريسوني  .38
 القاىرة -دار الكممة  –ـ 2014

ط  -مقارنة مع القانوف الوضعينظرية الضرورة الشرعية  –أ.د وىبة  –الزحيمي  .39
 لبناف -دار الفكر المعاصر  –ـ 1997 –رابعة 

 -الحادية عشرة ط –المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية  –د. عبد الكريـ  –زيداف  .40
 مؤسسة الرسالة بيروت –ـ 1989

شركة أبناء شريؼ األنصاري لمطباعة  –ـ 2008ط  –فقو السّنة  –سّيد  –سابؽ  .41
 لبناف –والنشر والتوزيع 

دار النفائس  –صراع األمـ بيف العدؿ والديمقراطية  –د. أسعد  –السحمراني  .42
 ـ 2000 –ط أولى  –لبناف  –لمطباعة والنشر 

 –تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  –عبد الرحمف بف ناصر  –السعدي  .43
 القاىرة –دار الحديث  -2002ط 

 المكتبة التوفيقية–مئة قصة عف عمي بف أبي طالب  –مجدي فتحي  –السيد  .44
الموافقات  –الغرناطي  -أبو إسحاؽ إبرىيـ بف موسى بف محمد المخمي –الشاطبي  .45

اعتنى بو إبراىيـ  –لبناف  –دار المعرفة  –ـ  2001 –ط خامسة  –في أصوؿ الفقو 
 رمضاف

االعتصاـ  –الغرناطي  -أبو إسحاؽ إبرىيـ بف موسى بف محمد المخمي –الشاطبي  .46
 القاىرة -مطبعة الحمبي  –ـ 1994 –ط أولى  –
 –ـ 1991ط  –خواطر حوؿ القرآف الكريـ  –الشيخ محّمد متوّلي  –الشعراوي  .47

 الثقافةقطاع  –أخبار اليوـ 
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إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحّؽ مف عمـ  –اإلماـ محمد بف عمي  –الشوكاني  .48
شركة أبناء شريؼ  – 2009 –ط أولى  -اعتنى بو د. ناجي السويد –األصوؿ 

 األنصاري لمطباعة والنشر والتوزيع
دار  –ـ 1994 –ط أولى  –فتح القدير  –محمد بف عمي بف محّمد  –الشوكاني  .49

 لبناف– الكتب العممية
 دمشؽ –دار القمـ  –ـ 2003 –ط ثانية  –الخمفاء الراشدوف  -عبد الستار –الشيخ  .50
 –ط أولى  –صفوة التفاسير في تفسير القرآف الكريـ  –محّمد عمي  –الصابوني  .51

 لبناف –دار الفكر لمطباعة والنشر  –ـ 2011
ار د – 2002 -ط أولى –أبو بكر الصديؽ  –د. عمي محمد محمد  –الصبلبي  .52

 القاىرة –التوزيع والنشر اإلسبلمية 
 –ط أولى  –البرلماف في الدولة الحديثة المسممة  –الصبلبي د. عمي محّمد محّمد  .53

 لبناف –دار المعرفة  – 2014
ط  -الدولة الحديثة المسممة دعائميا ووظائفيا –د. عمي محمد محمد  –الصبلبي  .54

 لبناف -دار المعرفة – 2013 –أولى 
تاريخ الطبري المعروؼ بتاريخ األمـ  –و جعفر محمد بف جرير أب –الطبري  .55

 ط أولى –بيروت  –دار صادر  –مراجعة نواؼ الجراح  –والمموؾ 
مكتبة  –ـ 2005ط أولى  –الدولة والسمطة في اإلسبلـ  -د. صابر –طعيمة  .56

 القاىرة –مدبولي 
دار  –ـ 1995 –ط ثانية  –الواضح في أصوؿ الفقو  –محمد حسيف  –عبد هللا  .57

 لبناف –البيارؽ 
ـ  2013 –ط أولى  –حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ  –د. خير الديف  –عبد الرحمف  .58

 لبناف –دار النفائس لمطباعة والنشر  –
حرية الرأي في اإلسبلـ مفيوميا وضوابطيا ومجاالتيا  –د. مصطفى  –عبد الواحد  .59

 القاىرة -لمطباعة والنشر دار السبلـ –ـ 2010ط أولى  –في ضوء الكتاب والسنة 
دار  –ـ  2000ط أولى  –التفسير الشامؿ لمقرآف الكريـ  -أمير –عبد العزيز  .60

 القاىرة –السبلـ لمطباعة والنشر 
 –ـ  2003ط أولى  –الوجيز في تاريخ اإلسبلـ والمسمميف  –أمير  –عبد العزيز  .61

 روتبي –دار ابف حـز 
 –ط أولى  –في الفكر المقاصدي مدخؿ تأسيسي  –عبد الرحمف  –العفراوي  .62

 بيروت -مركز نماء  –ـ 2015
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دار السبلـ  –ـ 2011ط أولى  –المواطنة في اإلسبلـ  –د. سعيد إسماعيؿ  –عمي  .63
 القاىرة –لمطباعة والنشر 

