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هـــذا الـكــتــاب

ُطب�ع ألول م�رة ع�ام (1344ه�ـ1925/م) ،و ُيع�د من أكثر الكتب ذيو ًعا في تاريخ العرب المحدثين
والمعاصرين على حدٍّ سواء .صغير الحجمُ ،مركَّز الفكرة ،مفعم بالشجاعة ،ومثير للجدل .فتح الباب لكتب
مدحا ،وإما معالجة لفكرته الجوهرية.
قدحا ،أو مساندته ً
أخرى نبتت على ضفافه ،إما ر ًّدا عليه ً
يرى مؤلفه أن الخالفة ليس�ت أص ً
ال من أصول اإلسلام ،وإنما هي مس�ألة دنيوية وسياس�ية أكثر منها
معتبرا
ديني�ة ،وأن الق�رآن والس�نة ل�م ي�وردا م�ا يبي�ن  -من قريب أو بعي�د  -كيفية تنصيب الخليفة أو تعيينه،
ً
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على هذا الرأي الصادم.
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واإلسالم» ،أما الثالث فيدور حول «الخالفة والحكومة في التاريخ».
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�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الهجري نْ ِي /التا�سع ع�شر
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّي نْي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
الهجري نْي
خالل القرنني
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا كان
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف واجتهاداته
فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة ،ف�إن التقدميات
التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني،
وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية
لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف
هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص
الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
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والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع
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عمار علي حسن

