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يمقديمة
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واحللدة مللن المشللاكل الكللبرى للمللة السلللمية منللذ وقللت سللحيق إلللى الللوقت
الحللالي هللي إشللكالية الفقلله السياسللي .منللذ أن تركهللم نللبيهم محمللد صلللى الللله

عليلله وسلللم للقللاء ربلله سللبحانه وتعللالى لللم يتوقللف الفقلله السياسللي مللن إنتللاج

النزاع والصراع بينهم ،ولم يتم قط التوصل إلى نقطة الفكللر المثللالي النهللائي.
بللللل إن أعظلللم صلللراع فللللي السللللم هلللو صللللراع يتولللللد ملللن مناقشللللة النظللللام

السياسللي .ولقللد وصللف المللام الشهرسللتاني )ت .عللام  548هللل  1154 /م( هللذا

الصراع:

الخلف الخامس :في المامة ،وأعظم خلف بين المة خلف

المامة ،إذ ما سس ل
ل سيف في السلم على قاعدة دينية مثل ما
1
سس ل
زمان
ل على المامة في كل .

فكان حتما أن ولدة الفرق والطوائف الكبيرة في السلم ل يمكن فصلها علللن
طهللو الضللطرابات المحيطللة بالسياسللة السلللمية .وجهللة أخللرى مخالفللة إلللى

حد لما أبداها الشيخ عبد الحليم محمود ،من أن الفرق التي تولدت في تاريخ

السلم تنقسم إلى نوعين :الحزاب الدينية والفرق الدينيللة .النللوع الول هللو
أمثال الشيعة والخوارج ،والنوع الثاني أمثللال المشللبهة والمعتزلللة والشللعرية

1
الملل والنحل للمام الشهرستاني ،ج  ،1ص  ،20طبعة دار المعرفة ،بيروت 1404 ،هل

ومدرسة ابن تيمية .ومع ذلك ل ينكر عبللد الحليللم محمللود أن إحللدى المشللاكل
الرئيسية التي يواجهها النوع الثاني هي السؤالت التي ترتبط ارتباطللا وثيقللا

بمشاكل السياسة.

2

باحث أكاديمي من خارج السلم يرى نفس الشيء ،وهو أن الطهو السياسللي
قوي جدا دوره في إنجاب الجماعللات السلللمية .يوليللوس ولهوسللن فللي هللذا

الموضللوع أللللف كتللابهThe Religio-Political Opposition Parties in :
 Early Islam, I. The Khawārij. II. Shi’itesالذي ترجملله الللدكتور عبللد
الرحمللن بللدوي إلللى العربيللة بعنللوان "أحللزاب المعارضللة السياسللية الدينيللة فللي

صللدر السلللم؛ الشلليعة والخللوارج ".ففللي هللذا الكتللاب تللوجه بدايللةة مللن أجللل

تحليلللللله لتاريلللللخ ولدة الفلللللرق إللللللى معركلللللة صلللللفين ،حيلللللث إن المتطرفيلللللن

السلميين الذين هم غيللر راضللين عللن النظللام الحكللومي والجتمللاعي أخللذوا
فرصة حادثة التحكيم لعلء رأيهللم أن "ل حكللم إل لللله ".كللارين أرمسللترونج،
أكاديميلللة مشلللهورة تعنلللى بتاريلللخ السللللم ،حلللاولت أن تنظلللر أبعلللد ملللن ذللللك،

فقللالت إن بللذور المشللاكل السياسللية فللي السلللم تولللدت منللذ عصللر الرسللول

صلى الله عليه وسلم  ،حيث إن مسيرة حيللاة الرسللول صلللى الللله عليلله وسلللم

ل بد من تغير مجراها بعد نجاحه الملحللوظ فللي بنللاء المجتمللع السلللمي فللي
المدينة المنورة .إن النبي محمدا لم يعللد مجللرد نللبي ،إنلله الن—بجللانبه كللونه
نبيا— زعيم سياسللي ذكللي وحارسللماتيزي )جذابللة( .ومنللذ ذلللك الحيللن لللم يعللد

من الممكن فصل السلم عن السياسة ،على عكس النبي عيسى عليلله السلللم
3
الذي ظل مدة حياته تحت المبراطورية الرومانية.
2
التفكير الفلسفي في السلم لعبد الحليم محمود ،ص  ،75طبعة دار المعارف ،القاهرة ،طبعةثانية

3
لكارين أرمسترونج ،المترجمة (Muhammad, A Biography of The Prophet) :سيرة النبي محمد

ليلللس المقصلللود ملللن هلللذه الورقلللة لمناقشلللة تللللك الضلللطرابات السياسلللية ،ول

لدراسللة ولدة الفللرق السياسللية أو الدينيللة الللتي تصللاحبها .وإنمللا يهللدف هللذا
س
البحث إلى دراسة النظريللات السياسللية الللتي أننقتبجللت مللن ققببللل الفرقللة السللنية
كمجوعة محورية في التاريللخ ،وبطبيعللة الحللال كنمللوذج مللن الفقلله السياسللي
الذي يتمسللك بلله أعضللاء جمعيللة نهضللة العلمللاء )النهضلليون( .وذلللك مللن خلل

ربطهلللا بالسلللياق التلللاريخي اللللذي يكملللن وراءهلللا أو يصلللاحبها .هلللذا النهلللج لللله