 – مفيوـ الحرية في مذاىب اإلسبلمييف –( 11ىذا ىو اإلسبلـ ) –محمد  –عمارة  .64
 القاىرة –ية مكتبة الشروؽ الدول – 2009ط أولى 

مركز تفّكر  – 2014ط أولى  –تدعيـ الفكر اإلسبلمي  –سمطاف  –العميري  .65
 لمبحوث والدراسات

 –دار القمـ  –ـ  2003ط أولى  –اإلسبلـ واالستبداد السياسي  –محمد  –الغزالي  .66
 دمشؽ

دار القمـ  –ـ 2000ط أولى  –اإلسبلـ واألوضاع االقتصادية  –محمد  –الغزالي  .67
 دمشؽ –
دار  –ـ 1997 –ط أولى  –بيف المسمميف  دستور الوحدة الثقافية -محمد –الغزالي  .68

 القاىرة -الشروؽ
 دمشؽ –دار القمـ  –ـ 2000 –ط ثالثة  –الطريؽ مف ىنا  –محمد  –الغزالي  .69
 مصر –دار الكتب اإلسبلمية  –فقو السيرة  -محمد –الغزالي  .70
ـ 2003ط ثانية  –يؼ نفّكر فيو مستقبؿ اإلسبلـ خارج أرضو ك –محمد  –الغزالي  .71

 القاىرة –دار الشروؽ  –
دار نيضة مصر  –ـ 1996 –ط أولى  –معركة المصحؼ  –محمد  –الغزالي  .72

 لمطباعة والنشر والتوزيع
دار  -ـ2005ط ثامنة  –نحو تفسير موضوعي لمقرآف الكريـ  –محمد  –الغزالي  .73

 القاىرة –الشروؽ 
المحصوؿ في  –د هللا محمد بف عمر ابف الحسيف اإلماـ أبو عب –فخر الديف الرازي  .74

دار  –جزأيف  –ـ 1999 –ط أولى  –تعميؽ محمد عبد القادر عطا  –عمـ األصوؿ 
 بيروت –الكتب العممية 

ـ 1981 –ط أولى  -المذىب االقتصادي في اإلسبلـ –د. محمد شوقي  –الفنجري  .75
 جدة –دار الفنوف لمطباعة والنشر  –
 –ـ 1998 –ط أولى  –حرية الفرد والجماعة في اإلسبلـ  -ارد. عبد الست –قاسـ  .76

 فمسطيف –الخميؿ  –دار المستقبؿ لمدراسات والنشر 
ط أولى  –كيؼ نتعامؿ مع التراث والمذىب واالختبلؼ  –د. يوسؼ  –القرضاوي  .77

 القاىرة –مكتبة وىبة  –ـ 2001 –
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 –ـ 2005 –بعة ط را –السنة مصدر لممعرفة والحضارة  –د. يوسؼ  –القرضاوي  .78
 القاىرة –دار الشروؽ 

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدىا  –د. يوسؼ  –القرضاوي  .79
 القاىرة –مكتبة وىبة  –ـ 1998 –ط أولى  –
 –ـ 1998 –ط سادسة  –كيؼ نتعامؿ مع القرآف العظيـ  –د. يوسؼ  –القرضاوي  .80

 القاىرة –دار الشروؽ 
 –معالميا  –مكانتيا  –قو الدولة في اإلسبلـ مف ف –د. يوسؼ  –القرضاوي  .81

دار  –ـ 2001 –ط ثالثة  –مف التعددية والمرأة وغير المسمميف  موقفيا –طبيعتيا 
 القاىرة –الشروؽ 

مراجعة  –الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ  -أبو عبد هللا بف أحمد األنصاري –القرطبي  .82
 –دار الحديث  –ـ 2002ط  –تخريج أحاديث محمود عثماف  – إبراىيـ الحفناوي

 القاىرة
شركة أبناء شريؼ األنصاري  –ـ 2005ط أولى  –الجامع ألحكاـ القرآف  -القرطبي .83

 لمطباعة والنشر والتوزيع
 القاىرة –دار الشروؽ  – 14 ط –العدالة االجتماعية في اإلسبلـ  –سيد  –قطب  .84
 مصر –دار الشروؽ  –ـ 2011 - 30ط  – في ظبلؿ القرآف –سّيد  –قطب  .85
في التراث السياسي اإلسبلمي حوؿ نظرية السمطة  –د. حامد عبد الماجد  –قويس  .86

 القاىرة –مكتبة الشروؽ الدولية  –ـ 2009 –ط اولى  -وتعامميا الخارجي
 –ط أولى  –تطور الفكر السياسي السني نحو خبلفة ديمقراطية  –أحمد  –الكاتب  .87

 لبناف –سة االنتشار العربي مؤس –ـ 2008
 –ـ 2008ط ثالثة  -قراءة تحميمية -الفكر السياسي الوىابي –أحمد  –الكاتب  .88

 القاىرة –مكتبة مدبولي 
نظاـ  –محمد بف عبد الحّي بف عبد الكبير بف محمد الحسني اإلدريسي  –الكتاني  .89

 –ط أولى  –تعميؽ عمي محمد دندؿ  –المسمى التراتيب اإلدارية  –الحكومة النبوية 
 بيروت –دار الكتب العممية  –ـ 2001
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