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 :الكتاب يدي بني

 يف والسياسة الفلسلفة  علماء خيال يراود( العادلة الفاضللة  املدينة) حلم يزل مل

 ومنذ امليالد قبل سلللواء شلللهو  ، تدير اليت السلللل ة ووجدت اجملتمع وجد منذ أوربا،

 أو الدميقراطية، عن خ بت بركليس  وخ ب ،(اجلمهورية) كتاب  أفالطون فأّل

 أو النهضة، عصر يف األكويين لتوما( احلكمي للللللف) كتاب وصلدور  أوربا يقظة بعد

 وحلم  اإلي الي لكامبا يال( الشلللمس مدينة) أو أوغسللل  ، للقديس( اهلل مدينة)

 ،(املسلليةي  مدينة) يف فالنت  األملا ي كتب  ما أو العاملية، املسلليةية باجلمهورية

 لو سلللللتلي( احلريللة قللا ون) أو ،(املثللاليللة الللدول) يف مورلي هنري كتبلل  فيمللا أو

 البور األراضي زراعة من الفقراء يتمكن أن ؛ب  حيلم ما أقصى كان الذي الربي ا ي

 يقولون الذين الشللللعب دع): بقول   ادى كما ؛للملك مملوكة هي اليت اجنلرتا يف

 احلرية وإن) :ويقول ،(املشاع األرض يف معا اخلبز ويأكلوا معا يعملوا ملكنا األرض

 اإلق للاعي  فللاحتكللار األرض، يف احلر االسلللللتمتللاع يف تكمن للمجتمع احلقيقيلة 

 (!العبودية هو لألرض

 القومية عن وهتلر ،(املال رأس) يف االشلللرتاكية عن ماركس كتب  مبا مرورا

 .خل... إ(كفاحي) يف النازية

 - اجملتمعية أزماتها تعيش وهي - سللياسلليا  تتأرجح أمريكا وابنتها أوربا تزال وما

 أو االشللللرتاكي، اليسللللار وأقصللللى املت رف، املسلللليةي القومي  اليم أقصللللى ب 

 !الفاضلة املدينة حلم عن باحثة ؛املتوحش الرأمسالي الليربالي

 قيام ثم النبوية، املدينة يف اإلسللالم يف الدولة قيام ومنذ اإلسللالمي العامل أن إال

 العادلة، الفاضلللة للدولة النموذج متثل وهي وسللننها هديها على الراشللدة اخلالفة

 لماح ظلت اليت( الفاضلة املدينة) قضية حبث يف أ فسهم اإلسالم علماء يشللل  لمف

 وجود ارتبط أن بعد اإلسللللالمي العامل إال كل ، العامل أمم بل ؛اللربي العامل يراود

 اليت الفاضلة، الراشدة باخلالفة ثم العادلة النبوية بالدولة وظهوره  فس  اإلسالم
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 اإلمرباطوريت  أراضلللللي امتداد جلرافيا متتد قارية ودولة حلما، ال واقعا كا ت

 قومياتها اختالف على شللللعوبهما وحتكم وأفريقيا، آسلللليا يف والروما ية الفارسلللية 

 !أفالطون ابه حيلم كما ؛فاضلة يو ا ية مدينة فقط وليس وثقافاتها، وأديا ها

 راءآ) كتاب  يف( الثا ي املعلم)و اإلسالمي الفيلسوف الفارابي كتب  ما إال اللهم

  ىخ الفلسفة يف كتب  فيما تأثر الذي ،(املد ية السياسة) و( الفاضلة املدينة أهل

 عن تعبريا فكان ؛أفالطون خ ى السياسة يف كتب  وفيما ،(األول املعلم) أرس و

 ةالثقاف عن تعبريا كو   من أكثر اإلسالمية بالثقافة اليو ا ي الفكر تالقح صدى

 ! فسها اإلسالمية

 حىيو الذين األ بياء رئاسة بأن" املد ية السياسة" يف الفارابي يعرتف ذلك ومع

 يف فيقول ؛والسياسات الرئاسات أكمل هي لإل سا ية السعادة حيقق مبا إليهم

 هذه عن متأخرة الرئاسات وسائر األوىل، الرئاسة هي اإل سان هذا ورئاسة) :32ص

 الناس هم الرئيس هذا برئاسة يدبرون الذين والناس ...عنها وكائنة الرئاسة

 (.الفاضلة األمة هي فتلك ؛أمة كا وا فإن السعداء، واألخيار الفاضلون

 سالمياإل املعريف الرتاث يف يوجد يكاد ال كتابي  يف الفارابي كتب  ما وباستثناء

 االلتزام بوجوب اهتمام  بقدر ،(الفاضلة املدينة) اهتمام يف كبري وثرائ  اتساع  مع

 العادلة، النبوة دولة أثر تقتفي اليت العادلة واإلمامة الراشدة اخلالفة بسياسة

 !الراشدة اخلالفة سياسة حذو وحتذو

 حتديد خالهلا من حاول فرضية لروسو" االجتماعي العقد"  ظرية كا ت وإذا

 واخلالفة النبوة دولة يف والبيعة فالعقد واجملتمع، السل ة ب  العالقة طبيعة

 للدولة حتققت علي  بناء الذي األساس حجر هي بل ؛واقعية حقيقة الراشدة

 !الشرعية اإلسالم يف والسل ة

 الدولة ملالمح حتديد ،"الراشدة الدولة معامل" املختصرة الرسالة هذه يف وهنا

 لواألصو شهو ها، يسوس الذي الراشد السياسي النظام وملعامل اإلسالم، يف الراشدة
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 الراشدة الدولة وصف هلا ويتةقق جهة، من الرشد وصف ل  ليتةقق بها يلتزم اليت

" العربية الثورة" سؤال عن إجابة في  لعل أخرى، جهة من الفاضلة واملدينة العادلة

 الوظيفة الدول أ قاض على تقوم أن جيب اليت الدولة طبيعة عن يبةث زال ما الذي

 !البديل هو وما

 ..السبيل سواء إىل اهلادي واهلل
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 الراشد:العادل العرب وحلم النظام 

ظلل العرب منلذ احتالل احلمالت الصلللللليبية اللربية املعاصلللللرة لبلدا هم ابتداء    

، وهم م3002م، وا تهاء بالقدس ودمشللللق وبلداد شللللرقا سللللنة  2323باجلزائر غربا سللللنة 

الدولة اليت تعرب بخيوضللون حروب االسللتقالل، والثورات ضللد االحتالل، وحيلمون   

جربوا األ ظمة اليت فيتهم، وحتقق سللليادتهم، وتصلللون حريتهم وكرامتهم، وعن ه

فرضللها اللرب بشللقي  العلما ي الليربالي، واملادي االشللرتاكي، واجلمهوري وامللكي،   

والقومي والوطين، فما زادهم ذلك إال وهنا على وهن، وضلللعفا على ضلللعف، وا هارت 

 ن ينعم العرب بالعيش يف ظل الدولة الراشدة!هذه الدول اليوم، قبل أ

فيما بعثت من قضلللللايا طاملا كا ت خارج دائرة  -لقلد بعثت الثورة العربية اليوم  

قضلللية ) ظام احلكم اإلسلللالمي الراشلللد(،   -البةث العام سلللياسللليا وإعالميا وثقافيا  

ها أشد و) ظام اخلالفة الراشلدة(، و)شلرعية النظم السلياسلية( اليت حتكمها، وأعادت    

مللا تكون جللذعللة من جللديللد؛ إذ أيقظللت الثورة العربيللة يف ذاكرة األمللة ووعيهللا       

حلم القوة والوحلدة، واحلريلة والكرامة، اليت تت لع هلا    - كملا اخلالفلة   - اجلمعي

األمة وشللللعوبها؛ للخروج من حال الضللللعف واالسللللتبداد والتشللللرذم والتبعية للقوى 

  يعد في  مكان للضعفاء!اللربية الصليبية والدولية، يف عامل مل

الذي ما يزال يهز جنبات العامل العربي  -وأثار بركان الثورة العربية يف زلزال  

ليبعث  إىل احلياة من جديد، بعد عقود من املوت يف ظل الدويالت الوظيفية اليت 

اجلدل السياسي والفكري حول  ظام )اخلالفة الراشدة(، أقوى ما  - ا تهت صالحيتها

كيوم سقوط اخلالفة أو أشد؛ ليدور حوهلا  ؛اإلثارة شدة، واخلصام حدةتكون 

بل  ؛النقاش والبةث، واألخذ والرد، ليس على مستوى الداخل اإلسالمي فةسب

واخلارج الدولي، حتى غدت قضية )عودة اخلالفة( احلدث األبرز اليوم، بعد أن كاد 

ا الدائم يف الوسط ي ويها النسيان كمشروع سياسي عقودا طويلة، مع حضوره

 الفكري والفقهي اإلسالمي!
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وإذا كا ت الثورة العربية اليوم تعرب عن ميالد روح جديد لألمة وشعوبها بعد 

قرن كامل من االستعمار اللربي الذي استلب حريتها وسيادتها، من خالل صناعة 

دول وطنية ضعيفة، وأ ظمة وظيفية وضيعة، فإن تداعي األمم الصليبية عليها 

يعرب عن مدى الفراغ السياسي الذي فشلت هذه الدول  ؛وأد ثورتها ومنع حتررهال

 الوطنية وأ ظمتها الوظيفية يف مله  منذ قيامها، 

وال ميكن التنبؤ باملستقبل السياسي للعامل العربي بعد الثورة، بعيدا عن تاريخ 

م، حتى املن قة وشعوبها و ظامها السياسي الذي طاملا حكمها منذ ظهور اإلسال

سقوطها حتت االحتالل، فإذا كان التاريخ يعيد  فس ؛ فاملستقبل هو ابن التاريخ، 

 ووارث صفات ، وحامل جينات !

 اخلالفة: عاصروا سقوط موقف العلماء الذين 

 وقصة سقوط اخلالفة: حممد رشيد رضا الشيخ

لقد ظلت اخلالفة كنظام سياسي حتى بعد سقوطها حلما يراود علماء األمة 

ومفكريها ومصلةيها، وقد حتدث الشيخ حممد رشيد رضا عن قصة سقوط 

حيث عاصرها وشارك يف التصدي  -وهو شاهد عدل على أحداثها وأخبارها  -اخلالفة 

لسقوطها، ثم شارك يف حماولة إحيائها، وذلك يف رسالت  )اخلالفة( اليت  شرها يف 

ريخ اإلسالم، وكيف كان )جملة املنار(، مفصال خرب تلك احلادثة اجللل من تا

سقوطها زلزاال عظيما عاشت  األمة سياسيا وفكريا وروحيا، حيث قال متةدثا عن 

املؤامرة الربي ا ية واحلملة الصليبية اليت أسق ت اخلالفة العثما ية، بذريعة 

إقامة اخلالفة العربية للشريف حس  بعد فصل الواليات العربية )اجلزيرة 

ام(العربية والعراق والش
(2)
: 

                                                           
 .232 ص اخلالفة رسالة (2)
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)اخلالفة ودول االستعمار: من البديهي أن إقامة اخلالفة اإلسالمية يسوء رجال 

دول االستعمار، وأ هم قد يقاومو ها بكل ما أوتوا من حول وقوة، وأحرصهم على ذلك 

 الدولة الربي ا ية...

وقد عنيت الدولة الربي ا ية منذ أول زمن هذه احلرب بالبةث يف مسألة 

اخلالفة، وطفق رجاهلا يست لعون علماء املسلم  وزعماءهم يف مصر والسودان 

واهلند وغريها آراءهم فيها، ليكو وا على بصرية فيما يريدو   من إب ال تأثري إعالن 

ن صةة خالفت  من جهة، وبدعوى أن اخلليفة العثما ي اجلهاد الديين، بدعوى ب ال

هذه احلرب ال شأن للدين فيها من جهة أخرى... وقد دارت بيننا وب  بعض رجاهلم 

مناقشات يف املسألة العربية اقتضت أن  كتب هلم مذكرات يف خت هة سياستهم 

أن أكثر  م2121فيها، بينا يف املذكرة األوىل منها اليت قدمناها هلم يف أوائل سنة 

ي األرض متمسكون بالدولة العثما ية وخليفتها، أل ها أقوى احلكومات مسلم

اإلسالمية، وأ هم خيافون أن يزول بزواهلا حكم اإلسالم من األرض، وأن هذا أعظم 

شأ ا عندهم من بقاء املعاهد املقدسة سليمة مصو ة، بل بينا هلم أيضا أن إعال ها 

ر هو االعتقاد بأ ها منتصرة مع اجلهاد شرعي، وأن سبب ضعف تأثريه يف مثل مص

 حلفائها؛ فال حتتاج إىل مساعدة.. .

وعدت إىل حبث اخلالفة يف آخر مذكرة منها، وهي اليت أرسلتها إىل الوزير لويد 

م، فقلت يف بيان ما يرضى املسلم  من ا كلرتة: ... ومل يكن 2121جورج يف منتصف سنة 

قدسة أن تهدم، أو مينع الناس من املسلمون مض رب  من اخلوف على املساجد امل

الصالة فيها واحلج إليها وزيارتها، بل االض راب األعظم على السل ة اإلسالمية 

اليت يعتقدون أن ال بقاء لإلسالم بدو ها
(3)

، واحلرص على بقائها ممزوج بدم كل 

مسلم وعصب ، فهو ال يرى دين  باقيا إال بوجود دولة إسالمية مستقلة قوية قادرة 

                                                           
 أعظم وأهميتها حرمتها وأن اخلالفة، بسقوط لإلسالم بقاء ال أ   أدرك كيف اجملدد الفقي  اإلمام هذا عبارة تأمل (3)

 إشاعتها يف ذلك بعد الصليبية احلملة جنةت اليت الدينية الثقافة وهي احلجيج، طرق وتأم  املساجد أهمية من

 !القرآن حيكم أن دون مكان، كل يف القرآن حتفيظ مراكز لتنتشر أقامتها، اليت دويالتها يف وترسيخها
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ذاتها على تنفيذ أحكام شرع  بلري معارض وال سي رة أجنبية، وهذا هو السبب يف ب

تعلق أكثر مسلمي األرض مبةبة دولة الرتك، واعتبارهم إياها هي الدولة املمثلة 

خلالفة النبوة مع فقد سل ا هم ملا عدا القوة واالستقالل من شروطها اخلاصة(
(2)

. 