أهميتلله ،خاصللة فللي هللذه العصللور المتللأخرة ،وذلللك أول لن النظللام السياسللي
الحللديث قللد تطللور بشللكل واسللع حللتى إن عللددا مللن النللاس تجللد صللعوبة فللي

جللللب النظريلللات السياسلللية كملللا هلللي فلللي كتلللب الفقللله لتطبيقهلللا فلللي الحيلللاة

السياسللللية المعاصللللرة .وثانيللللا لن الحاجللللة ماسللللة إلللللى محللللاولت لتطللللوير

النظريللات الفقهيللة لمسللائل السياسللة بللإدراقك ووعللقي أن النظريللات الللتي كللانت

هناك إنما هي محض نتيجة لجتهادات أسلللفنا .وثالثللا :أنلله إذا توافللق جميللع
مللللؤرخي العلللللوم السياسللللية أن النظريلللات السياسلللية ترتبلللط ارتباطلللا وثيقلللا

بتطورات الواقع السياسي ،فإن هذه الحقيقة تجد تبريراته الللتي مللن الصللعب
إنكارهللا فللي فقلله السياسللة السلللمي .ولقللد عللبر البللاحث محمللد ضللياء الللدين
الريللس عللن ذلللك الرتبللاط الواثللق بيللن النظريللات والواقللع فللي السلللم بأنهمللا

جانبان لشيء واحد أو جزءان متكاملن أحدهما متمم للخر.
.2

4

يمحمد صلى الله عليه وسلم نبي أم زعيم سياسي؟

إن مثلللل هلللذا التسلللاؤل غيلللر تقليلللدي فلللي الدراسلللة التراثيلللة .إن جميلللع كتلللب

التراث تقريبا اتفقوا على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلللم قائللد سياسللي
الدكتورة فاطمة نصر والدكتور محمد عناني ،ص  ،247طبعة شركة السطور ،القاهرة ،1998 ،طبعة ثانية

4
النظريات السياسية السلمية لمحمد ضياء الدين الريس ،ص  ،23طبعة الترات ،القاهرة ،طبعة سابعة ،بدون
تاريخ

بجللانب كللونه زعيمللا دينيللا .بتصللفح أبللواب وفصللول فللي كتللب الفقلله سللنجد

مباحث عن القضاء والشهادات والدعاوى والبينات وغير ذلللك ،ممللا هللو وثيللق
الرتبللللاط بنظللللام الحكللللم والدولللللة .حللللتى إن كللللثير مللللن العلمللللاء ألفللللوا كتبللللا

مخصوصللة للبحللث حللول أنظمللة الدولللة مثللل المللام المللاوردي )ت 450 .هللل(
والمام أبي يعلى الفللراء )ت 458 .هللل( .وأكللثر تحديللدا مللا ألفلله المللام القرافللي

)ت 684 .هللل( مللا ألفلله العللالم المللام القرافللي )ت 684 .هللل(" ،الحكللام فللي تمييللز
الفتللاوى عللن الحكللام وتصللرف القاضللي والمللام" ،ففيلله تفرقللة صللريحة بيللن

قللول النللبي بمثابللة كللونه إمامللا وبيللن قللوله بمثابللة كللونه قاضلليا .وقللد سللبق أن
السياسية السلمية هي واقع مهيمن منذ نجاح النبي محمللد صلللى الللله عليلله
وسلم في بناء المجتمع السلللمية فللي المدينللة .هللذه الحقيقللة لللم يتللم قبولهللا

كمجلللرد واقلللع ملللن وقلللائع حيلللاة الرسلللول والملللة السللللمية اللللتي قلللد يتغيلللر

وينقلب إلى واقع آخر ،ولكن بمرور الوقت تم قبولها كمفهوم فقهي الذي ل بد

منه في حياة المة .فعلى سبيل المثال ،دمج ابن خلدون في تعريفه للخلفة

بين الدين والسياسللة باعتبارهللا إرثللا مللن النللبي صلللى الللله عليلله وسلللم  ،حيللث

قال:

هي في الحقيقة خلفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسللة الللدنيا

به.

5

على حسب ما وصل إلى الباحث إن ذلللك التسللاؤل بللرز لول مللرة بعللد سللقوط

الخلفة العثمانية في تركيا عام  .1924علي عبد الرازق ،القاضي الشللرع وقللد
تخرج في جامعللة الزهللر ،صللدر كتللابه الشللهير جللدا "السلللم وأصللول الحكللم"

عللام  .1925ففيلله بقلللدم سللؤاله :هللل النللبي ملللك أم ل؟ كمللا نللص صللراحة بللأن
5
.مقدمة ابن خلدون ،المكتبة الشاملة ،ص 97

الرسالة شيء والملك شلليء آخللر! وأن النللبي محمللد  نللبي ل ملللك .فللي الفقلله

السني يبدو مثل هذا السؤال سخيفا جدا ،حيللث سيتصللادم مللع كللثير ممللا هللو

مجمع عليه في الفقه .ولقد قسم المام القرافي في هذا الصدد مواقف النللبي
صلللى الللله عليلله وسلللم وتصللريحاته إلللى أربعللة أنللواع :الول مللا هللو مللن قبيللل

الفتوى ،وهو إخباره عن الله تعللالى بمللا يجللده فللي الدلللة مللن حكللم الللله تبللارك

وتعالى؛ والثاني ما هو من قبيل التبليغ ،وهو مقتضللى الرسللالة ،والرسللالة هللي
أمر الله تعالى له بذلك التبليغ ،فهو ينقللل عللن الحللق للخلللق فللي مقللام الرسللالة؛