ن أسباب سقوط اخلالفة وتداعيات ، ويكمل الشيخ حممد رشيد رضا حديث  ع

وخشية اللرب من عودتها ملا تعرب عن  من وحدة األمة واحتادها يف وج  احلملة 

 الصليبية االستعمارية اجلديدة فيقول يف رسالت :

)اخلالفة وتهمة اجلامعة اإلسالمية: إن السبب األول لكون الدولة الربي ا ية 

هي اخلصم األكرب واألشد األقوى من خصوم اخلالفة اإلسالمية هو أ ها ختشى أن 

تتجدد بها حياة اإلسالم وتتةقق فكرة )اجلامعة اإلسالمية( فيةول ذلك دون 

املنار أقواال كثرية للساسة األوربي  استعبادها للشرق كل ... وقد  شر ا يف جملدات 

من رأى "كرومر" يف  2231يف هذه املسألة، من أهمها ما  شر اه يف اجمللد العاشر سنة 

وأهم  قول : "املقصود من )اجلامعة  2101تقريره السنوي عن مصر والسودان سنة 

الدول اإلسالمية( بوج  اإلمجال اجتماع املسلم  يف العامل كل  على حتدي قوات 

املسيةية ومقاومتها، فإذا  ظر إليها من هذا الوج  وجب على كل األمم األوروبية 

اليت هلا مصاحل سياسية يف الشرق أن تراقب هذه احلركة مراقبة دقيقة، أل ها ميكن 

أن تؤدي إىل حوادث متفرقة فتضرم فيها  ريان التعصب الديين يف جهات خمتلفة 

 . (من العامل

للجامعة اإلسالمية معا ي أخرى أهم من املعنى األصلي  ثم ذكر كرومر أن

 وهي:

السعي يف القرن العشرين إلعادة مبادئ وضعت منذ ألف سنة هدى هليهة )

اجتماعية يف حالة الف رة والسذاجة"، وذكر أن عيب هذه املبادئ والسنن والشرائع 

                                                           
 .231 - 231 ص اخلالفة رسالة (2)
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آخر قال إ   "أهم  هو املناقضة آلراء أهل هذا العصر يف عالقة الرجال بالنساء! وأمر

من ذلك كل  وهو إفراغ القوا   املد ية واجلنائية واملالية يف قالب واحد ال يقبل 

 !"تليريا وال حتويرا

 !"وهذا ما أوقف تقدم البلدان اليت دان أهلها بدين اإلسالم"قال: 

وقد ردد ا على "لورد كرومر" يف كل هذه املسائل ردا، ورد غري ا علي  أيضا، ويف 

املباحث ما فيها من تفنيد كالم ، وغرضنا هنا أن  ب  شدة اهتمام اإل كليز  هذه

مبقاومة )اجلامعة اإلسالمية(
(2)

بكل معنى من معا يها، وحتريضهم مجيع  

 (.األوربي  ومجيع النصارى عليها وعلى من يتصدى هلا، وختويف املسلم  منها

للربية الصليبية كما حتدث الشيخ حممد رشيد رضا عن ممارسة الدول ا

اإلرهاب على شعوب العامل اإلسالمي وأمرائهم ورؤسائهم حتى فقدوا سيادتهم 

 فقال: ؛واستقالهلم

ولقد كان من إرهاب أوربة للشعوب اإلسالمية وحكوماتها أن جعلتها ختاف )

وحتذر كل ما يكره  األوربيون منها، وتظهر الرغبة يف كل ما يدعو ها إلي ، وجروا 

ى صار الكثريون منهم يعتقدون أن ما يستةسن  هلم هؤالء ال امعون على ذلك حت

فيهم هو احلسن، وما يستقبةو   منهم هو القبيح! إذ تربوا على ذلك، ومل جيدوا أحدا 

يب  هلم احلقائق، وكان هذا عو ا هلم على سلب استقالل هؤالء املخدوع  

كومة يف بالد أخرى كمصر واملرهب  يف بعض البالد، وغلبة  فوذهم على  فوذ احل

والدولة العثما ية، واستةوذ اجلنب واخلور على رجال احلكومات يف هذه البالد حتى 

إن أركان الدولة العثما ية مل يتجرءوا على اإلذن لنا بإ شاء مدرسة إسالمية يف 

 عاصمتها باسم )دار الدعوة واإلرشاد( كما تقدم!

                                                           
 والكرد والرتك العرب ب  العالقة لق ع  فوذها؛ حتت( العربية اجلامعة) تأسيس فكرة وراء بري ا يا كا ت وهلذا (2)

 !األخرى اإلسالمية واألمم والفرس
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ال لي شيخ اإلسالم حسين أفندي ومل يكو وا كلهم جيهلون ما ذكرت، بل ق

رمح  اهلل تعاىل: إن عند ا قاعدة م ردة يف اإلفر ج هي أن كل ما يرغبو نا في  فهو 

ضار بنا، وكل ما ينفرو نا من  فهو  افع لنا... وإمنا هو جنب بعض الرؤساء وفساد 

  عقائد بعض... هلذا السبب ينوط الرجاء حبكومة األ اضول ألوف األلوف من املسلم

أن حتيي منصب اخلالفة، وجتدد ب  جمد اإلسالم وشريعت  اللراء اليت يرجي أن 

يتجدد بإحيائها جمد اإل سا ية، ويدخل البشر يف عصر جديد ينجون ب  من مفاسد 

املد ية املادية، اليت تهدد العمران األوروبي  فس  بالزوال، بل  عمران الشرق(. ا تهى 

كالم رشيد رضا.
(1)

 

عالن عن إللاء اخلالفة، تتوجيا لنصر تارخيي غري مسبوق للةمالت لقد كان اإل

الصليبية على العامل اإلسالمي، حيث است اعت بعد صراع طويل مع اإلسالم ملدة 

ألف وثالمثائة سنة حتقيق أهم أهدافها، وكان أول من عرب عن تلك اهلزمية فكريا 

م وأصول احلكم(، الذي أثار م، يف كتاب  )اإلسال2131وثقافيا علي عبد الرازق سنة 

حول مشروعية  -بوحي بري ا ي حيث كا ت مصر حينها حتت احلماية -الشبهات 

 )اخلالفة(، ومشروعية )احلكم الشريعة(، ومشروعية )اجلهاد(!

 

 عبد الرزاق السنهوري و ظرية اخلالفة:

كشيخ األزهر  ؛وقد تصدى للرد على شبهات علي عبد الرازق آ ذاك علماء األمة

حممد اخلضر حس ، وشيخ اإلسالم مص فى صربي آخر شيوخ اإلسالم يف تركيا، 

وكان من أبرز من رد علي  و قض شبهات  حول )اخلالفة( الشيخ عبد الرزاق 

السنهوري أستاذ القا و ي  العرب املعاصرين يف رسالة الدكتوراه )فق  اخلالفة( 

يقول: )حنن  عتقد بأن الدليل العقلي البةت  م، حيث2131املنشورة بالفر سية سنة 

                                                           
 على يقضي أن اهلمجية العبثية االستعمارية حبروب  اللرب كاد حيث الثا ية العاملية احلرب يف حدث ما وهذا (5)

 !معا واإل سان احلضارة بهمجيت  يهدد اليوم إىل اللرب يزال وما اإل سا ية، احلياة
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يستوجب وجود سل ة عامة أيا كان شكلها، ولكن الدليل الشرعي هو الذي يستوجب 

أن تكون هذه احلكومة قد توفرت فيها اخلصائص املميزة لنظام اخلالفة، واليت 

باجتماعها تكون هذه احلكومة خالفة شرعية(
(1)
. 

رازق خل   ب  اخلالفة كنظام سياسي أمجع و عى السنهوري على علي عبد ال

املسلمون علي  بعد النبوة، واخلالف ب  الصةابة يف اختيار اخلليفة الذي يتوىل 

رئاسة هذا النظام، حيث قال: )فهو خيلط ب  وجود ) ظام اخلالفة(، وب  اختيار 

مبدأ )اخلليفة(، واملسلمون مل خيل وا قط ب  األمرين كما فعل هو، فمن  احية 

وجوب  ظام اخلالفة، فقد أمجعوا علي ، منذ وقف أبو بكر فيهم خ يبا معلنا ضرورة 

إقامة اخلالفة لضمان تنفيذ الشريعة، وأقره مجيع الصةابة على ذلك، وأمجع علي  

املسلمون منذ ذلك احل ... فمن اخل أ أن يقال بأن املسلم  مل جيمعوا قط على 

فوا على األشخاص الذين يتولون هذا املنصب، وجوب اخلالفة جملرد أ هم اختل

(فاخلالف هنا كان منصبا على األشخاص ال على املبدأ ذات 
(1)

. 

كما وصف السنهوري دراسة علي عبد الرازق بأ ها )س ةية(
(3)

، وخلص إىل  

قد وضع حلكومت  أصلح النظم املمكنة يف زمن ، وأقام دولة ال تقل  ملسو هيلع هللا ىلصالقول )إن النيب 

يف  ظمها عن الدولة الروما ية يف بدايتها، فالسل ات اليت باشرها النيب كا ت 

أ ظمة مد ية حقيقية كأي حكومة أخرى، لقد كان حاكما د يويا مد يا، إىل 

جا ب صفت  كنيب مرسل(
(1)
. 

 مالك بن  يب وضرورة اخلالفة:

قد أصبح هاجس العامل اإلسالمي ومنذ إللاء اخلالفة هو كيف ينهض من ل

كبوت  احلضارية، وأزمت  السياسية؛ ليستعيد حريت  وسيادت  وخالفت ، وحضوره 

                                                           
 .32 ص اخلالفة فق  (1)

 .31 ص اخلالفة فق  (1)
 .12 ص اخلالفة فق  (3)

 .12 اخلالفة فق   (1)
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املؤثر من جديد يف الساحة الدولية، من خالل استلهام تارخي  وقيم  املشرتكة 

ل، وكان حلم )عودة وإعادة صناعة واقع  كما يريد هو ال كما أراد االحتال

اخلالفة( األساس الذي يرتكز علي  هذا ال موح، وهو ما ا تهى إلي  عبد الرزاق 

السنهوري يف توصيات  يف آخر كتاب  )فق  اخلالفة(، حيث دعا إىل ضرورة استعادة 

 ظام اخلالفة من جديد مبا يتناسب مع ت ور النظم السياسية من جهة، وضرورات 

جهة أخرى، لتةقيق الوحدة ب  دول العامل اإلسالمي، وهو العصر واحتياجات  من 

ما عرب عن  املفكر اجلزائري مالك بن  يب بقول : )وجيب من اآلن أن  عمل على ظهور 

سل ة روحية جتمع الرأي وتوحد الصف بالنسبة للمسلم  يف العامل كل ، وإ نا 

فقد باتت ضرورة جيب من اآلن أن  عيد النظر يف قضية )اخلالفة اإلسالمية(، 

عاملية وحيوية... وليكن هلا أي اسم، ولكن ليكن هدفها توحيد الصف اإلسالمي 

والرأي اإلسالمي يف كل مكان على ظهر األرض، وإن كنت أتفاءل بكلمة "جملس 

اخلالفة"، وليشرتك فيها كل العامل اإلسالمي، ولكن لنبدأ يف إعالن وجودها من 

أ   يست يع إفةامنا، متخًذا من ظروف العصر وتشابك اآلن... وقد يظن املعارض لنا 

مشكالت ، وظهور أمناط احلكم اجلديدة يف عامل اليوم، يتخذ من كل هذا ذريعة 

إلسكات الصوت اإلسالمي امل الب بإحياء منصب اخلالفة من جديد، وأما هذه 

سها، احلجة اليت تبدو يف مظاهرها وجيهة، ال تنقصنا األدلة على ب ال ها من أسا

وهي: كا ت اخلالفة  ظاًما حًيا واقًعا مل خيتف من احلياة السياسية إال منذ حنو 

 صف قرن فقط، وكان يضم شعوًبا متعددة األجناس واأللوان واأللسنة والقوميات 

يف عصور مل تتميز مبا ميتاز ب  عصر ا احلاضر من وسائل االتصال اليت جعلت العامل 

األجزاء واألركان( كل  وكأ   رقعة واحدة متصلة
(20)

. 
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 :السقوط وحتمية العودة أثر ..اخلالفة

فاحنل  -مع ضلللعفها واحنرافها قبيل سلللقوطها-لقد سلللق ت اخلالفة العثما ية 

بعدها اإلسللالم الدين واهلوية، واإلسللالم األمة والوطن، واإلسللالم السللل ة والدولة، 

االغرتاب السياسي والفكري واإلسلالم الشلريعة والنظام، ليعيش املسلمون حالة من   

والثقايف والتشريعي غري مسبوقة يف تارخيهم كل ، لتعصف بهم األحداث السياسية 

واحملدثات األيديولوجية، اليت فرضلللللتها احلملة الصلللللليبية، فكان البديل العلما ية 

بكل جتلياتها القومية والوطنية تارة، والشللللليوعية واالشلللللرتاكية تارة، والليربالية 

اليللة تللارة أخرى، اليت اجتللاحللت العللامل العربي واإلسلللللالمي، وقللامللت هنللا،     والرأمسلل

وأقيمت هناك، دويالت ال وائف اجلمهورية وامللكية والعسللللكرية؛ فما ازدادت األمة 

 معها إال ضعفا وتشرذما وختلفا واغرتابا!

أمت  من )دعاة على أبواب جهنم  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف احلديث الصةيح ح  حذر النيب 

من أطاعهم؛ قذفوه فيها، وهم من بين جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا(، وح  جعل املخرج 

ملن سأل   ملسو هيلع هللا ىلصمن هذه الفنت العامة والعصمة منها وحدة األمة ووحدة اخلالفة، فقال 

 عن املخرج من هذه الفنت العامة )الزم مجاعة املسلم  وإمامهم( ويف رواية: )إن

كان هلل يف األرض خليفة فالزم (!
(22)

 

ولعل ترشيد الثورة العربية اليوم، وبلورة مشروعها السياسي الراشد، الذي يعرب 

عن دينهللا وهويتهللا ورسلللللالتهللا وخصلللللوصللللليتهللا، من أوجللب الواجبللات على فقهللائهللا    

ومفكريها، وإذا كا ت )اخلالفة الراشللدة( رئاسللة عامة على األمة أو أكثرها، وهو  

كما أخرب  ؛يعلد ل  وجود منذ سلللللقوط اخلالفة العثما ية، مع حتمية عودتها ملا مل  

، فإن )الدولة الراشللللدة واحلكومة الراشللللدة( اليت هي رئاسللللة   ملسو هيلع هللا ىلصبشللللر بذلك النيب و

خلاصلللللة على بعض األملة يف ق ر من أق ارها، هي املدخل للوصلللللول يف املسلللللتقبل     

يقها هلا، واستعادة خالفتها باألمة إىل الوحدة اليت جيب على حكوماتها الراشدة حتق

                                                           
 .231/ 1 املسند يف وأمحد ،2321 ح داود أبي وسنن ،2321 ح مسلم وصةيح ،1112 ح البخاري صةيح (00)
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اليت تعرب عن إرادتها، وهويتها، وإذا مل تسلت ع شعوب األمة حتقيق جتربة سياسية  

راشدة على مستوى دولة من دوهلا اليوم؛ فهي عن إقامة خالفة راشدة على مستوى 

األمة كلها أو أكثر دوهلا أشلد عجزا، وال فرق ب  )اخلالفة الراشدة( و )احلكومة  

ة( يف الواجبات واملسللللهوليات املنوطة بهما، واحلقوق املقررة لألمة وشللللعوبها الراشللللد

فيهما، إال يف امتداد سلللل ا هما، فاألوىل عامة على مسلللتوى األمة، والثا ية خاصلللة  

 على مستوى الق ر اليت تتوىل السل ة في  احلكومة الراشدة.

يف اإلسالم،  ويقتضي احلديث عن )احلكومة راشدة( حتديد طبيعة  ظام احلكم

 وأصول  العقائدية والفقهية السياسية اليت يقوم عليها:

 األصول الفكرية للدولة الراشدة:أوال: 

إن قوة أي مشروع سياسي تكمن يف وضوح هويت  السياسية، وقوة أساس  العقائدي 

من جهة، ومدى حاجة األمة ل  من جهة أخرى، وال شك بأن األمة ومنذ سقوط 

ة، وهي تعيش أزمة هوية ومرجعية سياسية، إذ قام االحتالل اخلالفة العثما ي

األجنيب اللربي بتشكيل هذا الواقع السياسي، وخلق هوية وطنية مص نعة، وقد 

وصلت األمة بعد عقود من التي  إىل طريق مسدود يف كل بلد، بعد أن جربت األمة 

واالشرتاكية،  كل األ ظمة السياسية املستوردة الليربالية والقومية والشيوعية

ومن هنا كان ال بد من استدعاء اخل اب السياسي اإلسالمي الراشدي لتمتع  بكل 

 أسباب القوة والصالحية وذلك للتالي:

كنتم ﴿ :كو   النموذج واملعيار الشرعي للةكم اإلسالمي، كما يف قول  تعاىل -2

، وقول  ملسو هيلع هللا ىلصواملخاطب ب  ابتداء وأصال هم أصةاب النيب  ﴾خري أمة أخرجت للناس

 ﴾وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض﴿ :تعاىل

قل ﴿ :وقد حتقق االستخالف للصةابة رضي اهلل عنهم كما وعدهم اهلل، وقول 

، واملقصود بهم أصةاب  ﴾هذه سبيلي أدعو إىل اهلل على بصرية أ ا ومن اتبعين
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بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من )عليكم  :ابتداء، وكما يف احلديث الصةيح

بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، 

ذين ل)اقتدوا بال :وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار(، وللةديث الصةيح

 :)إن ي يعوا أبا بكر وعمر يرشدوا(، وحديث :من بعدي أبي بكر وعمر(، وحديث

)تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل هلا أن  :ثالثون سنة(، وحديث)خالفة النبوة بعدي 

 :تكون ثم يرفعها اهلل، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة..(، وحديث الصةية 

)إن بين إسرائيل كا ت تسوسهم األ بياء وإ   ال  يب بعدي، وسيكون خلفاء 

 فأفوا بيعة األول فاألول(. ؛فيكثرون

وهو وجوب لزوم سلللللنن اخللفاء  -ي السلللللياسلللللي  ولوضلللللوح هذا األصلللللل العقائد 

الراشلدين يف احلكم وسلياسلة شلهون األمة إذ هي الت بيق البشري احملض للخ اب     

اشرتط الصةابة رضي اهلل عنهم على عثمان وعلي ح   - السياسي القرآ ي والنبوي

تنافسلللا يف اخلالفة االلتزام بسلللنن اخلليفت  الراشلللدين أبي بكر وعمر يف سلللياسلللة  

)على الكتاب والسنة  :ون األمة، فبايع الصةابة عثمان كما يف صةيح البخاريشله 

 وسنة الشيخ  أبي بكر وعمر(!

كما إن هذا النموذج حمل إمجاع الفقهاء واملصلة  على اختالف عصورهم،  -3

فال خالف ب  طوائف األمة ومذاهبها وأئمتها يف كون اخلالفة الراشدة هي 

خبالف احملدثات السياسية سواء  ؛االقتداء ب النموذج األكمل الذي جيب 

القدمية اليت رفضها الصةابة أ فسهم، ثم رفضها من جاء بعدهم من األئمة 

وعلماء األمة، أو اجلديدة سواء كا ت بثوب إسالمي كوالية الفقي ، أو 

 خل.إ ..مستوردة كالدميقراطية والليربالية واالشرتاكية.

دى يف املخيال الشعيب عند عامة األمة، فما أن النموذج الراشدي ل  بريق وص -2

يزال العدل ال يذكر إال ويذكر عمر الفاروق! وما زالت األمة تتوق لعدل 

اخللفاء الراشدين وسريتهم وسننهم يف سياسة األمة، وهو ما جيعل النموذج 

الراشدي أقرب ملخاطبة وجدان الرأي العام اإلسالمي من أي منوذج آخر، هذا يف 
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ذي مل جيد النموذج الدميقراطي األثيين أي صدى يف املخيال الشعيب الوقت ال

بل ظل حمصورا يف دائرة املفكرين والسياسي  يف عصر النهضة  ؛األوربي

 األوربية!
 

امتدت  -كما إن النموذج السياسي الراشدي قام كنظام حكم على دولة قارية  -2

جزيرة العرب إىل حدود يف عهد اخلليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان، من 

 ليسوس - اهلند يف آسيا شرقا، ومنها إىل حدود امللرب األقصى يف أفريقيا غربا

بينما  ؛أمما وحضارات وشعوبا على اختالف قومياتها وأديا ها وثقافاتها وللاتها

 مل تتجاوز دميقراطية أثينا حدود أسوارها! 
 

اخلالفة اإلسالمية، األموية ثم إن النموذج الراشدي ظل هو املعيار طوال عصور  -1

 ؛والعباسية والعثما ية، ومل يست ع أحد أن يتجاوزه كأمنوذج للةكم اإلسالمي

كما يف عهد عمر بن عبد العزيز، وعهد  ؛وهلذا تكرر يف كثري من العصور

املعتضد العباسي الذي كان يعد من اخللفاء الراشدين، وعهد املستضيء العباسي 

خلفاء صاحل ، وكان صالح الدين األيوبي هو السل ان وابن  الناصر، وكا وا 

يف عصرهما، وكما يف عهد  ور الدين ز كي، وكما يف عهد يوسف بن تاشف  

املراب ي، وحممد الفاتح العثما ي، وغريهم من اخللفاء واألمراء، ممن حاولوا 

االقتداء باخللفاء الراشدين وسننهم يف سياسة األمة، واشتهروا بالعدل 

بينما مل تعرف أوربا يف تارخيها منذ سقوط أثينا، وقيام اإلمرباطورية  ؛شورىوال

 الروما ية إال ال ليان السياسي مدة ألفي عام تقريبا!

كما إن االحنراف السياسي يف عصور اخلالفة اإلسالمية العامة، مل يتجاوز  -1

كل األصول الق عية للخ اب الراشدي، وإن تراجع عن بعضها كالشورى 

إذ ظل عامة اخللفاء واألمراء يلتزمون باملرجعية  ،بة األمة على األموالورقا

وهو أحد أسباب شيوع العدل  ؛القضائية والتشريعية للنظام السياسي اإلسالمي

يف عامة العصور، حيث حد القضاء من طليان السل ة، اليت كا ت حترص على 
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 سيادة األمة شرعيتها من خالل احرتام القضاء، كما مل يفرط اخللفاء يف

واستقالهلا ومحاية بيضتها، ووحدتها، وحافظوا على )الرسالة( واملهمة لألمة 

والدولة واخلالفة وهو إعالء كلمة اهلل والدعوة إىل اإلسالم واجلهاد يف سبيل ، 

 حتى يف أضعف عصور اخلالفة!
 

 ؛حاجة األمة إىل بعث اخل اب الراشدي وأصول  أشد ما تكون يف هذا العصر إن -1

حيث تعيش األمة أزمات سياسية أدت إىل ضعفها وسقوطها على حنو غري 

مسبوق، وقد است اعت شعوب العامل من حوهلا أن تستلهم جتاربها التارخيية 

لتعيد بناء  فسها من جديد، حتى أعادت أوربا اليوم تشكيل واقعها السياسي على 

 ية(، و)القيم الدينية أساس )الدميقراطية اليو ا ية(، و)القوة والوحدة الروما

املسيةية(، فجاء االحتاد األوربي اليوم ليستعيد وحدة أوربا اليت وحدتها 

اإلمرباطورية الروما ية، واشرتط لوحدت  أن يقوم على أسس الدميقراطية 

اليو ا ية، وأن تظل أوربا  اديا مسيةيا! بينما ال تزال األمة اإلسالمية اليوم 

ا جيعل اخل اب الراشدي هو احلل ملشروع سياسي مم ؛تبةث عن هويتها وذاتها

 جديد!

فاملشللللروع السياسللللي اإلسللللالمي جيللللب أن يقللللوم علللللى هللللذا األصللللل العقائللللدي،   

وهلللللو اإلميلللللان بضلللللرورة اخلالفلللللة كأصلللللل ملللللن أصلللللول اللللللدين وللللللزوم سلللللنن      

الللليت كا لللت الت بيلللق البشلللري احمللللض للخ لللاب السياسلللي      - اخللفلللاء الراشلللدين 

ذهلللا النملللوذج واملعيلللار للةكلللم اإلسلللالمي الراشلللد، و بلللذ      واختا - القرآ لللي والنبلللوي 

كلللل ملللا خالفهلللا ملللن سلللنن القياصلللرة واألكاسلللرة، واحمللللدثات السياسلللية عللللى          

سللللواء كا للللت دخيلللللة علللللى األمللللة، أو ممللللا أحدثتلللل       ؛اخللللتالف ألوا هللللا وأشللللكاهلا 

 األمة  فسها وابتليت ب  من حمدثات واحنرافات يف عصورها املختلفة.
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 أصول األحكام السياسية: :ثا يا

بل املقصود األصول  ؛نن اخللفاء الراشدين هنا اجتهاداتهموليس املقصود بس

واملبادئ واألحكام اليت أمجعوا عليها، وأمجع الصةابة معهم عليها، فيما خيص 

 ومن ذلك إمجاعهم على:سياسة شهون األمة والدولة، 

أن  ظام احلكم يف اإلسالم خالفة راشدة، وإمارة للمؤمن  واحدة،  يابة عن  -2

ت ، فال توارث فيها، وال ملك وال ملوك، وال جربوت، وال كسروية يف أم ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 وال قيصرية.
 

كما قال  ؛وأن دار اإلسالم واحدة، واألمة واحدة، واإلمارة واخلالفة واحدة -3

، وكما ﴾واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا﴿، ﴾خوةإإمنا املؤمنون ﴿ :تعاىل

 .خل.إخلليفت  فاقتلوا الثا ي منهما(.إذا بويع ) :يف احلديث الصةيح ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 

 كما ؛وأن اخلالفة واإلمارة شورى ب  املسلم ، وأ   ال تنازع فيها وال اغتصاب -2

)وأن ال  نازع  :، ويف حديث البيعة املتواتر﴾وأمرهم شورى بينهم﴿ :قال تعاىل

)اإلمارة شورى ب   :األمر أهل (، وكما قال عمر يف خ بت  مبةضر الصةابة

فال بيعة ل  وال الذي بايع ، تلرة  ؛سلم ، من بايع رجال دون شورى املسلم امل

أن يقتال(، فال شرعية لكل بيعة صورية، أو بيعة على اإلكراه واخلوف، أو 

 بيعة بالقوة والسيف!
 

فال يق ع أمرا يف  ؛وأن األمة رقيب على اإلمام بعد اختياره بالرضا والشورى -2

 ملسو هيلع هللا ىلصصرف يف أمواهلا ومصاحلها دون رضاها، كما قال شهو ها دون إذ ها، وال يت

فارجعوا  ؛)أيها الناس إال ال  دري من رضي منكم ممن مل يرض :يف الصةيح

)واهلل ليس لي من هذا املال وال هذه  :حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم(، وقال

الوبرة، إال اخلمس، واخلمس مردود عليكم(، فاألمة فوق اإلمام تراقب  
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)وأن  قوم أو  قول باحلق حيثما كنا : كما يف حديث البيعة املتواتر ؛وحتاسب 

 ال خناف يف اهلل لومة الئم(.
 

وأن لألمة االشرتاط على اإلمام وتقييد صالحيات  مبا شاءت من الشروط  -1

الصةيةة، كما اشرتطوا على عثمان عند البيعة فرضي بذلك، وكما اشرتط 

كتبوا بينهم وبين  عقدا، وشرطوا علي  من أ كر علي  من أهل العراق ومصر و

 فرضي، وكان ذلك مبةضر كبار الصةابة. ؛شروطا
 

وأن األمة هي اليت تفرض لإلمام من بيت املال قدر حاجت ، وأ   ليس ل  أن  -1

 يشتلل بالتجارة، وال أن يستخدم السل ة لإلثراء ل  أو ألهل بيت .
 

حكام ، واحلكم ب  الناس إقامة الدين وأ :وأن أهم واجبات السل ة وأعظمها -1

فيقضي  ؛مبا أ زل اهلل من العدل والقسط، وأن تكون كلمة اهلل هي العليا

وإذا ﴿القضاة حبكم اهلل بالعدل ال سل ان ألحد عليهم، إال سل ان اهلل وكتاب  

 . ﴾حكمتم ب  الناس أن حتكموا بالعدل
 

ا ومحايتها من وحفظ البيضة ومحاية الدولة ووحدتها الداخلية، والدفاع عنه -3

األخ ار اخلارجية، وأن تكون الشوكة يف دار اإلسالم لألمة ظاهرة عزيزة 

 .﴾ولن جيعل اهلل للكافرين على املؤمن  سبيال﴿منيعة 
 

خذ ﴿وأن تقسم األموال بالسوية، وتؤخذ الزكاة من األغنياء وترد إىل الفقراء  -1

، وتوفر الدولة ﴾كي ال يكون دولة ب  األغنياء منكم﴿ ﴾من أمواهلم صدقة

 خل.. إسواء الفرص لالستثمار، وإحياء املوات، واستخراج املعادن..للجميع على حد 
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وأن تصان احلقوق واحلريات الدينية والسياسية والفكرية واالقتصادية  -20

فال إكراه يف الدين، وال إجبار يف الرأي،  ؛العامة واخلاصة، لألفراد واجلماعات

 .خل. إفس من صاحب ..وال يؤخذ مال إال عن طيب  

مبا يف ذلك األحكام  ؛فهذه األصول واملبادئ للةكم وغريها من األصول واألحكام

التفصيلية اجلزئية كمشروعية التصويت على اآلراء عند االختالف، والرتشح 

والرتشيح لإلمارة واخلالفة، وحصر الرتشيح بعدد، والرتجيح باألصوات، واألخذ 

دة فراغ السل ة بثالثة أيام، وحتديد مدة الوالية على برأي األكثرية، وحتديد م

كل  ؛خل. إاملناطق بأربع سن ، واالستفادة من النظم والوسائل لدى األمم األخرى..