والثالث ما هو من قبيل الحكم ،فهو مغاير للرسالة والفتيا لن الفتيا والرسالة

تبليللغ محللض واتبللاع صللرف .والحكللم إنشللاء وإلللزام مللن ققببللله  بحسللب مللا
يسلللنح ملللن السلللباب والحجلللاج؛ والرابلللع ملللا كلللان ملللن قبيلللل الماملللة ،وهلللو

السياسيات العامة في الخلئق وضبط معاقد المصالح مثل قمع الجناة وقتل
6
الطغللاة وتللوطين العبللاد فللي البلد ومللا إلللى ذلللك ممللا هللو مللن هللذا الجنللس.هللذا
التصنيف الذي يعللترف بوضللع النللبي صلللى الللله عليلله وسلللم كرئيللس للحكومللة

مهم جدا في منظور الفقه ،لنه بدون ملحظته يصللعب اتبللاع الرسللول صلللى
الللله عليلله وسلللم بطريللق صللحيح ،بللل قللد يللؤدي إلللى تخللبيط الشللريعة.

فبالمكان تخيل الضطرابات الهائلة اجتماعيا وسياسيا إذا كللان لكللل فللرد مللن

الفللراد حللقق قمللقع الثللورة والنتفاضللة بحجللة اتبللاع الرسللول صلللى الللله عليلله
وسلم دون النظر إلى وضعه هو.

وملللع ذللللك فلللإن تسلللاؤلت وتصلللريحات الشللليخ عللللي عبلللد اللللرازق أصلللبح لهلللا
أهميتهللا بللالنظر إلللى التسللاؤل التللي الللذي هللو ملهللم مللن تلللك التسللاؤلت" :إذا

كللان الرسللول صلللى الللله عليلله وسلللم رئيللس دولللة فمللا هللو نظللام دولتلله وكيللف
6
الحكام في تمييز الفتاوى عن الحكام وتصرفات القاضي والمام ،للمام القرافي ،ص  100 ,99و  ،105طبعة
دار البشائر السلمية ،بيروت ،طبعة ثانية

كانت إجراءاتها؟ صرح علي بن عبد الرازق بشكل قاطع بأن عددا من القضايا

الهامة في نظام الدولة غائب عن النصوص الموجودة أمامنا .فل يوجللد هنللاك
بيان عن نظام تعيين القضاة والمحافظ ،كما ل يوجد بيللان عللن نظللام الشللورى

الللذي ورد فللي القللرآن الكريللم )سللورة الشللورى ،38 :42 /وسللورة آل عمللران:3 /
(159؛ ثلللم ل يوجلللد أيضلللا بيلللان حلللول عمليلللة انتقلللال السللللطة عللللي أهميتهلللا

القصوى.

ج .الخلفة السليمية
لقد سللبق أن النللبي صلللى الللله عليلله وسلللم قائللد سياسللي بجللانب كللونه زعيمللا

دينيا .هذان المركزان ملزمان له صلى الله عليه وسلم ،خصوصا بعللد الهجللرة
إلللى المدينللة المنللورة .وقللد قسللم المؤرخللون مراحللل الللدعوة المحمديللة إلللى

مرحلللتين ،مرحلللة مللا قبللل الهجللرة ومرحلللة مللا بعللد الهجللرة .وهمللا مرحلتللان
متكاملتان ،فالولى مرحلة إعداد وتقوية لليمان ،والثانية مرحلللة بنللاء المللة

والمجتمع ومرحلة ترجمة وتنفيذ الفكار  .فللي المرحلللة الثانيللة تمكنللت المللة
السلللمية مللن أن يقومللوا بأنفسللهم ،كمللا كللان لهللم اسللتقللهم الملحللوظ فللي
شلللؤونهم .وبالتلللالي كلللانت قيلللادة النلللبي صللللى اللللله عليللله وسللللم فلللي الملللور

السياسية أكثر رسوخا ،كما كانت قيادتها في الشؤون الدينيللة .ويمكللن القللول
أنلله صلللى الللله عليلله وسلللم قائللد قللوي جللدا وبللارز علللى الجللانبين معللا ،جللانب

اللللدين وجلللانب السياسلللة .فل عجلللب أن الفجلللوة بيلللن ملللا هلللو مثلللالي وملللا هلللو

واقعي تضيق بكثير.

وفللي وقللت لحللق عنللد مللا تللوفي الرسللول صلللى الللله عليلله وسلللم لحقللا إلللى
الحضلللرة القدسلللة ،تلللرك وراءه هلللاتين القيلللادتين ،القيلللادة الدينيلللة والقيلللادة

السياسية .فل بد لخليفته من أن يتحملهما على حد سواء ،وكان ذلللك بللالطبع
ثقيل جدا ،ليللس فقللط مللن أجللل أنهمللا ثقيلتللان ذاتيللا ،ولكللن أيضللا مللن أجللل أن

الرسول صلى الله عليه وسلم أدى أماناتهمللا علللى وجلله تللام كامللل ل مثيللل للله.
هلللذه هلللي الظلللروف اللللتي كلللانت خللللف الشلللروط المثاليلللة المعقلللدة اللللتي بلللدا

مستحيل توفيرها في القيادات في الدولة السلمية.