ذلك مما ثبت عن اخللفاء الراشدين ثبوتا ق عيا كما فصلت  يف )احلرية أو ال وفان( 

فمنها  ،و)حترير اإل سان(، و)أهل السنة واجلماعة واألزمة السياسية(، و)الفرقان(

فيجب لزومها وحيرم اخلروج  ؛ما هي أصول ق عية بإمجاع اخللفاء واألمة معهم

مام بال إجبار وال إكراه، وحتريم التوريث يف كةق األمة يف اختيار اإل ؛عنها

فجائز ومشروع األخذ بها، وسننهم  ؛ومنها ما هو اجتهادات من بعضهم ،خل. إالسل ة..

 فيها خري من سنن من جاء بعدهم.

وما من سنة من هذه السنن السياسية إال واألمة اليوم يف حاجة إليها بعد فساد 

حملدثات، وتليري هذا الواقع، وإقامة أ ظمة حكم أحواهلا فسادا ال حل ل  إال بنبذ ا

 راشدة قائمة على هذه األصول السياسية، واألحكام الشرعية!

وكل ما سبق ذكره هي حقوق سياسية لألمة، هلا أحكامها الشرعية، اليت جيب 

إقامتها واحملافظة عليها سواء وجدت اخلالفة أم مل توجد، وسواء أمكن حتقيقها 

فهو حبسب كل عصر وت وره،  ؛أما آليات حتقيق ذلك ووسائل كلها أو بعضها، 

وباإلمكان االستفادة من جتارب األمم األخرى، كما استفاد عمر الدواوين والنظم 

 )أ تم أعلم بأمور د ياكم(.  :ملسو هيلع هللا ىلصعمال بقول النيب  ؛اإلدارية من فارس والروم
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 ا: معامل احلكومة الراشدة:ثلثا

عية السياسية والعقائدية ملشروع )الدولة وإذا كان حتديد اهلوية واملرج

إلقناع األمة باملشروعية الدينية واألخالقية لقيامها  ؛الراشدة( أمرا يف غاية األهمية

وضرورتها، لتتفاعل وتتجاوب معها، من أجل حتقيق التليري املنشود، فإن حتديد 

 بد من املواءمة إذ ال؛ معامل السل ة و ) ظام احلكومة الراشدة( ال تقل أهمية وخ ورة

ب  املثالية واألهداف النهائية من جهة اليت تتمثل يف )إقامة أمة واحدة وخالفة 

راشدة(، والواقعية السياسية حيث األمة اليوم تقع حتت  فوذ االحتالل األجنيب، 

الذي قسمها إىل مخس  دولة وشعب، مما يصبح مع  حتقيق الشعار واهلدف النهائي 

ما مل )تكون الدولة الراشدة( و )احلكومة الراشدة( أهدافا مرحلية ضربا من اخليال، 

للمشروع ميكن حتقيقها من جهة، وحتقق اهلدف النهائي يف آخر امل اف من جهة 

فيجب جتزئة املشروع على أساس  ظرية )من احلكومات الراشدة إىل  ؛أخرى

سالمي، ويكون اخلالفة الراشدة(، فالواجب إقامة احلكومة الراشدة يف كل بلد إ

املعيار للةكم عليها بأ ها حكومة راشدة هو مدى التزامها بأصول اخل اب السياسي 

 الراشدي، ومن ذلك:

أن متثل احلكومة خيار األمة يف ذلك البلد، وأن تقيم  ظامها السياسي على  -2

أساس حق األمة يف اختيار السل ة اليت حتكمها وتسوس شهو ها بالرضا 

 بال إكراه وال إجبار، وأن تكون خيارا حقيقيا لألمة، ال خيارا صوريا. ؛واالختيار
 

أن تكون املرجعية الدستورية والتشريعية للدولة هي الشريعة كتابا وسنة،  -3

 ؛وت بيقها وفق أصول اخل اب الراشدي، فال تع ل النصوص، وال تهدر املقاصد

كمل وج ، ورعاية فاللاية حتقيق العدل والقسط الذي جاء ب  القرآن على أ

 حقوق اإل سان، وصيا ة حريت  وكرامت .
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احملافظة يف ذلك البلد على سيادة األمة والدولة واستقالهلا عن أي  فوذ أجنيب،  -2

لتتةمل مسهولياتها على مستوى األمة  ؛وتعزيز قدراتها االقتصادية والعسكرية

 حسب إمكا اتها.
 

للوصول إىل  ؛سالمية اجملاورةتعزيز التكامل والوحدة واالحتاد مع الدول اإل -2

 توحيد األمة، وحتقيق اهلدف النهائي )أمة واحدة وخالفة راشدة(.
 

حتقيق التنمية والنهضة الشاملة يف مجيع اجملاالت على مستوى الفرد واألسرة  -1

 واجملتمع والدولة، وأن تثبت فاعلية سياسية متميزة، وأداء سياسيا  اجةا.
 

هي )حكومة راشدة(، والفرق بينها وب   فكل حكومة حتقق هذه الشروط

)اخلالفة الراشدة(، هو أن احلكومة الراشدة خاصة يف الق ر الذي تقوم في ، بينما 

اخلالفة الراشدة عامة تشرتك األمة كلها أو أكثر دوهلا يف إقامتها، بعد أن تتةرر 

ملؤثرة فيها، أق ارها، وتصل إىل السل ة فيها حكومات راشدة، أو إىل الدول الرئيسة ا

  .حبيث تكون قادرة على توحيد األمة ومحايتها

وح  تقوم احلكومات الراشدة اليت متثل خيار األمة يف كل األق ار، أو يف 

أكثرها، أو يف الدول الرئيسة املركزية فيها، فستكون قادرة على اإلعالن عن 

دائم أو دوري،  احتادها ووحدتها، واختيار جملس رئاسة لدوهلا، خيتار رئيس  بشكل

حبسب ما حيقق حكم الشارع ومصلةة األمة، ويكون هذا اجمللس الرئاسي هو 

مؤسسة )اخلالفة الراشدة(، اليت تشرتك األمة من خالل حكوماتها املنتخبة يف 

لتستأ ف األمة حياتها السياسية من جديد يف ظل ) ظام اخلالفة  ؛اختيارها

 )ثم تكون خالفة على منهاج النبوة(. :ح  قال ملسو هيلع هللا ىلصكما بشر بذلك النيب  ؛الراشدة(

إن هذه التجزئة للمشروع مع كو ها متوائمة مع الواقعية السياسية اليت 

ما ) :ملسو هيلع هللا ىلصتفرضها الظروف املوضوعية، فإ ها متوافقة مع األحكام الشرعية كما قال 
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ح ما إن أريد إال اإلصال﴿ :، وكما قال النيب شعيب(أمرتكم ب  فأتوا من  ما است عتم

فعدم قدرة األمة اليوم على إقامة اخلالفة الراشدة، ال يسقط وجوب  ؛﴾است عت

إقامة الدول واحلكومات الراشدة يف كل بلد تست يع األمة في  إقامتها، كما إن 

ال يسقط وجوب إصالح األوضاع  ؛عدم قدرتها على إقامة حكومة راشدة هنا أو هناك

إذ الواجب شرعا اإلصالح  ؛مات القائمة اآلنالسياسية احلالية، وتقويم أود احلكو

 ؛حسب اإلمكان يف كل حال، وال تتع ل الواجبات الشرعية، والفروض الكفائية

 بدعوى عدم وجود اخلالفة الراشدة، أو عدم وجود حكومة راشدة!

 طبيعة الدولة الراشدة: 

ح يف وإذا كا ت أصول )الدولة الراشدة(، ومعامل )احلكومة الراشدة( من الوضو

اخل اب القرآ ي والنبوي إىل هذا احلد الذي تتابع علي  اخللفاء الراشدون، وأمجع 

 فما طبيعة  ظام احلكم يف الدولة الراشدة؟   ؛علي  الصةابة املهديون

 هل هو  ظام دستوري أم  ظام دكتاتوري؟

 هل من حيكم  ويتةكم في  سل ة الفرد أم مؤسسات الدولة واجملتمع؟

 صالحيات السل ة يف  ظام الدولة الراشدة؛ هل هي م لقة أم مقيدة؟ما حدود 

 هل عرف  ظام اخلالفة الفصل ب  السل ات؟  وما حدود كل سل ة؟

وال ميكن اإلجابة عن هذه األسهلة قبل معرفة التاريخ السياسي لنظام اخلالفة 

 بسبب طبيعة -الذي هو التجربة التارخيية الوحيدة للةكم يف اإلسالم، والذي توارى 

خلف األحداث )الفتوحات اخلارجية والصراع  - كتابة التاريخ اإلسالمي آ ذاك

السياسي الداخلي(، وخلف األشخاص )اخللفاء واألمراء(، حتى كادت ت مس معامل 

النظام السياسي الذي كا ت كل تلك األحداث تقع يف إطاره، وضمن دائرة تأثريه 

وحات لتةدث لوال الرسالة والوعد )باالستخالف(، املباشر فيها، فما كان لتلك الفت

وما كان لتلك الصراعات على السل ة لتكون لوال ) ظام اخلالفة(  فس ، الذي كان 
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منظومة فكرية وعقائدية سياسية من جهة، وُ ظما دستورية وتشريعية، من جهة 

 أخرى، ومؤسسات وقوى جمتمعية متارس دورها ب  هذه وتلك من جهة أخرى!

ا كا ت النظم الدستورية اليوم يف الدول املعاصرة هي أرقى ما أ تج  الفكر فإذ

اإل سا ي السياسي ملعاجلة إشكالية السل ة وإدارة جملتمع، حيث أصبةت السل ة 

فيها ختضع إلرادة أقوى، وقا ون أعلى، حيدان من طليا ها، ومينعان من استبدادها، 

امل اللربي إال بعد الثورة الفر سية، ثم وحيددان صالحياتها، وهو ما مل يعرف  الع

ح  برزت فكرة )إرادة الشعب( كإرادة أعلى، لتواج  -الثورة األمريكية، قبل قر   

 الذي - وليس رغبات امللك -استبداد )إرادة الفرد(، وصار )الدستور( هو القا ون األعلى 

واالستبداد امل لق ينظم عالقة السل ة باجملتمع، بعد أن كا ت النظم الدكتاتورية 

هو السائد قبل ذلك؛ فكا ت إرادة امللك أو اإلمرباطور هي القا ون األعلى، وهو الدولة 

بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإذا كان ذلك هو واقع األ ظمة 

الذي ظل  -اليت كا ت تسود العامل كل  على اختالف أشكاهلا، فإن  ظام اخلالفة 

كان خارجا عن سياق تلك األ ظمة،  -  اإلسالمي مدة ثالثة عشر قر احيكم العامل

يف منظومت   -إذ متثل اخلالفة  ظاما سياسيا فريدا من  وع   ؛وخارج  سقها

است اع أن حيكم تقريبا  صف العامل املأهول  - العقائدية والدستورية والتشريعية

لة قارية امتدت يف ثالث قارات آ ذاك، يف فرتات طويلة من التاريخ اإل سا ي، ويف دو

دون أن يعيش  ؛أوربا(، وهو ما مل يتهيأ للريه من األ ظمة السياسية -أفريقيا  -)آسيا 

 تلك اإلشكالية اليت واجهتها تلك األ ظمة وا تهت بسقوطها.  

وال ميكن قياس ) ظام اخلالفة( على أي  ظام إمرباطوري آخر عرف  العامل، ال يف 

حجر األساس الذي بين  ملسو هيلع هللا ىلصأت ؛ حيث كا ت رسالة النيب حممد طبيعة ظهوره و ش

عليها  ظام اخلالفة والوعد باالستخالف يف األرض، حتى يف ظل اخل اب السياسي 

املؤول، وال يف طبيعة ممارست  السياسية؛ حيث ظلت الشريعة والسل ة التشريعية 

يكاد دور  والقضائية خارج دائرة اختصاص السل ة السياسية التنفيذية، حتى

 وأن احكم بينهم مبا أ زل﴿، ﴾إن احلكم إال هلل﴿ السل ة ينةصر يف التنفيذ ألحكام اهلل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل الدولة الراشدة  

 

26 
 

، الستنباط احلكم في  ﴾أولي األمر﴿، واالجتهاد فيما ال حكم هلل في  بالرد إىل ﴾اهلل

سواء كان احلكم شرعيا يرد األمر في  إىل )الفقهاء(، أو كان احلكم سياسيا شوريا 

، وهو ما مل ﴾وأمرهم شورى بينهم﴿ر في  إىل الساسة )أهل احلل والعقد(، يرد األم

 تعرف  النظم السياسية إال حديثا!

 

لقد قامت الدولة يف اإلسالم بعد عقد البيعة الثا ية ثم بعد صةيفة املدينة على 

 أساس:

األمة الواحدة: وهي أسبق وجودا من الدولة والسل ة، حيث قام اجملتمع  -2

اإلميا ي، ووجدت األمة الواحدة باملفهوم العقائدي يف مكة، ثم األمة باملفهوم 

السياسي بعد اهلجرة يف املدينة؛ حيث تزامن وارتبط قيام الدولة النبوية مبفهوم 

مع، كما جاء يف صةيفة األمة السياسي الذي تشكل من كل مكو ات اجملت

احلقوق  ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة اليت ُتعد أول دستور عرف  العامل، حيث حدد فيها النيب 

والواجبات اليت على املسلم  ومن معهم من أهل الكتاب، كما يف امللازي والسري: 

كتابا ب  املهاجرين واأل صار، وادع في  يهود وعاهدهم،  ملسو هيلع هللا ىلص)وكتب رسول اهلل 

واهلم، وشرط هلم واشرتط عليهم: بسم اهلل الرمحن وأقرهم على دينهم وأم

الرحيم، هذا كتاب من حممد النيب ب  املؤمن  واملسلم  من قريش ويثرب 

ومن تبعهم فلةق بهم وجاهد معهم: إ هم أمة واحدة من دون الناس.. وأن يهود 

بين عوف أمة من املؤمن ، لليهود دينهم، وللمسلم  دينهم...(
(23)

. 

                                                           
 الكربى السنن يف البيهقي طريق  ومن  - 2/22 هشام ابن عند كما - مرسال السرية يف إسةاق ابن حممد رواه (02)

 كاملتصل، إسناد وهذا م وال، اخل اب بن عمر آل عند اليت الصةيفة من أخذه خنيس بن عثمان بن حممد عن 3/201

 اإلسناد، عن تلنيها الصةيفة هذه وشهرة الزهري، إىل صةيح بإسناد 321ص األموال يف سالم بن القاسم عبيد أبو ورواه

 أهل عند معروفة الصةيفة هذه) :12 ص املسلول الصارم يف املدينة صةيفة عن تيمية ابن اإلسالم شيخ قال وقد

 أن وبللنا قال الزهري عن معمر عن العقول كتاب يف 23311 رقم ح املصنف يف الرزاق عبد رواها وقد بها، واحتج( العلم

 فكاك يف يعينوه أن مفرحا يرتكون ال)واأل صار قريش ب  كتب  الذي الكتاب يف قال وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول

 وهذا إسةاق، ابن شيخ وهو الزهري شهاب ابن والسري امللازي أهل إمام إىل احلفاظ باألئمة مسلسل إسناد وهذا( عقل أو

 لىع دليل( واأل صار قريش ب  كتب  الذي الكتاب يف) الزهري قول ويف امل ول الصةيفة خرب سياق من جزء اللفظ

 النيب أن) جده عن أبي  عن شعيب بن عمرو حديث من املسند يف أمحد أيضا الصةيفة خرب روى كما الكتاب، شهرة
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)وأ كم مهما اختلفتم في  من شيء  :التشريعية: كما جاء يف الصةيفةاملرجعية  -3

 ...(.ملسو هيلع هللا ىلصفإن مرده إىل اهلل عز وجل وإىل حممد 
 

املرجعية السياسية: كما يف الصةيفة )وأ   ما كان ب  أهل هذه الصةيفة  -2

 (.ملسو هيلع هللا ىلصمن حدث أو اشتجار خياف فساده فإن مرده إىل اهلل ورسول  
 

يف الصةيفة )وإن املؤمن  على من بلى منهم أو مسهولية اجملتمع: كما ورد  -2

ابتلى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد ب  املؤمن ، وإن أيديهم علي  مجيعا، 

 ولو كان ولد أحدهم، وإن ذمة اهلل واحدة جيري عليهم أد اهم(.

ولوضوح هذه األصول منذ تأسيس الدولة يف اإلسالم؛ حتددت طبيعة النظام 

 سالمي، وصالحيات السل ة في .السياسي اإل

 

 طبيعة السل ة يف  ظام اخلالفة الراشدة:

على خالف كل األ ظمة السياسية األخرى اليت عرفها -فالسل ة يف اإلسالم 

هذا املفهوم السياسي  ملسو هيلع هللا ىلصهي يف األصل سل ة تنفيذية، وقد أكد النيب  -العامل

ا أ ا قاسم أضع حيث ُأمرت(، للسل ة اليت ميارسها فقال: )ما أع يكم وال أمنعكم، إمن

ويف رواية: )إمنا أ ا قاسم وخازن، واهلل املع ي(
(22)

. 

                                                           
 جزء وهو( باملعروف عا يهم يفدوا وأن معاقلهم يعقلوا أن واأل صار املهاجرين ب  كتابا كتب وسلم علي  اهلل صلى

 يف واأل صار املهاجرين ب  السالم علي  عقده) بعنوان فصال تارخي  يف كثري ابن عقد وقد ال ويل، الصةيفة خرب من

 كنمي ولالستزادة م وال، الصةيفة خرب وساق ،(باملدينة كا وا الذين اليهود وموادعت  بينهم فكتب ب  أمر الذي الكتاب

 ..موقعي يف منشور( واإلرسال االتصال ب  املدينة صةيفة) احملكم لبةثي الرجوع

 (.2021) ح ومسلم ،(2221) رقم ح البخاري صةيح  (03)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل الدولة الراشدة  

 

28 
 

ويف حديث آخر: )ُبعثت قامسا أقسم بينكم(
(22)

. 

وهو ما تتابع اخللفاء الراشدون على تأكيده؛ فاجلميع خيضع حلكم اهلل وكتاب  

أول خ بة ل  وشرع  وقا و  ، احلاكم واحملكوم على حد سواء، كما قال أبو بكر يف 

بعد تولي  اخلالفة؛ فةمد اهلل وأثنى علي ، ثم قال: )أما بعد، أيها الناس، قد وليت 

السنن، فعلمنا، فعلمنا،  ملسو هيلع هللا ىلصأمركم، ولست خبريكم، ولكن  زل القرآن، وسن النيب 

اعلموا أن أكيس الكيس التقوى، وأن أمحق احلمق الفجور، وأن أقواكم عندي 

أن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ من  احلق، أيها الضعيف حتى آخذ ل  حبق ، و

الناس، إمنا أ ا متبع، ولست مببتدع، فإن أحسنت فأعينو ي، وإن زغت فقومو ي(
(21)

  ،

)أطيعو ي ما أطعت اهلل فيكم؛ فإن عصيت  فال طاعة لي عليكم(
(21)

. 

)... أال وإ ي قد وليت عليكم ولست بأخريكم، ولوددت أ   كفا ي هذا األمر 

أحدكم، وإن أ تم أردمتو ي على ما كان اهلل يقيم  بي  من الوحي ما ذلك عندي، 

إمنا أ ا بشر فراعو ي(
(21)

. 

فقرر أبو بكر رضي اهلل عن  يف أول خ بة ل  أصول احلكم والسياسة يف  ظام 

اخلالفة، وأن سل ت  بشرية تنفيذية، فال عصمة ل ، وال خريية، وال سل ة ل  

م لقة، وأ   خاضع حلكم اهلل ورسول ، ومتبع ل ، وأن األمة تعين  إن أحسن، وتقوم  

                                                           
 .1/323 الباري فتح وا ظر ،3222 ح ومسلم ،2222 ح البخاري صةيح (04)

 سالم بن القاسم عبيد وأبو الزبري، بن عروة أبي  عن عروة بن هشام طريق من 2/233 ال بقات يف سعد ابن رواه (05)

 أبي بن قيس عن خالد أبي بن إمساعيل طريق ومن أبي ، عن عروة بن هشام طريق من 1 و 3 رقم 23 ص األموال يف

 صةيح بإسناد 2310 رقم اجملالسة يف الدينوري بكر أبو ورواه بكر، أبي من قيس مسع وقد بكر، أبي عن كالهما حازم

 أبو ورواه الشعيب، عن جمالد طريق من 2331 ورقم النبوة، عهد أدرك وقد عكيم بن اهلل عبد عن الوزان هالل طريق من

 ب ؛ عوف بن الرمحن عبد بن حممد عن املنكدر بن حممد طريق من 121 رقم والرتهيب الرتغيب يف األصبها ي القاسم

 .صةيةة مشهورة اخل بة فهذه

 الرزاق وعبد عن ، اهلل رضي أ س عن الزهري عن 1/33 يف هشام ابن عند كما السرية يف إسةاق بن حممد رواه (06)

 إسناد وهذا) إسةاق بن حممد إسناد عن 1/201 والنهاية البداية يف كثري ابن وقال معمر، عن 21/221 املصنف يف

 .قال كما وهو ،(صةيح

 .مرسال البصري احلسن عن فضالة بن مبارك طريق من 1/212 الكربى السنن يف البيهقي  (07)
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دود املشروعية اليت هي طاعة اهلل ورسول ، إن زاغ أو أساء، وأ   ال سل ة ل  إال يف ح

 وأ   ال طاعة ل  ح  خيرج عنها.

فقد عرب أول خليفة عن طبيعة اخلالفة والسل ة يف اإلسالم بعد النبوة، وأ ها 

 ملسو هيلع هللا ىلصسل ة مقيدة بالكتاب والسنة، وحتت رقابة األمة وقوامتها، كما بايع النيب 

ال خناف يف اهلل لومة الئم(األ صار يف البيعة الثا ية )وأن  قوم باحلق 
(23)

. 

وكذا أكد هذا األصل اخلليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان يف أول خ بة ل  

بعد البيعة حيث يقول )أما بعد فإ ي قد ُحم ِّلت وقد قبلت، أال وإ ي متبع، ولست 

 مببتدع، وإن لكم علي بعد كتاب اهلل وسنة  بي  ثالثا:

 عتم علي  وسننتم.اتباع من كان قبلي فيما اجتم-2

 وسنُِّ سنة أهل اخلري فيما مل تسنوا عن مأل منكم.-3

والكف عنكم إال فيما استوجبتم(-2
(21)

. 

فالسل ة كما يف هذه اخل بة سل ة تنفيذية، تلتزم باملشروعية واملرجعية 

اليت اجتمعت عليها األمة فيما سبق من أحكام سياسية، وما يتفق عليها املأل منهم 

 ة فيما يستأ ف ويستجد من  وازل.وهم األكثري

وهذا ما قرره اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ح  قال يف أول خ بة ل  بعد 

)أيها الناس، إ ي لست بقاض؛ ولكين منفذ، ولست مببتدع؛ ولكين  :تولي اخلالفة

                                                           
 .2101 رقم ح ومسلم ،1300و 1211 رقم ح الصةيح يف البخاري طريق  ومن ،3/221 املوطأ يف مالك رواه (08)

 عبد بن عون عن - كذا - حممد بن القاسم عن املؤرخ التميمي عمر بن سيف رواية من 3/112 جرير ابن رواه (09)

 يوسف بن سهل بواس ة حممد بن القاسم عن يروي إمنا سيًفا فإن وخلال؛ سق ا اإلسناد يف أن والظاهر عتبة، بن اهلل

 هو يكون أو ال بقة، هذه ومن ثقة وهو املخزومي الرمحن عبد بن حممد بن القاسم هو يكون أن وحيتمل سهل، بن

 كثريا، اهلل عبد بن عون عن ويروي التهذيب، يف كما عمر، بن سيف شيوخ من القاسم بن اللصن والصواب تصةيف

 أبو ذكره وقد وطبقت ،  افع عن ويروي األتباع من وأ   2/213 األ ساب يف السمعا ي ذكره جرير، ابن تاريخ يف كما

 !اللصن فلعل  ،(عون عن حممد بن الفيض عن) 23 ص( عثمان الشهيد مقتل يف والبيان التمهيد) كتاب  يف املالقي بكر
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 متبع، وإن من حولكم من األمصار واملدن إن أطاعوا كما أطعتم؛ فأ ا واليكم، وإن أبوا؛

فلست لكم بواٍل(
(30)

. 

وفي  تأكيد على طبيعة دور السل ة التنفيذي، وحق األمة يف كافة األمصار، 

يف اختيار اإلمام بال إكراه وال إجبار، كما في  جتلي ملبدأ الفصل ب  السل ة 

التنفيذية والقضائية )إ ي لست بقاض وإمنا منفذ(، فمهمة اخلليفة إدارة السل ة 

 استقالهلم ال سل ان ألحد عليهم. التنفيذية، وللقضاة

ويف رواية قال: )أيها الناس، إن اهلل مل يرسل رسوال بعد رسولكم، ومل ينلزل كتابا 

بعد الكتاب الذي أ زل  عليكم، فما أحل اهلل على لسان رسول  فهذا احلالل إىل يوم 

ي لست القيامة، وما حرم اهلل على لسان رسول فهو حرام إىل يوم القيامة، أال وإ 

مببتدع، ولكين متبع، ولست بقاض، ولكن منفذ، ولست خبري من واحد منكم، ولكين 

(أثقلكم محال، أال وإ   ليس ألحد أن ي اع يف معصية اهلل
(32)

. 

وهنا تأكيد من عمر بن عبد العزيز على أن السل ة ال دخل هلا يف التشريع 

سل ة القضاء، وال سل ان  لألحكام، وإمنا مسهوليتها تنفيذها، وكذا ال دخل هلا يف

 هلا على القضاة.

وهذا األصل السياسي العظيم هو ما ميز  ظام اخلالفة يف اإلسالم؛ حيث ال خالف 

يف كون السل ة ليس هلا يد يف التشريع، كما ال سل ة هلا على القضاء، وإمنا تكاد 

 مسهوليتها تنةصر يف التنفيذ.

                                                           
 .1/212 كثري وابن ،1/212 الذهيب تاريخ (21)

 بن عمر أن عمر بن اهلل عبيد عن سليمان بن معتمر ثنا خالد بن موسى حدثنا 222 رقم السنن يف الدارمي رواه (20)

 حدثين: قال بكري ابن حدثنا( 221/  2) - والتاريخ املعرفة يف البسوي رواه فقد إرسال، وفي  صةيح إسناد وهو العزيز، عبد

 مساور بن شيبة ل  يقال واسط أهل من رجل عن حفص بن عمر بن اهلل عبيد عن سلمة أبي بن العزيز عبد عن الليث

 بن وشيبة وذكره، علي  وأثنى اهلل فةمد املنرب على وجلس استخلف، ملا حيدثنا، العزيز عبد بن عمر مسعت: قال أ  

 ،30ص املدخل يف البيهقي البسوي طريق ومن صةيح، فاإلسناد ،212 رقم املنفعة تعجيل يف كما ثقة واس ي مساور

 العزيز، عبد بن عمر أن أ س بن مالك طريق ومن احلكم، أبي سيار طريق من ،331 و 1/313  ال بقات يف سعد ابن ورواه

 .كبريا وعاصره عمر عهد أدرك وسيار
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 شروط مشروعية السل ة:

إمام -لسياسي يف  ظام اخلالفة اإلسالمي قال اإلمام مالك ولوضوح هذا األصل ا

: )إن اإلمام ال يكون إماما أبدا إال على شرط أبي -هل( 211 -هل  11أهل السنة يف عصره )

بكر الصديق رضي اهلل تعاىل عن ، فإ   قال: وليتكم ولست خبريكم، أال وإن أقواكم 

عندي القوي حتى آخذ من  احلق،  عندي الضعيف حتى آخذ ل  حبق ، أال وإن أضعفكم

إمنا أ ا متبع ولست مببتدع، فإن أحسنت؛ فأعينو ي، وإن زغت؛ فقومو ي(
(33)

. 