مثلللل هلللذا الجنيالوجيلللا ذكلللره ابلللن خللللدون فلللي مقلللدمته ،الفصلللل الخلللامس

والعشرين في معنى الخلفة والمامة:

إن مقتضلللى السللللطة التغللللب والقهلللر  ،كلللانت أحكلللام صلللاحبه فلللي

الغللالب جللائرة عللن الحللق ،فللوجب أن يرجللع فللي ذلللك إلللى قللوانين

سياسللية مفروضللة يسلللمها الكافللة وينقللادون إلللى أحكامهللا .وإذا
خلللت الدولللة مللن مثللل هللذه السياسللة لللم يسللتتب أمرهللا ،ول يتللم

استيلؤها﴿ :سسلنبة اللقه قفي اللقذيبن بخبلوا قمللنن بقنبلل س
ل﴾ سللورة الحللزاب/

 .38 :33فللإذا كللانت هللذه القللوانين مفروضللة مللن العقلء وأكللابر
الدولللة وبصللرائها كللانت سياسللة عقليللة ،وإذا كللانت مفروضللة مللن

اللللله بشلللارع يقررهلللا ويشلللرعها كلللانت سياسلللة دينيلللة نافعلللة فلللي

الحياة الدنيا وفي الخرة .وهذا الخير هو الذي يجب اتباعه من

قبللل المسللليمن لن الخلللق ليللس المقصللود بهللم دنيللاهم فقللط ،بللل
المقصلللود بهلللم إنملللا هلللو دينهلللم المفضلللي بهلللم إللللى السلللعادة فلللي

آخرتهم .فجللاءت الشللرائع بحملهللم علللى ذلللك فللي جميللع أحللوالهم
من عبللادة ومعاملللة ،حللتى فللي الملللك الللذي هللو طللبيعي للجتمللاع

النسللاني ،فللأجروه علللى منهللاج الللدين ليكللون الكللل محوطللةا بنظللر
الشارع.

7

وخلص ابن خلدون إلى أن:
7
.مقدمة ابن خلدون ،ص 97 - 96

ما كللان منلله بمقتضللى القهللر والتغلللب وإهمللال القللوة العصللبية فللي

مرعاهللا فجللور وعللدوان ومللذموم عنللده؛ ومللا كللان منلله بمقتضللى

السياسة وأحكامها فمذموم أيضةا ،لنه نظر بغيللر نللور الللله﴿ :بوبمللنن
بلنم بينجبعقل اللللسه بلللسه سنللورةا بفبمللا بلللسه قمللنن سنللورر﴾ سللورة النللور ،40 :24 /لن
الشلللارع أعللللم بمصلللالح الكافلللة فيملللا هلللو مغيلللب عنهلللم ملللن أملللور

آخرتهم ،وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم ،من ملك أو
غيلللره .وأحكلللام السياسلللة إنملللا تطللللع عللللى مصلللالح اللللدنيا فقلللط،

ومقصود الشارع بالناس صلح آخرتهم فوجب بمقتضى الشللرائع
حمل الكافة على الحكام الشرعية في أحللوال دنيللاهم وآخرتهللم.

فهي فللي الحقيقللة خلفللة عللن صللاحب الشللرع فللي حراسللة الللدين
وسياسة الدنيا به.

8

هللذا النللوع مللن التفسللير يللؤدي إلللى وجللوب إقامللة الخلفللة السلللمية وجوبللا

شرعيا ،بمعنى أن القيام بمهمة الرسول صلللى الللله عليلله وسلللم خالفللا عنلله فللي

المللور الدينيللة والشللؤون السياسللية واجللب دينللي .سقللددبم عللدد مللن الحجللج مللن
أجل تقديم الدعم لها .أول :سورة النساء﴿ 59 :4 /بيا بأقيبها اللللقذيبن آبمسنللوا بأ ق
طيسعللوا
ل بوسأوقلي ا ن ب
طيسعوا اللرسسو ب
الللبه بوبأ ق
لنمقر قمننسكنم﴾ .روى البخاري عن ابن عبللاس رضللى
الله عنه قال » :نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بللن عللدي إذ بعثلله النللبي

صلى الله عليه وسلم في سرية «  ،مما يللدل علللى أن المللراد بللل أولللى المللر هللم

8
المرجع السابق ص  .97وعبارة المادوردي« :المامة موضوعة لخلفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا».
الحكام السلطانية للمام الماوردي ،ص  ،15طبعة دار الحديث ،القاهرة ،بدون تاريخ

القيادات الحكومية.

9

الحجة الثانية :السنة .ذكر المام الماوردي حديثا رواه أبو هريرة عن الرسول

صلللى الللله عليلله وسلللم قللال » :سلليليكم بعللدي ولة ،فيليكللم الللبر بللبره ،ويليكللم
الفاجر بفجوره ،فاسمعوا لهللم وأطيعللوا فللي كللل مللا وافللق الحللق ،فللإن أحسللنوا

فلكم ولهم ،وإن أساءوا فلكم وعليهم « .قال محققلله أحللد جللاد :ضللعيف :رواه
اللللدارقطني فلللي سلللننه ،بلللاب :صلللفة ملللن تجلللوز الصللللة معللله والصللللة عليللله،

والطبراني فللي الوسللط ،وقللال :لللم يللرو هللذا الحللديث عللن هشللام بللن عللروة إل
عبد الله بن محمد بن عروة ،تفرد به إبراهيم بللن المنللذر ،ولللم يسللند هشللام بللن
عللروة عللن أبللي صللالح هللذا ،وأورده الهيثمللي فللي مجمللع الزوائللد ،وقللال :رواه
الطللبراني فللي الوسللط ،وفيلله عبللد الللله بللن محمللد بللن يحيللى بللن عللروة وهللو
10
ضللعيف جللدا.