فاإلمامة والرئاسة العامة على األمة يف  ظام اخلالفة ال تكون كذلك إال على 

وفق شروط أول خليفة وسنن ، وهو أبو بكر الصديق، كما قررها يف هذه اخل بة، 

مضامينها السياسية اليت حتدد طبيعة السل ة وصالحيتها وأدركت األمة 

ومسهوليتها وخضوعها ألحكام الشرع من جهة، ورقابة األمة عليها من جهة أخرى؛ 

 لضمان التزام السل ة بتنفيذ أحكام الكتاب والسنة.

وقول اإلمام مالك هنا يفسر مذهب  املشهور عن  يف عدم اعرتاف  ببيعة أئمة اجلور، 

ر املنصور، وبيعة كل من أخذها بالقوة، وما أفتى ب  أ   ال بيعة هلم مع كأبي جعف

اإلكراه، وما دعا الناس إلي  للخروج مع حممد بن احلسن ذو النفس الزكية وأخي  

هل، على أبي جعفر املنصور العباسي، وكان قد خرج يف املدينة؛ 221إبراهيم، سنة 

مع أ هم سبق هلم أن بايعوا أبا جعفر  فاستفتى أهلها مالك بن أ س يف اخلروج مع ،

املنصور؛ فقال مالك: )إمنا بايعتم مكره ، وليس على مكره مي ؛ فأسرع الناس إىل 

حممد، ولزم مالك بيت (
(32)

. 

                                                           
 تاريخ يف والذهيب ،2/211 املدارك ترتيب يف عياض القاضي وأورده ،2/2310 واملختلف املؤتلف يف الدارق ين رواه (22)

 .313/ 22 اإلسالم

 .3/30 النبالء أعالم وسري ،هل221 سنة حوادث ،2/231 ال ربي جرير ابن (23)
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وكان إذا سهل عن القتال مع اخللفاء ضد من خرج عليهم يقول: )إن كان 

ؤالء الظلمة؛ فال اخلليفة كعمر بن عبد العزيز؛ فقاتل مع ، وإن كان كمثل ه

تقاتل معهم(
(32)

. 

وما قال  مالك يف أئمة اجلور وأ   ال يقاتل معهم إذا خرج عليهم خارج، وأ   ال 

يقاتل إال مع أئمة العدل كعمر بن عبد العزيز؛ يؤكد أن مذهب  هو عدم االعرتاف 

هلم بالوالية الشرعية أصال، ومما يؤكد ذلك أن ابن القاسم سهل عن دفع الزكاة 

للوالة )أرأيت مصدقا يعدل على الناس فأتى املصدق إىل رجل ل  ماشية جتب يف 

مثلها الزكاة، فقال ل  الرجل قد أديت صدقتها إىل املساك ؟ قال: ال يقبل قول  هذا 

ألن اإلمام عدل؛ فال ينبلي ألحد أن مينع  صدقتها، قلت: وهذا قول مالك؟ قال:  عم 

العزيز( إذا كان الوالي مثل عمر بن عبد
(31)

. 

ففرق اإلمام مالك ب  اإلمام العدل الذي جيب دفع الزكاة ل ، وال تربأ الذمة إال 

 بالدفع ل ، وغري العدل الذي ال جيب دفع الزكاة!

وقال سةنون: )قلت أرأيت زكاة الف ر هل يبعث فيها الوالي من يقبضها؟ فقال 

رى أن يفرق كل قوم زكاة ابن القاسم: قال مالك وسألناه عنها سرا؛ فقال لنا: أ

الف ر يف مواضعهم، أهل القرى حيث هم يف قراهم، وأهل العمود حيث هم، وأهل 

املدائن يف مدائنهم، قال: ويفرقو ها هم، وال يدفعو ها إىل السل ان إذا كان ال يعدل 

فيها، قال: وقد أخربتك يف قول مالك: إذا كان اإلمام يعدل مل يسع أحد أن يفرق شيها 

لزكاة، ولكن يدفع ذلك إىل اإلمام(من ا
(31)

. 

وكل هذا التفريع الفقهي عن مالك موافق لألصل السياسي الذي قرره يف 

شرعية السل ة وأ   ال شرعية هلا إال على الشرط الذي شرط  أبو بكر، وعلى وفق 

                                                           
 .3/11 احلكام تبصرة ا ظر (24)

 .2/213 مالك لإلمام ملدو ةا (25)

 .2/213 مالك لإلمام املدو ة (26)
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سنن الرشد يف اختيار األمة ل  بالشورى والرضا بال إكراه وال تللب، وال جور وال 

إن اإلمام ال يكون إماما أبدا إال على شرط أبي بكر الصديق رضي اهلل تعاىل ظلم: )

 عن (.

وقد عرب عن هذه احلقيقة ل بيعة النظام السياسي اإلسالم الشيخ حممد رشيد 

)وأما السياسة االجتماعية املد ية؛ فقد وضع  (:رضا بقول  يف كتاب  )اخلالفة

رأي واالجتهاد فيها؛ أل ها ختتلف باختالف اإلسالم أساسها وقواعدها، وشرع لألمة ال

الزمان واملكان وترتقي بارتقاء العمران، وفنون العرفان، ومن قواعده فيها أن سل ة 

األمة هلا، وأمرها شورى بينها، وأن حكومتها ضرب من اجلمهورية، وخليفة الرسول 

كم الشرع ورأي فيها ال ميتاز يف أحكامها على أضعف أفراد الرعية، وإمنا هو منفذ حل

األمة(
(31)

. وقال أيضا: )رئيس احلكومة املقيدة، ال سي رة وال رقابة ل  على أرواح 

الناس وقلوبهم، وإمنا هو منفذ للشرع وطاعت  حمصورة يف ذلك، فهي طاعة للشرع 

ال ل   فس (
(33)

. 

 الفصل ب  السل ة القضائية والتنفيذية والتشريعية:

م طبيعة  ظام اخلالفة السياسي، ومسهوليت  لقد أدرك أول خليفة يف اإلسال

معصوم بالوحي، وإمنا هو بشر يعرتي  ما يعرتي  ملسو هيلع هللا ىلصكأول خليفة، وأ   ليس كالنيب 

غريه؛ وهلذا بادر إىل بيان أسس  ظام اخلالفة البشري، على ما تقتضي  الفروق بين  

)وإن أ تم أردمتو ي على ما كان اهلل يقيم  بي  من  :وب  احلكم النبوي، كما قال

الوحي ما ذلك عندي، إمنا أ ا بشر فراعو ي(
(31)

. 

وقد سب رجل أبا بكر الصديق وأغلظ  ل  القول، فلضب من  أبو بكر غضبا شديدا، 

 فقال ل  أبو برزة األسلمي: أأقتل  يا خليفة رسول اهلل؟

                                                           
 .1 ص اخلالفة (27)

 .221 ص اخلالفة (28)

 .مرسال البصري احلسن عن فضالة بن مبارك طريق من 1/212 الكربى السنن يف البيهقي (29)
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 صب علي  ماء بارد أذهب غضب ! - ي برزةلعظم الكلمة اليت مسعها من أب -فكأمنا 

فا تهر أبو بكر الصديق أبا برزة؛ وقال ل : )ثكلتك أمك، واهلل ما كا ت ألحد بعد 

 .(20)(ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

أي ليس ألحد طاعة م لقة إال رسول اهلل الذي يوحى إلي ، وليس كذلك من 

قتل أحد سب بعده من اخللفاء؛ ف اعتهم مقيدة ب اعة اهلل ورسول ، أو ال حيل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصخليفة؛ إذ هذا احلكم خاص بالنيب 

قال أبو جعفر ال ةاوي يف بيان معنى هذا احلديث: )فاحتمل أن يكون أراد أبو بكر 

( أن يقتل أحدا للضب  علي ، ملسو هيلع هللا ىلصرضي اهلل عن  بقول : )إ ها مل تكن ألحد بعد رسول اهلل 

املأمور استةقاق  لذلك، واحتمل أن يكون ال يقتل أحد بأمر من يأمر بقتل ، حتى يعلم 

في ؛ أل   املأمون  ملسو هيلع هللا ىلصغري م اع يف ذلك، كما كان ي اع هو  ملسو هيلع هللا ىلصويكون من بعد النيب 

على أفعال  وعلى أقوال ، وألن أقوال  وأفعال  إمنا هي مردودة إىل اهلل عز وجل، واجب 

التصديق بها، وإجراء األمور عليها، وغريه يف ذلك خبالف (
(22)

. 

احلديث سب ذلك الرجل أبا بكر، وقول أبي بكر ألبي برزة ح  وقال أيضا: )يف هذا 

(، وكان معقوال: أن ملسو هيلع هللا ىلصاستأذ   يف قتل  إياه لذلك: )ليست هذه ألحد بعد رسول اهلل 

؛ كان كافرا حالل الدم، وليس من سب غريه كذلك، ملسو هيلع هللا ىلصمن سب رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل فاض رب علينا معنى ما أريد ب  يف حديث أبي برزة هذا من خصوصية رس

ما خص ب  دون الناس الذين يتولون األمور بعده، ثم وجد ا أهل العلم قد اختلفوا يف 

هذا وأمثال  مما يأمر ب  الوالة غريهم من الناس، هل يسع املأمورين امتثال ذلك، أو 

أي -ال يسعهم، فكان بعضهم يقول: ذلك واسع للمأمورين أن يفعلوه بأمور حكامهم 

من سواهم ممن والية ذلك هلم، ومن القائل  بذلك: أبو حنيفة ، وبأمور -قضاتهم

                                                           
 .الصةية  شرط على صةيح بإسناد 2011- 2012 رقم ح النسائي رواه (31)

 (201/  23) اآلثار مشكل شرح (30)
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وأبو يوسف وحممد، غري أن حممد بن احلسن، قد كان قال بعد ذلك: ال يسع املأمور 

أن يفعل ذلك حتى يكون الذي يأمره ب  عنده عدال، وحتى يشهد عنده بذلك عدل 

الباب قوال غري هذين  سواه على املأمور في  بذلك... وال  علم ألهل العلم يف هذا

القول ، وكان الذي ذكر اه عن أهل القول األول منها، إمنا أرادوا ب  العدل من 

اآلمرين، ال من سواهم؛ ألن من خرج عن العدل الذي ب  استةق الوالية على ما يتوىل 

إىل ضده، )خرج( بذاك عن الوالية على ذلك، وا عزل عنها، فلم يكن واليا عليها..(
(23)

. 

ملا وىل عبد اهلل بن حذافة على ما  ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو جعفر: )فكان معقوال أن رسول اهلل 

واله علي  كان ذلك لي يعوه فيما يأمرهم ب  مما إلي  أن يأمرهم ب ، ولذلك أراد من 

: "فال ملسو هيلع هللا ىلصأراد منهم أن يلقي  فس  يف النار ملا أمرهم بذلك، فقال هلم رسول اهلل 

بذلك أمرهم إياهم مبعصية اهلل مما كان جعل   ت يعوهم يف معصية اهلل" فأخرج

عليهم من طاعتهم من واله عليهم، ويف ذلك ما قد دل على القول األول من القول  

الذين ذكر اهما يف هذا الباب، وبان بذلك: أن معنى قول أبي بكر رضي اهلل عن : "أ ها 

حد أن يأمر بقتل أحد "، أ   أراد بذلك: أ   مل يكن ألملسو هيلع هللا ىلصمل تكن ألحد بعد رسول اهلل 

ومن سواه يف  ملسو هيلع هللا ىلصلسب سب  من سواه مما ين لق ب  ل  مثل ذلك فيمن سب رسول اهلل 

كان كافرا واجبا على أمت  قتل  أمروا بذلك أو مل  ملسو هيلع هللا ىلصذلك؛ ألن من سب رسول اهلل 

يؤمروا بذلك، ومن سب من سواه من والة األمور بعده، فالذي يستةق  على ذلك 

فأما ما سوى ذلك مما يوجب  علي  خروج  عن اإلسالم إىل  األدب علي  أدب مثل ،

الكفر فال(
(22)

. 

من اخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلصوعلى هذا األصل استقر األمر يف  ظام اخلالفة، وأن من بعد النيب 

، وأن ال طاعة هلم يف ملسو هيلع هللا ىلصواألمراء والقضاة والوالة، ليس هلم من ال اعة ما للنيب 

ملخلوق يف معصية اهلل(، وحصر ال اعة  )ال طاعة :كما جاء يف الصةيح ؛معصية اهلل

                                                           
 .يؤكده والسياق ب ، إال النص يستقيم وال امل بوع من سقط( خرج) القوس  ب  وما ،(222/  23) اآلثار مشكل شرح (32)

 .(222/  23) اآلثار مشكل شرح (33)
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مما -باملعروف فقط )إمنا ال اعة باملعروف(، وال طاعة فيما عداه من األمر والنهي 

إال للعدول من اخللفاء  -مل يثبت كو   معروفا، مما هو يف دائرة االجتهاد والرأي

 واألمراء والقضاة، ال لألئمة والوالة والقضاة من أهل اجلور والفجور.

 ملسو هيلع هللا ىلص هلذا السبب ذات  وهو إدراك أبي بكر للفرق ب  واليت  املقيدة، ووالية النيبو

امل لقة؛ بادر إىل الفصل ب  السل ات بشكل جلي، فوىل عمر الفاروق والية القضاء 

يف املدينة  فسها؛ فكان أول من فصل السل ة القضائية، عن التنفيذية، ووىل أبا 

بيت املال.عبيدة بن اجلراح أم  األمة على 
(22)

 

قال خليفة بن خياط عن خالفة أبي بكر وفصل  للسل ات: )وعلى أمره كل  

املال(. والقضاء: عمر بن اخل اب، وقد وىل أبا عبيدة بن اجلراح بيت
(21)

 

ومنذ  شأتها يف املدينة النبوية ثم امتدادها يف  -ومن هنا بدأت الدولة يف اإلسالم 

ى عل -ولة قارية متتد ب  قارتي آسيا وأفريقيا عهد اخللفاء الراشدين حتى صارت د

أساس أن السل ة السياسية سل ة تنفيذية يف األصل، ليس من حقها التشريع 

امل لق أصال، الذي هو حق هلل وحده، وإمنا يقتصر دور األمة والسل ة يف االجتهاد يف 

قيد وفق حتقيق مناط أحكام الكتاب، وسياسة األمة وفق هدايات ، وهو التشريع امل

 األصول الفقهية املعروفة.