يمكللن أن تللورد هنللا ،مثللل حللديث » :مللن مللات
هنللاك أحللاديث أخللرى

11
وليس في عنقه بيعة ،مات ميتة جاهلية.

«

الحجة الثالثة الجماع .وقد بين المام سيف الدين المللدي عللن هللذه الحجللة،
فقال :الدليل القاطع على وجوب قيام المللام واتبللاعه شللرعا مللا ثبللت بللالتواتر

من إجمللاع المسلللمين فللى الصللدر الول بعللد وفللاة رسللول الللله صلللى الللله عليلله

وسلللم علللى امتنللاع خلللو الللوقت عللن خليفللة وإمللام ،حللتى قللال أبللو بكللر فللى

خطبته المشهورة بعد رسول الللله صلللى الللله عليلله وسلللم  » :أل إن محمللدا قللد

9
الجامع الصحيح للمام البخاري ،ج  ,6ص  ,1674طبعة دار ابن كثير ،بيروت1987 ،؛ الحكام السلطانية

للمادوردي ص 16؛ نقد كتاب السلم وأصول الحكم للشيخ محمد الخضر حسين ،ضمن تأليف محمد عمارة،
معركة السلم وأصول الحكم ،ص  ،240دار الشروق ،القاهرة1997 ،

10
الحكام السلطانية للماوردي ،ص 16

11
المسند الصحيح للمام مسلم ،ج  ،3ص  ،1478طبعة دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،بدون تاريخ

مات ،ول بد لهذا الدين ممن يقوم به.

12

« ثم في العصور التي بعللده نقللل عللن

عدد من الشخصيات التي لها ثقلها التاريخي عللدم لللزوم نصللب الخليفللة ،مثللل
15
14
13
وهشللام الفللوطي والنجللدات مللن الخللوارج  .إل أنهللم أنمللا
أبي بكللر الصللم

ظهروا بعد عصر الجمللاع الللذي عليلله الصللحابة ،وفللي المنظللور الفقهللي إن مثللل

هذا الخرق للجماع غير معتبر.

الحجلللة الرابعلللة :اللللدليل العقللللي ،وكلللان ينبغلللي أن يعتلللبر ملللن الدللللة النقليلللة-

الشرعية .وهو أن النسان كائن اجتماعي الذي ل يمكن أن يعيش وحده .فمن
أجللل تلبيللة احتياجللاته ل بللد للله مللن حاجللة ماسللة لمسللاعدة الخريللن .ثللم إن

احتياجات البشر متنوعة جدا مما يطالب تقسيم مجالت العمل .ثم إنهم عند
ما بنوا مجتمعهم فسرعان ما حللدثت بينهللم الحتكاكللات والخلفللات الللتي إذا

12
غاية المرام في علم الكلم ،لسيف الدين المدي ،ص  ،364طبعة المجلس العلى للشئون السلمية ،القاهرة،
 1391هل

13
أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان ،من الشخصيات البارزة عند المعتزلة )نوفي حوالي عام  225هل( ،قال :إن المامة
إنما وجبت عند الفتنة ،دون المن حينما نفذ المة السلمية الشريعة السلمية من عند أنفسهم .شرح المواقف

لعضد الدين اليجي ،ج  ،3ص  ,579طبعة دار الجيل ،بيروت ،سنة  1997م

14
هشام بن عمرو الفوطي ،شخصية بارزة من شخصيات المعتزلة ،قال :إن المة إذا اتفقوا على الحق احتاجوا
إلى إمام .وبالعكس ،إذا عصت وفجرت وقتلت المام لم يجب حينئذ على أهل الحق منهم إقامة إمام .انتهى.

قال عبد القاهر البغدادي معلقا على هذا الرأي :أما قول الفوطي بسقوط المامة عند الفتنة فضميره في هذا

القول إبطال إمامة علي رضى الله عنه لنها عقدت له في حال قتل عثمان ووقوع الفتنة فيه .وعلي هو المام

حقا على رغم الفوطي وأتباعه .اهل أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ،ص  ،271و  ، 272طبعة مدرسة اللهيات،
إستنبول1928 ،

15
النجدات هم أتباع نجدة بن عامر الحنفي )توفي عام  ،(69قالوا إن إقامة إمام لم تجب شرعا ول عقل ،وإنما
وجب عليهم إقامة الحق .الفصل في الملل والنحل لبن حزم ،ج  ،4ص  ،145طبعة مكتبة الخانجي ،القاهرة،

بدون تاريخ؛ شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني ،ج  ،2ص  ،273طبعة دار المعارف العثمانية ،باكستان1981 ،

لم تعالج في أقرب وقت وبحكمة فسوف تؤدي إلى الفوضى وفقللدان النظللام
العام .ومثل هذا المللر يتطللالب حكومللة محترمللة وموثوقللا بهللا.