وهذا هو السبب العقائدي والفقهي األول الذي منع من ظهور ال ليان امل لق يف 

تاريخ اخلالفة، كما عرفت  النظم السياسية األخرى، حيث تكون السل ة هي املشرع 

لألحكام واملنفذ هلا، وقد  ص الفقهاء على هذا األصل السياسي، كما قال شيخ 

م ابن تيمية يف بيان الفصل ب  السل ت  التنفيذية والقضائية: )فوالية اإلسال

احلرب يف عرف هذا الزمان يف هذه البالد الشامية واملصرية ختتص بإقامة احلدود 

                                                           
 دمشق تاريخ يف عساكر ابن طريق  ومن مرسال، السائب بن ع اء عن صةيح بإسناد 2/221 سعد ابن طبقات  (34)

 232/ 22 الفتح يف حجر ابن احلافظ وقال دثار، بن حمارب حديث من 20/31 الكربى السنن يف البيهقي ورواه ،20/232

 (.قوي بسند البيهقي أخرج )

 .33 ص خياط بن خليفة تاريخ (35)
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اليت فيها إتالف، مثل ق ع يد السارق وعقوبة احملارب وحنو ذلك، وقد يدخل فيها 

رق، ويدخل فيها احلكم يف املخاصمات من العقوبات ما ليس في  إتالف، كجلد السا

واملضاربات، ودواعي التهم اليت ليس فيها كتاب وشهود، كما ختتص والية القضاء 

مبا في  كتاب وشهود، وكما ختتص بإثبات احلقوق واحلكم يف مثل ذلك، والنظر 

 يف حال  ظار الوقوف وأوصياء اليتامى، وغري ذلك مما هو معروف .

امللرب: ليس لوالي احلرب حكم يف شيء، وإمنا هو منفذ ملا  ويف بالد أخرى كبالد

يأمر ب  متولي القضاء، وهذا اتبع للسنة القدمية؛ وهلذا أسباب من املذاهب والعادات 

مذكورة يف غري هذا املوضع(.
(21)

 

وكما جاء يف  ظم الفقي  املالكي القاضي الوزير أبي بكر حممد ابن عاصم 

)حتفة احلكام( حيث قال عن طبيعة عمل القاضي يف يف  - هل 331ت  -اللر اطي 

اإلسالم وأ  : )منفذ بالشرع لألحكام ... ل   يابة عن اإلمام( قال شارح : )يعين أن 

القاضي هو املنفذ لألحكام مبقتضى الشرع وموافقت ، وأن ل   يابة عن اإلمام يف 

ذلك(
(21)

. 

وكالهما منفذ  ؛اإلمام فاإلمام وكيل عن األمة و ائب عنها، والقاضي  ائب عن

 لألحكام، ال مشرع هلا.

وهو ما يؤكد مبدأ الفصل ب  السل ات يف أصل اإلسالم العقائدي والتشريعي؛ 

فالسل ة التشريعية امل لقة هي للكتاب والسنة، والفقهاء يشرعون باالجتهاد املقيد 

وفق النصوص واألصول؛ فلهم سل ة تشريعية مقيدة ال م لقة، كما للسل ة 

 السياسية التنفيذية سل ة مقيدة يف التصرفات السياسية من خالل الشورى املقيدة.

                                                           
 22 ص احلسبة (36)

 (33/  2) ميارة شرح (37)
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يف بيان استقالل القضاء عن السل ة  - هل 111ت  -قال القاضي ابن فرحون 

 التنفيذية والتشريعية املتمثلة يف الفقهاء املشاورين:

على  )فصل: يف مجع الفقهاء للنظر يف حكم القاضي: قال م رف: وإذا اشتكى

القاضي يف قضية حكم بها، ورفع ذلك إىل األمري، فإن كان القاضي مأمو ا يف 

أحكام ، عدال يف أحوال ، بصريا بقضائ ، أرى أن ال يعرض ل  األمري يف ذلك، وال يقبل 

شكوى من شكاه، وال جيلس الفقهاء للنظر يف قضائ  فإن ذلك من اخل أ إن فعل ، 

، وإن كان عنده متهما يف أحكام ، أو غري عدل يف ومن الفقهاء إن تابعوه على ذلك

 حال ، أو جاهال بقضائ  فليعزل  ويول غريه.

قال م رف: ولو جهل األمري فأجلس فقهاء بلده وأمرهم بالنظر يف تلك احلكومة، 

وجهلوا هم أيضا أو أكرهوا على النظر، فنظروا فرأوا فسخ ذلك احلكم، ففسخ  

رأى الفقهاء فأرى ملن  ظر يف هذا بعد ذلك أن ينظر يف األمري، أو رد قضيت  إىل ما 

احلكم األول، فإن كان صوابا باالختالف في ، أو كان مما اختلف في  أهل العلم، أو 

مما اختلف في  األئمة املاضون فأخذ ببعض ذلك فةكم  ماض، والفسخ الذي تكلف  

فسخ ، وأجاز ما فعل  األمري والفقهاء باطل، وإن كان احلكم األول خ أ بينا أمضى 

األمري والفقهاء، ولو كان احلكم األول خ أ بينا أو لعل  قد عرف من القاضي بعض 

ما ال ينبلي من القضاة، ولكن األمري مل يعزل  وأراد النظر يف تصةيح ذلك احلكم 

 بعين ، فةينهذ جيوز للفقهاء في ، فإذا تب  هلم أن حكم  خ أ ب  فلريده.

على األمري فرأى بعضهم رأيا، ورأى بعضهم رأيا غريه، مل ميل  قال: وإن اختلفوا

مع أكثرهم، ولكن ينظر فيما اختلفوا في ، فما رآه صوابا قضى ب  وأ فذه، وكذلك 

ينبلي للقاضي أن يفعل إذا اختلف علي  املشريون من الفقهاء(.
(23)

 

 

                                                           
 (303- 300/  2) األحكام ومناهج األقضية أصول يف احلكام تبصرة (38)
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 فهنا فرق ابن فرحون ب  ثالث جهات اختصاص:

 ثل السل ة التنفيذية؛ اليت تنفذ أحكام القضاء.األوىل: األمري الذي مي

 الثا ية: القاضي الذي ميثل السل ة القضائية؛ اليت تصدر األحكام يف املنازعات.

الثالثة: الفقهاء املشاورون الذين ميثلون السل ة التشريعية املقيدة؛ ودورهم هو 

 بيان حكم الشرع.

ليس لألمري وال للفقهاء أن  وقد  ص ابن فرحون  قال عن أئمة مذهب مالك أ  

ينقضوا حكم القاضي، إذا كان عدال عاملا بصريا بالقضاء، وال يلتفت إىل من اشتكى 

 علي ، فإن فسخ األمري حكم ؛ فالفسخ باطل، حتى وإن وافق  علي  الفقهاء املشريون.

وهذا كل  بال خالف ب  الفقهاء، محاية لسل ة القضاء؛ حتى ال تتدخل فيها 

 التنفيذية، وال السل ة التشريعية اليت ميثلها الفقهاء!السل ة 

وقد بلغ من استقالل السل ة القضائية عن السل ة التنفيذية يف صدر اخلالفة 

العباسية أن استةدث هارون الرشيد والية قاضي القضاة، وكان أول من توالها أبو 

 ة شرقا وغربا.يوسف القاضي؛ فاختص باختيار القضاة وعزهلم يف كل أحناء اخلالف

وال خالف ب  الفقهاء يف أن والية القضاء خيضع هلا اجلميع ممن هو حتت 

واليتها اخلاصة، مبا يف ذلك رجال السل ة التنفيذية، فاخللفاء واألمراء خيضعون 

فيما يقاضيهم الناس في  لوالية القضاء، كما قال السبكي الشافعي: )واحرتز ا برتبة 

لوك، فقضاء قاضي القضاة يشملهم أل هم مؤمتنون بالشرع، القضاء عن األمراء وامل

والقضاة  صبوا ليةكموا عليهم(
(21)

. 

فاخللفاء وإن كا ت هلم والية عامة خيتصون مبوجبها باختيار القضاة، فإ هم 

خيضعون يف الوقت ذات  لوالية القضاء اخلاصة يف النظر باخلصومات واملنازعات، 

 هذه احليثية. فيشملهم حكم القضاء كلريهم من

                                                           
 (321/  2) السبكي فتاوى (39)
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وهذا متاما كوالية األمة العامة اليت ختتار مبوجبها اإلمام العام، ثم تصبح 

كما قال ابن جنيم  ؛األمة بعد توليت  حتت واليت  مبا يوجب ل  السمع وال اعة

احلنفي: )ولو اجتمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء مل يصح، خبالف ما إذا ولوا 

فإ   جيوز( سل ا ا بعد موت سل ا هم
(20)

. 

إذ هذا من اختصاص  ؛فاألمة اليت ختتار السل ان، ليس هلا اختيار القاضي

السل ان  فس ، ومع ذلك؛ فليس للسل ان بعد اختيار القاضي عزل  إذا كان عدال 

 كما قال املاوردي: ؛كفؤا

)الفصل الثا ي يف العزل للقاضي فهو: على ثالثة أضرب: أحدها: أن يعزل  اإلمام 

 املولي.

فإن كان عزل  عن اجتهاد أدى إلي ، إما لظهور ضعف  وإما لوجود من هو أكفأ 

 من ، جاز أن يعزل .

وإن مل يؤده االجتهاد إىل عزل  الستقالل  بالنظر يف عمل  على الصةة 

واالستقامة، مل يكن ل  أن يعزل ؛ أل   ال مصلةة يف عزل مثل (
(22)

. 

)أسباب العزل للقاضي وهي على ثالثة وقال أيضا عن أسباب عزل القاضي: 

 أضرب: موت وعجز وجرح.

فأما املوت من أسباب عزل القاضي: فهو موت املولي فال خيلو املولي من ثالثة 

أحوال: أحدها: أن يكون إماما عام الوالية على القضاء وغريه، فال تب ل مبوت  واليات 

ية اإلمام للقاضي استنابة القضاة، وإن ب ل مبوت املوكل وكالة الوكيل؛ ألن تول

 يف حقوق املسلم  ال يف حق  فس ، خبالف الوكيل املستناب يف حق موكل .

                                                           
 (213/  21) الدقائق كنز شرح الرائق البةر (41)

 (111/  21) للماوردي الكبري احلاوي  (40)
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عتاب بن أسيد قضاء مكة وصدقات أهلها، فلما مات اختبأ  ملسو هيلع هللا ىلصقد قلد رسول اهلل 

قد مات  ملسو هيلع هللا ىلص عتاب وامتنع من القضاء، فأظهره سهيل بن عمرو وقال: إن يكن رسول اهلل

فعاد عتاب إىل  ظره، ومل ينكر ذلك علي  أحد من الصةابة فصار  فإن املسلم  باقون،

إمجاعا(
(23)

. 

 أل    ائب عن  يف حقوق املسلم ، وهم أحياء. ؛فالقاضي ال ينعزل مبوت اإلمام

وقال اجلمل الشافعي شارحا منت القاضي زكريا األ صاري عن عزل لإلمام 

مِّ صاحٌل غريه للقضاء )وبأفضل( للقاضي: )ولإلمام عزل  خبلل( ظهر من ... إن وجد َث

من ، )ومبصلةة( كتسك  فتنة سواء أعزل  مبثل  أم بدو  ، )وإال( بأن مل يكن شيء 

من ذلك )حرم( عزل  )و( لكن  )ينفذ( طاعة لإلمام )إن وجد( ثم )صاحل( غريه 

 للقضاء وإال فال ينفذ(.

واملؤذن، واملدرس،  )قول  ولإلمام عزل ( أي القاضي خبلل، وخرج بالقاضي اإلمام،

 والصويف، والناظر، فال ينفذ عزهلم إال بسبب يقتضي .

تنبي : هذا يف األمور العامة أما التدريس والتصوف والنظر واإلمامة واألذان وحنو 

ذلك فال جيوز العزل بلري سبب، ولو عهد باخلالفة، وقول  بلري سبب فلو عزل  حينهذ 

  ظري ما يأتي يف القاضي إذا عزل  بلري هل ينفذ طاعة لإلمام بشرط وجود صاحل

سبب، قال شيخنا ال بالوي رمح  اهلل من هو مقرر يف وظيفة ال جيوز عزل  بلري 

سبب جيوِّز عزل ، فإن عزل  بلري سبب مل ينعزل، ويستةق املعلوم إذا باشر 

الوظيفة(
(22)

. 

ز عزل ، وقال اخل يب الشربيين الشافعي: )...  عم إن كان متعينا للقضاء مل جي

ولو عزل  مل ينعزل... )وإال( بأن مل يكن يف عزل  مصلةة )فال( جيوز عزل ؛ أل   عبث 

                                                           
 (111/  21) للماوردي الكبري احلاوي (42)

 (11 - 11/  32) األ صاري لزكريا املنهج شرح على اجلمل حاشية (43)
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وتصرف اإلمام يصان عن ، وهذا قيد يف املثل ال يف األفضل، وقيده يف احملرر أيضا بعدم 

الفتنة يف عزل ، فقال: أو مثل ، ويف عزل  ب  للمسلم  مصلةة، وليس يف عزل  فتنة، 

ى عن  بقول ، ويف عزل  ب  مصلةة فقد يكون الشيء مصلةة من وج  آخر، وال يستلن

 و )لكن ينفذ العزل يف األصح( مراعاة ل اعة اإلمام.

 عزل .والثا ي: ال أل   ال خلل يف األول وال مصلةة يف 

أما إذا مل يوجد هناك من يصلح للقضاء غريه فإ   ال ينعزل، ومتى كان العزل 

ض على اإلمام في  وحيكم أن يكون في  مصلةة، فال اعرتا يف حمل النظر، واحتمل

بنفوذه(
(22)

. 

فليس للسل ة التنفيذية عزل القضاة بلري سبب مشروع للعزل، فإن فعلت؛ فال 

ينفذ العزل، وهذا ال يقتصر على القضاة فقط، بل وكل موظفي الدولة وجهازها 

ل ؛ ملا تقرر بالنص اإلداري، ليس للسل ة عزل أحد من وظيفت  بال سبب يسوغ عز

واإلمجاع أن كل ذي والية شرعية فتصرف  على من حتت واليت  إمنا هو مقيد يف 

 حتقيق املصلةة هلم، وباليت هي أحسن؛ وهلذا تقرر بإمجاع األصولي  والفقهاء أن:

 تصرفات السل ة منوطة مبصلةة األمة:

ال مبا حيقق فال حيق للسل ة وال لإلمام التصرف يف مصاحل األمة العامة إ

: )ال -هل 233ت -املصلةة هلم مجيعا، كما قال أبو يوسف قاضي قضاة هارون الرشيد 

ينبلي ألحد أن حيدث شيها يف طريق املسلم  مما يضرهم، وال جيوز لإلمام أن 

يق ع شيها من طريق املسلم  مما في  ضرر عليهم، وال يسع  ذلك، وإن أراد اإلمام 

ملسلم  اجلادة رجال يبين علي ، وللعامة طريق غري ذلك أن يق ع طريقا من طرق ا

بعيد أو قريب من ، مل يسع  إق اع ذلك، وال حيل ل ، وهو آثم إن فعل ذلك(
(21)

. 