16

هللذا الللدليل

الرابللللع أصللللبحت للللله أهميتلللله فللللي إطللللار إعللللادة بنللللاء السياسللللة السلللللمية

المتطللورة ،لن مثللل هللذه الحجللة مللن تللداعياته أن توصللل إلللى ميلد "العلللوم

السياسية" ،مخالفة بذلك عن الححج التي قبلها التي تؤدي إلى ميلد "الفقلله

السياسي" .الفقه أكثر تركيزا لمناقشة ما هو الحلل وما هو الحرام ،في حين

إن العلم يتركز أكثر نحو مزيد من الجابة على السؤال عن كيفية إدارة ورعاية

الجمهللور .وقللد وجلله علللي عبللد الللرازق نقللده لهللذا الوضللع المحللرج ،حيللث إن
السلللم قللد أنتللج مجموعللة متنوعللة واسللعة مللن العلللم ،ولكللن لللم يسللتطع أن

17
أحد الجوبة الللذي ربمللا يمكللن أن سيبقلللدم هللو أن السلللم
يولد العلم السياسي.
منذ عهده الول داخل في مجال الفقلله ممللا يعنللي أن كللل عمللل وممارسللة ترتبللط

بالسلم يجب أن تبتدئ وأن سينعبثر على أساسها من القرآن أوالحديث أوالجمللاع
أو تجربللات الصللحابة وإن كللانت هللذه التجربللات ليسللت مثاليللة علللى الطلق ،بللل
ربما تخالف مبادئ العدالة السلمية.

18

16
الحكام السلطانية للماوردي ،ص 15؛ شرح المواقف لليجي ،ج  ،3ص 575

17
السلم وأصول الحكم لعلي عبد الرازق ،ص 126

18
الشيخ محمود لطفي عامر  ،رئيس جمعية سلفية بمصر يفتي بجواز توريث الحكم من محمد حسني مبارك إلى ولده
جمال مبارك .قال عن فتواه :إنها ليست ابتداعا أو اجتهادا جديدا ،وإنما ما استقر عليه السلف الصالح ،وهم خير

القرون الثلثة الولى المفضلة من تاريخ السلم ،ووصف الرئيس مبارك بأنه أمير المؤمنين .ثم قال مؤسسا لرأيه:

أن التوريث بدأ في عهد معاوية رضى الله عنه ولم يعترض غالبية الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر وابن عباس رضي
الله عنهما ،وعد هذا المر اجتهادا من الخليفة معاوية ،ولعدم شق عصا الجماعة وافق المسلمون على ذلك ،واستمر

الحال قرونا باستخلف ولي للعهد ولم ينكر هذا الصنيع أي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ،كأبي حنيفة ومالك
والشافعي وأحمد بن حنبل .يراجعhttp://www.alarabiya.net/articles/2008/02/25/46121.html :

بعللد قللراءة متأنيللة لتلللك الحجللج لوجللوب نصللب المللام يبللدو لنللا أنلله لللم تللأت

حجة واحللده تقتضللي بصللراحة تشللكيل نمللوذج معيللن للحكومللة ،مثللل نمللوذج

الخلفة لحزب التحرير الللتي تتللوجه إلللى توحيللد كيللان سياسللي لجميللع المللة
السلمية .ففي النصوص المتوفرة لللدينا لللم يللرد تفسللير وبيللان عمللا إذا كللانت

الدوللللة القوميلللة ،أو الدوللللة الملكيلللة ،أو الحكوملللات المبراطوريلللة ،أو الدوللللة

بنظللام التحاديللة ،أو الدولللة المتحللدة ،مللأمورا بهللا أم بللالعكس هللي محظللورة؟
هللذه النتيجللة هللي حصلليلة قللراءة الللدكتور عبللد الللرزاق السللنهوري فللي كتللابه

"فقه الخلفة وتطورها":

والحقيقة أن النصوص التي تذكر في هذا المجللال ليسللت قاطعللة فللي وجللوب
الخلفللة باعتبارهللا ذلللك النللوع مللن نظللم الحكللم الللذي يتميللز بالخصللائص الللتي
أشرنا إليها ،بل إنها تلللزم المسلللمين بإيجللاد حكومللة لمللا دون تحديللد نللوع هللذه
19
الحكومة ،وتوجب عليهم طاعة هولء الحكام.

هللذا النللوع مللن الجتهللاد مسللتخدم بلله أيضللا مللن قبللل جمعيللة نهضللة العلمللاء

إقليم الجاوة الشرقية ،التي قررت في مؤتمرهللا عللام  ، 2007 / 1428المنعقللد

في المعهد الديني زين الحسن جينجونج فروبولينجو:

السللؤال :هللل هنللاك مطللالب شللرعية نصللية تتطلللب توحيللد شللكل

الخلفللة )الدولللة( فللي النظللام الدسللتوري السلللمي؟ الجللواب :ل
يوجد دليل نصللي يتطلللب ذلللك لن شللكل نظللام الخلفللة نللوع مللن

19
فقه الخلفة وتطورها ،للدكتور عبد الرزاق السنهوري ،ص 6

الجتهاد.

20

 د .الدول السليمية
فللي عللدد مللن المراجللع التاريخيللة بللدا مللن أول وهلللة وجللود اتفللاق تللاريخي أن

النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وحللد المسلللمين فللي كيللان سياسللي يرأسلله
رسللول الللله صلللى الللله عليلله وسلللم نفسلله .كللان للمللة السلللمية آنللذاك دولللة

واحدة فقللط تضللم جميللع المسلللمين .وقللد اسللتمرت هللذه الوحللدة الدوليللة فللي
العصر الراشدي باستثناء عصر خلفة المام علي رضللى الللله عنلله الللذي واجلله

منافسة من معاوية .وكذلك في عصر معاوية وخليفته يزيد .ففللي هللذا العهللد
بللرز عللدد مللن المنافسللين علللى الخلفللة ،منهللم الحسللن ثللم الحسللين ابنللا علللي
رضللي الللله عنهللم ،وعبللد الللله بللن الزبيللر .وكللان كللل واحللد منهللم يشللعر ويللدعي

بأحقيته على الخلفة أكثر من غيره .وعلى الرغم من واقع ازدواجية القيللادة

في الدولة السلمية ،ولكللن ل يللزال كللل واحللد سيبمدجللد وحللدة قياديللة ويحللاول
تنسلليق الجهللود مللن أجللل تحقيقهللا .حللتى ذلللك الحيللن ،علللى مللا يبللدو لللم يكللن

هناك أي خطاب عن تقسلليم السلللطة السياسللية السلللمية فللي مختلللف بلللدان

ذات سيادة ومستقلة .وفي وقت لحللق عنللدما ظهللرت الخلفللة العباسللية فللي
بغداد توجه عبد الرحمن الدخيل إلى الندلس لنشاء الخلفة الموية هناك.

إن مثل هذا يتعارض مع الظللاهرة الحديثللة بعللد انهيللار الخلفللة العثمانيللة فللي

تركيا ،حيث نشأت دولت أو دويلت صغيرة ذات سيادة كامة ومسللتقلة عللبر
20
قرارات مجلس بحث المسائل لجمعية نهضة العلماء عن الخلفة وإضفاء الطابع الرسمي للشريعة .نصوص
ومراجع قدمت لتقريرها ،ومنها :الغيث الهامع شرح جمع الجوامع :لم ينص ل على أمة السلم يجب أن يتطابق

معها ملك السلم أو دولة السلم ،ول على من يخلف الرسول في تدبير شؤون هذه المة ،ول حتى على

ضرورة أن يكون هناك من يخلفه في ذلك ،بل ترك المسألة للمسلمين وكأنها داخلة في قوله عليه السلم :أنتم

أعلم بأمور دنياكم .اهل ص  .17الفقه السلمي وأدلته :ل تشترط صفة الخلفة وإنما المهم وجود الدولة ممثلة
بمن يتولى أمورها ويدفع غائلة العداء عنها .اهل ج  ،6ص 662

حركة ضخمة في العالم السلمي تسمى بحركللة ميلد اليديولجيللة القوميللة
الوطنية .من هنا يطرح السؤال نفسه :هللل هللذه الللدولت لهللا مبررهللا الفقهللي؟

أو بتعللبير آخللر  :هللل هللي معللترف بهللا فللي المنظللور الفقهللي؟ وهللل يسللمح فللي
السللللم التقسللليم السياسللي للراضللي السلللمية فللي دولت صلللغيرة؟ وهلللل
يسلللمح للملللة السللللمية أن يكلللون لهلللم إماملللان أو خليفتلللان فلللي آن واحلللد؟

ليست هللذه السللئلة جديللدة كلهللا ،ولكللن السللياق السياسللي أعللاد صللياغتها مللن

جديد وبقوة .إن ولدة الخللوان المسلللمين وحللزب التحريللر وفرقللة أسللامة بللن

لدن وغيرها ترتبط قليل أو كثيرا بتلك السئلة.

جمهللور العلمللاء يؤكللدون حظللر الثنائيللة القياديللة فللي جسللم المللة السلللمية.
قدمت عدد من الحجج من أجل التدعيم لهللذا الحظللر

21

 ،منهللا حللديث رسللول

اللللله صللللى اللللله عليللله وسللللم  :إذا بويلللع لخليفلللتين فلللاقتلوا الخلللر منهملللا

22

؛

وحديثه صلى الله عليه وسلم  :من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه
فليطعلله إن اسللتطاع ،فللإن جللاء آخللر ينللازعه فاضللربوا عنللق الخللر.

23

ولكللن

الحجة الكثر شللعبية هللي الجمللاع وتجربللات الحيللاة السياسللية لجيللل السلللف

الصللالح ،خاصللة جيللل عصللر الرسللالة وعصللر الخلفللة الراشللدة .ويظهللر هللذا
صللريحا فللي جللواب المللام النللووي حيللن رد علللى الللرأي المجيللز لللذلك التعللدد،

حيث اعتمد أول على إجماع الجيل الول كحجة على ذلك .قال:
21

الحكام السلطانية للماوردي ،ص 29؛ الحكام السلطانية لبي يعلى الفراء ،ص  ،25طبعة دار الكتب العلمية،
بيروت2000 ،

22
رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري في المسند الصحيح ،ج  ،3ص 1480

23
رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند الصحيح ،ج  ،3ص 1472

وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلق
الحاديث .والله أعلم.

24

ويؤيللد هللذا الجمللا ب
ع حللديث شللهير  :عليكللم بسللنتي وسللنة الخلفللاء الراشللدين
المهديين ،عضوا عليها بالنواجذ.

25

ويللرى الخللرون بجللواز تعييللن القيللاديتين فللي آن واحللد ،وكللانت حجتهللم ل

تنفصلللل بعيلللدا علللن التجريلللة التاريخيلللة فلللي مسلللير الحيلللاة السياسلللية لجيلللل

السلللف الصللالح ،علللى الرغللم مللن عللدم النصللوص الصللريحة الللتي تؤيللد ذلللك.