                                                           
 (31/  21) - املنهاج ألفاظ معرفة إىل احملتاج ملين (44)

 .11 ص اخلراج  (45)
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وهذا يؤكد طبيعة النظام العام للدولة يف اإلسالم، وأ    ظام دستوري ختضع 

املعلومة لألمة  -السل ة في  ملنظومة من األحكام والتشريعات والقواعد املنصوصة 

 223-اليت تنظم مسهوليتها وصالحياتها، كما قال القاضي أبو بكر الباقال ي املالكي  -

، ملسو هيلع هللا ىلص: )اإلمام إمنا ينصب إلقامة األحكام وحدود وأمور قد شرعها الرسول -هل 202 -هل 

وقد تقدم علم األمة بها، وهو يف مجيع ما يتواله وكيل لألمة، و ائب عنها، وهي من 

يف تسديده وتقومي ، وإذكاره وتنبيه ، وأخذ احلق من  إذا وجب علي ، وخلع  ورائ  

واالستبدال ب  متى اقرتف ما يوجب خلع (
(21)

. 

فقول : )تقدم علم األمة بها(؛ يؤكد ثبوت األحكام وأصول النظام اليت حتكم 

تصرفات اإلمام، فالسل ة يف اإلسالم ليست م لقة، وال تتوىل تشريع األحكام 

والقوا  ، كما كان علي  حال اإلمرباطوريات والدول قبل ظهور اإلسالم وبعده، 

فاألمة تعلم أحكام الشرع اليت جيب على السل ة اخلضوع هلا، كما إن اإلمام وكيل 

عنها فيما يتواله من مسهولية، وهي الرقيب علي  عن االحنراف، كما للسل ة 

د من جتاوز السل ة لصالحياتها، وإب ال القضائية استقالهلا ودورها الرقابي يف احل

تصرفاتها اليت تتعارض مع أحكام الشريعة، أو تتعارض مع املصلةة العامة، إذ 

 تصرف السل ة على األمة منوط باملصلةة.

وهي قاعدة فقهية أمجع عليها األصوليون والفقهاء، كما قال ابن جنيم احلنفي: 

ية منوط باملصلةة: وقد صرحوا ب  يف )القاعدة اخلامسة: تصرف اإلمام على الرع

مواضع، منها يف كتاب الصلح يف مسألة صلح اإلمام عن الظلة املبنية يف طريق 

 العامة، وصرح ب  اإلمام أبو يوسف رمح  اهلل يف كتاب اخلراج يف مواضع.

تنبي : إذا كان فعل اإلمام مبنيا على املصلةة فيما يتعلق باألمور العامة مل ينفذ 

رعا إال إذا وافق ، فإن خالف  مل ينفذ، وهلذا قال اإلمام أبو يوسف رمح  اهلل يف أمره ش

                                                           
 (211/  2) الدالئل وتلخيص األوائل متهيد (46)
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كتاب اخلراج من باب إحياء املوات: وليس لإلمام أن خيرج شيها من يد أحد إال حبق 

 ثابت معروف...

تصرف القاضي فيما ل  فعل  يف أموال اليتامى، والرتكات، واألوقاف مقيد 

بنيا عليها مل يصح، وبهذا علم أن أمر القاضي ال ينفذ إال إذا باملصلةة، فإن مل يكن م

وافق الشرع(
(21)

. 

وهنا يقرر الفقهاء هذه القاعدة العظيمة من قواعد احلكم وسياسة األمة اليت مل 

تعرفها األمم إال يف عصرها احلديث، وهو اشرتاط مشروعية الفعل السياسي الصادر 

كم القضائي الصادر عن السل ة القضائية، عن السل ة التنفيذية، ومشروعية احل

وب الن تصرف كال السل ت  وعدم  فوذه بعد صدوره عنهما إذا مل حيقق 

كما قال ابن جنيم: )إذا كان فعل اإلمام مبنيا على املصلةة فيما  ؛املصلةة العامة

 يتعلق باألمور العامة مل ينفذ أمره شرعا إال إذا وافق ، فإن خالف  مل ينفذ(.

)قول : إن السل ان ال يصح عفوه اخل: ألن احلق للعامة،  :ل شارح  احلمويوقا

 واإلمام  ائب عنهم فيما هو أ ظر هلم، وليس من النظر إسقاط حقهم جما ا.

 قول : وعلل  يف اإليضاح بأ    صب  اظرا.

أي  صب  اظرا يف أمور العامة يف املصلةة، وهلذا قالوا: ال يصح وقف أراضي بيت 

ال ملصلةة عامة كما يف منظومة ابن وهبان(املال إ
(23)

. 

وكذا  ص على هذه القاعدة فقهاء الشافعية، كما قال الزركشي: )تصرف 

اإلمام على الرعية منوط باملصلةة  ص علي : قال )الفارسي( يف عيون املسائل: قال 

 منزلة الولي من اليتيم. ا تهى. الرعية:الشافعي رمح  اهلل: منزلة الوالي من 

                                                           
 (231 -232/  2) النعمان حنيفة أبي مذهب على والنظائر األشباه (47)

 (313/  3) جنيم البن والنظائر األشباه على احلنفي للةموي البصائر عيون غمز (48)
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وهو  ص يف كل وال، ومن ثم إذا قسم على األصناف حرم علي  التفضيل مع 

تساوي احلاجات؛ ألن علي  التعميم وكذا التسوية(
(21)

. 

وقال السيوطي: )القاعدة اخلامسة تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلةة: 

 هذه القاعدة  ص عليها الشافعي، وقال منزلة اإلمام من الرعية منزلة الولي من

اليتيم، وولي األمر مأمور مبراعاة املصلةة، وال مصلةة يف محل الناس على فعل 

املكروه، قال السبكي يف فتاوي : ..واستنب ت ذلك من حديث إمنا أ ا قاسم واهلل املع ي، 

قال ووج  الداللة أن التمليك واإلع اء إمنا هو من اهلل تعاىل، ال من اإلمام، فليس 

ال ما ملك  اهلل، وإمنا وظيفة اإلمام القسمة، والقسمة ال بد أن لإلمام أن ميلك أحدا إ

، والتسوية ب  متساوي احلاجات(تكون بالعدل، ومن العدل تقديم األحوج
(10)

. 

وقد  ص على هذه القاعدة يف جملة األحكام العدلية يف اخلالفة العثما ية حيث 

 ورد فيها:

 باملصلةة.( : التصرف على الرعية منوط 13) املادة . )..

هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة "تصرف القاضي فيما ل  فعل  من أموال الناس 

واألوقاف مقيد باملصلةة" أي أن تصرف الراعي يف أمور الرعية جيب أن يكون مبنيا 

 على املصلةة، وما مل يكن كذلك ال يكون صةيةا.

اصل جيب أن والرعية هنا: هي عموم الناس الذين هم حتت والية الولي... واحل

يكون تصرف السل ان والقاضي والوالي والوصي واملتولي والولي مقرو ا باملصلةة، 

وإال فهو غري صةيح، وال جائز ..(
(12)

. 

                                                           
 (201/  2) الشافعي للزركشي القواعد يف املنثور (49)

 (232/  2) والنظائر األشباه (51)

 (11/  2) األحكام جملة شرح يف احلكام درر (50)
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فمبدأ اشرتاط مشروعية تصرف السل ة وكل صاحب والية، وكو   حيقق 

املصلةة، مل يعرف إال يف النظم السياسية املعاصرة؛ بينما هي قضية إمجاعية يف 

 الفق  اإلسالمي، وهي مما تقدم علم األمة ب !

(: الوالية اخلاصة أقوى من 11وجاء يف جملة األحكام العدلية أيضا: )... )املادة 

 الوالية العامة:

لو أجر القاضي عقارا للوقف مبا ل  من الوالية العامة على الوقف، وأجر متولي 

وال يعترب إجيار القاضي؛ ألن  الوقف ذلك العقار  فس ، يكون إجيار املتولي صةيةا،

الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة، وال حيق لصاحب الوالية العامة أن 

يتصرف مبال الوقف مع وجود صاحب الوالية اخلاصة، وإن كان القاضي هو الذي 

ع  ذلك املتولي، كذلك ال حيق للقاضي عزل املتولي املنصوب من قبل الواقف ما مل 

يا ة؛ ألن والية الواقف على الوقف والية خاصة، وهي أقوى من والية تظهر علي  خ

القاضي، كذلك ال حيق للقاضي أن يتصرف مبال اليتيم الذي  صب علي  وصي، 

وال أن يزوج اليتيم أو اليتيمة عند وجود الولي، واحلاصل أ   إذا وجدت الوالية 

ها، وأن تصرف الولي العام اخلاصة يف شيء ال تأثري للوالية العامة وال عمل لصاحب

عند وجود الولي اخلاص غري  افذ(
(13)

. 

وكل هذه املنظومة من األحكام والقواعد التشريعية اليت كا ت تنظم شهون 

الدولة واجملتمع اإلسالمي هي حمل إمجاع أو اتفاق ب  علماء األمة وفقهائها 

تعلم بأ ها منفذ وقضاتها، وهي اليت كا ت حتد من جتاوزات السل ة، اليت كا ت 

ألحكام الشرع، وقد فصل القرايف املالكي يف كتاب  )الفروق( يف بيان أ واع تصرفات 

اإلمام، وما ينفذ منها، وما ال ينفذ فقال: )القسم األول: ما تتناول  الوالية باألصالة: 

اعلم أن كل من ولي والية اخلالفة فما دو ها إىل والية وصية، ال حيل ل  أن 

وال تقربوا مال اليتيم إال ﴿لقول  تعاىل:  ؛ لجلب مصلةة، أو دفع مفسدةيتصرف إال

                                                           
 (11/  2) األحكام جملة شرح يف احلكام درر  (52)



 معامل الدولة الراشدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

47 
 

: )من ولي من أمور أميت شيها ثم مل جيتهد هلم، ومل ملسو هيلع هللا ىلص، ولقول  ﴾باليت هي أحسن

ينصح، فاجلنة علي  حرام(، فيكون األئمة والوالة معزول  عما ليس في  بذل اجلهد، 

وليس األخذ ب  بذال لالجتهاد بل األخذ واملرجوح ليس باألحسن، بل األحسن ضده، 

بضده، فقد حجر اهلل على األوصياء التصرف فيما ليس بأحسن، مع قلة الفائت من 

املصلةة يف واليتهم خلستها بالنسبة إىل الوالة والقضاة، فأوىل أن حيجر على الوالة 

والقضاة يف ذلك، ومقتضى هذه النصوص أن يكون اجلميع معزول  عن املفسدة 

الراجةة، واملصلةة املرجوحة، واملساوية، وما ال مفسدة في  وال مصلةة، ألن هذه 

األقسام األربعة ليست من باب ما هو أحسن، وتكون الوالية إمنا تتناول جلب املصلةة 

اخلالصة أو الراجةة، ودرء املفسدة اخلالصة أو الراجةة، فأربعة معتربة، وأربعة 

يبيع الوصي صاعا بصاع، أل   ال فائدة يف ذلك، وال ساق ة، وهلذا قال الشافعي ال 

يفعل اخلليفة ذلك يف أموال املسلم ، وجيب علي  عزل احلاكم إذا ارتاب في ، دفعا 

ملفسدة الريبة على املسلم ، ويعزل املرجوح عند وجود الراجح، حتصيال ملزيد 

املصلةة للمسلم ، واختلف يف عزل أحد املتساوي (
(12)

. 

للسل ة عزل األصلح من القضاة والعمال األكفاء وتولية من هو  كما ليس

دو هم بال سبب راجح، إذ عزل األصلح على خالف املصلةة، فال ينفذ عزهلم، خاصة 

القضاة، إال من كثرت منهم شكاية الناس جلورهم فإ   يسوغ عزهلم.
(12)

 

ن جنيم كما قال اب ؛وكذلك ليس للسل ان أن يولي الوظائف من ليس أهال هلا

احلنفي: )إذا وىل السل ان مدرسا ليس بأهل مل تصح توليت  ملا قدمناه من أن فعل  

 -أي األهلية-مقيد باملصلةة، وال مصلةة يف تولية غري األهل... فإذا مل تكن موجودة 

مل يصح تقريره، خصوصا إن كان املقرر عن مدرس أهل فإن األهل مل ينعزل، وصرح 

سل ان إذا أع ى غري املستةق فقد ظلم مرت : مبنع املستةق، البزازي يف الصلح أن ال

وإع اء غري املستةق، وقد قدمنا عن رسالة أبي يوسف رمح  اهلل إىل هرون الرشيد 

                                                           
 .2/11 السالم عبد بن للعز األحكام قواعد وا ظر ،13/  2 للقرايف الفروق  (53)

 .2/230 احملتاج ملين ا ظر (54)
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أن اإلمام ليس ل  أن خيرج شيها من يد أحد إال حبق ثابت معروف، وعن فتاوى قاضي 

ال ينفذ(.خان: أن أمر السل ان إمنا ينفذ إذا وافق الشرع وإال ف
(11)

 

فال طلاة يف اإلسالم وال طليان، وال سل ة م لقة لبشر على بشر، بل األمة فوق 

اإلمام، تراقب  وتقوم ، وال ينفذ من تصرفات  إال ما وافق حكم اهلل ورسول ، وإال ما 

حقق املصلةة العامة لألمة، فإن تعدى اإلمام واعتدى على أحد؛ وجب إقامة 

أذعن حلكم اهلل وحلكم القضاء، وإال وجب خلع ، وفقد  القصاص واحلد علي ، فإن

كما قال ابن حزم: )والواجب أن وقع شيء من اجلور وإن قل أن ُيكلم  ؛شرعية واليت 

اإلمام يف ذلك، وُيمنع من ، فإن امتنع، وراجع احلق، وأذعن للقود من البشرة، أو من 

بيل إىل خلع ، وهو إمام كما األعضاء، وإلقامة حد الز ا والقذف واخلمر علي ؛ فال س

كان ال حيل خلع ، فإن امتنع من إ فاذ شيء من هذه الواجبات علي ، ومل يراجع؛ 

وتعاو وا على الرب والتقوى ﴿وجب خلع ، وإقامة غريه ممن يقوم باحلق لقول  تعاىل: 

، وال جيوز تضييع شيء من واجبات الشرائع(﴾وال تعاو وا على اإلثم والعدوان
(11)

. 

 

*** 

 

 

 

 

 

                                                           
 .231 ص احلنفي جنيم البن والنظائر األشباه (55)

 .221- 2/223 والنةل امللل يف الفصل (56)
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