فوفقا لهم ،كللانت هللذه الثنينيللة حللدثت أيللام الخليفللة علللي بللن أبللي طللالب ، 

حيث ظهرت قياديتان أولهما في المدينة ثم في الكوفة برئاسة المام علي،
وثانيتهما في الشام برئاسة معاوية بن أبللي سللفيان .ثللم ذكللروا دليليللن آخريللن

يؤيللدان ذلللك .الول :إذا كللان فللي الراضللي السلللمية إمامللان فللي بلللدين أو
ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بما في يديه وأضبط لما يليه .والثاني :أنه

لمللا جللاز بعثللة نللبلينين فللي عصللر واحللد ولللم يللؤد ذلللك إلللى إبطللال النبللوة كللانت
26
المامة أولى ،ول يؤدي ذلك إلى إبطال المامة.

وهنللاك رأي ثللالث أكيللر واقعيللة ومنطقيللة ،قللال بجللواز نصللب المللامين فللي آن
واحلللد للمطلللالب والضلللرورات اللللتي يشلللق تجنبهلللا .وعليللله ذهلللب السلللتاذ أبلللو

إسحاق والشوكاني إلى أنه إذا تباعدت أطراف البلد السلمية بحيت يتعذر
24
شرح النووي لصحيح مسلم ،ج  ،12ص  ،232طبعة دار إحياء التراث العربي ،بيروت 1392 ،هل

25
رواه الحاكم في المستدرك ،ج  ،1ص  ،174طبعة دار الكتب العلميةل بيروت 1411 ،هل

26
الجامع لحكام القرآن للمام القرطبي ،ج  ،1ص  ،274طبعة دار الكتب المصرية ،القاهرة ،طبعة ثانية 1348 ،هل /
 1964م

توحيللد المللة فللي كيللان سياسللي واحللد فل بللأس فللي أن يكللون لكللل قطللر مللن

القطار السلمية إمامهم وسلطانهم المستقل .قال المام الشللوكاني :إن هللذا
الحللل هللو المناسللب للقواعللد الشللرعية ،والمطللابق لمللا تللدل عليلله الدلللة .ودع

عنك ما يقال في مخللالفته ،فللإن الفللرق بيللن مللا كللانت عليلله الوليللة السلللمية
27
فللي أول السلللم ومللا هللي عليلله الن أوضللح مللن شللمس النهللار .وكللان هللذا الللرأي
الثالث ل يخلو أيضا من تدخل مسلليرة تاريللخ المللة السلللمية ،فلقللد حللاول

إمللام الحرميللن تفسللير خلفيللة هللذا الللرأي التاريخيللة ،فقللال :وهللذا يشللبه حللال

خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والمويين بالمغرب.

28

وبلللالنظر إللللى ذللللك الخلف بيلللن العلملللاء ،وكلللذا إللللى خلفيلللة كلللل رأي وقلللول،

يستحق أن يطرح سؤال عن مللا إذا كللان إجمللاع الصللحابة متوجهللا إلللى صللحة
توحيلللد الملللة السللللمية فلللي كيلللان سياسلللي واحلللد أم متوجهلللا إللللى صلللحته

ووجوبه عللبر العصللور اللحقللة إلللى قيللام السللاعة؟ فبعللد قللراءة تاريللخ مسلليرة
المة السلمية وكذا النصوص المتوفرة ،يبدو أن الجابة الكثر منطقية هي

أن الجمللاع إنمللا يللتركز علللى صللحة الوحللدة السياسللية ل علللى وجوبهللا .وهللذا

يعني أن وحدة الكيان السياسي للمة السلللمية فللي شللكل الوحللدة الوطنيللة

تمثللل مرحلللة تاريخيللة معللترف بهللا فقهيللا ومللبرر بهللا دينيللا ،ولكنهللا ل تنللافي

صحة المرحلة التاريخة اللحقة للمللة الللتي قللد تخالفهللا بقليللل أو كللثير .ظهللر

لنللا أمللر مهللم قللد يللدعم هللذا السللتنتاج ،وهللو عللدم نللص مللن النصللوص صللريح
يدل على وجوب توحيد المة السلمية في الوحدة الوطنية.
27
السيل الجرار للمام الشوكاني ،ص  ،941طبعة دار ابن حزم ،بيروت2004 ،؛ تفسير القرآن العظيم لبن كثير ،ج
 ،1ص  ،222طبعة دار طيبة ،الرياض1999 ،

28
تفسير ابن كثير السابق

ه .الختتام
بالطبع ل يللزال هنللاك العديللد مللن القضللايا الللتي تجتللاج إلللى معالجللة أو توسلليع

بحثها هنا ،مثل مفهوم الفقه السياسي السلمي بشأن انتقال السلللطة ،وأهللل
الحلللل والعقلللد ،والعقلللد السياسلللي ،والشلللروط اللللتي يجلللب توفرهلللا لشخصلللية
الملللام ،والوليلللة الضلللرورية ،وملللا إللللى ذللللك .وبطبيعلللة الحلللال كلللان لكلللل منهلللا

علقتلللله المحللللددة مللللع مسلللليرة التاريللللخ السياسللللي للمللللة السلللللمية ،ولكللللن

المسللاحة المحللدودة تفللرض عللدم مناقشللة كللل ذلللك .المللر المهللم الللذي يريللد
الباحث أن يصارح به هو أنه ل يمكن إطلقللا دراسللة الفقلله السياسللي بتجاهللل

التاريخ السياسي للمة.
والله أعلم بالصواب.