توطئة

من ميعن النظر يف املعارك الفكرية التي �شهدتها م�صر على مدار القرن
الع�شرين يخرج بنتيجة عري�ضة ،تلخ�ص امل�شهد العام للنزال الفكري الذي �شحذ
الهمم و�أجلى العقول و�ألهب احلناجر و�أوغر ال�صدور ،وهي �أن التحديات التي
طرحها �أ�صحاب الأفكار «غري امل�ألوفة» كانت دو ًما �أكرب من اال�ستجابات التي جاد
بها من ت�صدوا لتلك الأفكار ومنتجيها ،لي�س لأن �أتباع الفريق الأول �أقوى حجة
مرا�سا و�أ�سل�س عر�ضً ا؛ بل لأن �أغلب �أن�صار الفريق الثاين مل
و�أن�صع برهانًا و�أثبت ً
يح�سنوا اختيار �أداة النزال ،مما قاد يف النهاية �إىل ترك هذه املعارك من دون ح�سم،
وجعل توابعها تتجدد من �آن لآخر ،حتى مع حلول القرن احلادي والع�شرين،
وجعل كثريين ي�شعرون �أننا نحرث البحر �أو نتحرك يف املكان نف�سه.
وحتت هذه النتيجة الكلية هناك ا�ستنتاجات فرعية ،ال تخطئها عني ب�صرية،
وال يهملها عقل فهيم ،ميكن �سردها على النحو التايل:
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 -1كل املحاوالت التي رمت �إىل مواجهة الفكر بغري الفكر انتهت �إىل
عك�س ما ق�صد �أ�صحابها ،فالكتب التي حوربت �إما باتهام �أ�صحابها
بالكفر واملروق �أو اخليانة والعمالة ،وكانت الدوافع ال�سيا�سية �أكرب من
رواجا ،وبدا
العنا�صر الفكرية يف الت�صدي لها ،باتت �أكرث �شهرة و�أو�سع ً
�أ�صحابها «�أبط ً
اال» حتى يف نظر بع�ض العوام ،وح�صدوا من املكانة ما
مل يكن بو�سعهم �أن يبلغوها لو ظهر من يفند �أفكارهم -وكثري منها
متهافت ال�صنعة �ضعيف البنيان -عن طريق الر�أي العلمي ،الذي
ي�ستخدم �أدوات البحث احلديثة ،وينطلق من اقتناع تام ب�أن الطريق
�أمام البحث املنهجي يجب �أن يكون عري�ضً ا ،خال ًيا من �أي عرثات.
� -2إن احلكم على كثري من الأفكار التي دارت حولها تلك املعارك ،مل
يخل �أحيانًا ،من الرتب�ص الذي �صنعته ال�ضغائن ،وال�سعي �إىل ت�صفية
احل�سابات ال�سيا�سية وال�شخ�صية ،واالنت�صار للم�صالح ال�ضيقة ،حتى
لو كان هذا على ح�ساب احلق واحلقيقة.
� -3إن التعامل مع نوايا من �أثاروا تلك املعارك الفكرية على �أنها «خبيثة»
على الدوام ،م�س�ألة تفتقد �إىل الدقة ،وحتتاج �إىل مراجعة تامة ،وتتطلب
تفاديها م�ستقب ًال؛ فبع�ض ه�ؤالء وقع �ضحية لنق�ص املعلومات وت�شويهها
�أو الت�أويالت اخلاطئة للن�صو�ص� ،أو الت�سرع يف �إ�صدار الأحكام.
وبع�ضهم �أراد �أن يدافع عن الإ�سالم فراح يجتهد ،وكان يجب التعامل
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مع ما �أنتجه على �أنه «اجتهاد خاطئ» ولي�س م�ؤامرة لت�شويه الإ�سالم
�أو النيل من ال ُهوية امل�صرية .وبع�ضهم كان يرمي �إىل منع �آخرين
من ا�ستغالل الإ�سالم يف حت�صيل مكانة �سيا�سية �أو مكا�سب مادية،
وبع�ضهم �أراد �أن يلقي حج ًرا يف بحرية الفقه الراكدة ليمنعها من
التعفن ،بفعل الفجوة الزمنية الوا�سعة بني �صدور الأحكام وحركة
الواقع املعي�ش .وهناك من كان به علة من نق�ص ف�أراد �أن يلفت االنتباه
�إليه فتجر أ� على العقيدة ،و�صدم النا�س يف دينهم ،واتبع مبد�أ «خالف
طارحا �أفكاًرا غريبة ال دليل عليها ،ولي�س بو�سعها �أن ت�صمد
تعرف»ً ،
�أمام �أي حجة.
 -4كثري من �أ�صحاب هذه الآراء حادوا عنها ،بع�ضهم انقلب عليها مائة
وثمانني درجة ،مثل خالد حممد خالد ،الذي �ألف كتابًا بعنوان
«الدولة يف الإ�سالم» تراجع فيه متا ًما عما جاء يف كتابه «من هنا نبد�أ»
من اقتناع بف�صل الدين عن الدولة ،وبع�ضهم راح يعدل جزئ ًّيا يف
�أفكاره مثل طه ح�سني ،الذي �أعاد طبع «يف ال�شعر اجلاهلي» بعد �أن
حذف منه ما �أغ�ضب النا�س ،لكنه مل يفعل ال�شيء نف�سه حيال كتابه
الآخر «م�ستقبل الثقافة يف م�صر» ،الذي كانت نقطة ال�شد واجلذب
فيه تدور حول «ال ُهوية» ولي�ست «العقيدة».
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�أما من�صور فهمي ف�صدمه ما قوبل به من «ا�ستهجان اجتماعي» فراح
يعيد قراءة املراجع التي اعتمد عليها يف �أطروحته للدكتواره عن «املر�أة
يف الإ�سالم» فاكت�شف �أنه مل يت�أن يف الإحاطة بكل ما جاء به الن�ص
الإ�سالمي من قر�آن و�سنة ،وما �أنتجه الفقهاء يف هذا ال�ش�أن ،فلما �أحاط
عل ًما بكل ما يتعلق مبو�ضوع بحثه ،غري �أفكاره ،وحتول �إىل الدفاع عن
الإ�سالم ،لكن هذا مل مينعه �أن يظل حتى �آخر �أيام عمره غا�ض ًبا من
عدم توافر حرية الفكر وحق االجتهاد .وهناك من �أ�صر على موقفه
حتى �آخر �أيام حياته ،مثل ال�شيخ علي عبد الرازق ،الذي بدا واثقًا مما
انتهى �إليه يف كتابه ال�صغري الأثري «الإ�سالم و�أ�صول احلكم».
ومعنى هذا �أن اجلدل الفكري ،ومقارعة احلجة باحلجة ،وتوافر �شروط
اعوج من فكر ،وتقومي ما �شَ َّذ من ر�أي.
النقد الذاتي ،كفيل بتعديل ما َّ
�أما الإرهاب الفكري ،ورمي النا�س بالف�سوق واخليانة ،فقد ي�ؤدي �إىل
عناد حتى ولو يف الباطل ،بل ي�ساعد �ضعاف النفو�س على حتقيق ما
ي�سعون �إليه من �شهرة �أو مال.
 -5من ال�ضروري �أن يثق املتدينون يف عقيدتهم ،وي�ؤمنوا ب�أنها �أقوى دو ًما
من �أن ينال منها ر�أي� ،أو يهدمها فكر .ولقد برهنت م�سرية احلياة �أن
الإ�سالم مل ت�ضره ال�سهام التي رمي بها ،بل زادته منعة وقوة؛ لأنه
ينطوي على ب�ساطة يف العقيدة تت�أ�س�س على الإميان بوحدانية اهلل،
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وكمال �صفاته احل�سنى ،والعالقة املبا�شرة بني الإن�سان وربه ،وعدم
�إغفال النية ،مع ترك احلكم عليها ملن يعلم خائنة الأعني وما تخفي
ال�صدور ،وم�س�ؤولية الإن�سان عن �أفعاله؛ �إذ ال تزر وازرة وزر �أخرى،
عالوة على مواكبة قواعد و�أحكام الإ�سالم للفطرة الإن�سانية.
كما بان برهان على �أن الإحلاد جتاوز �أو ك�سل عن ال�سعي الكت�شاف
ججا عقلية جتريبية ملا جاءت به
احلقيقة ،وذلك منذ �أن قدم العلم ُح ً
الأديان ال�سماوية يف خلق الكون ،بعد �أن �أثبتت النظريات التي تلت
عمرا� ،أي �أنه خملوق ،ولي�س �أبد ًّيا ،كما
«ن�سبية �آين�شتني» �أن للكون ً
كان يدعي املُلحدون .ومن ثم ف�إن القاب�ضني على دينهم ،امل�ؤمنني
بربهم ،عليهم �أن يت�ساموا يف مواجهة �أي ر�أي ،يرون فيه �شبهة جتديف
بالدين ،ويت�صرفوا من منطلق �أن ما هم عليه �أقوى من �أن تهزه �سطور
عارية يف رواية �أو ق�صيدة� ،أو �أفكار خارجة بني دفتي كتاب� ،أو �أي عمل
ثقايف �آخر .وعليهم فقط �أن يبحثوا يف الدين عما يدح�ض ما يطرحه
خمالفوهم يف الر�ؤية والت�صور الإمياين ،و�أن يطلبوا من اهلل لهم الهداية،
دون �أن يتحول امل�ؤمنون �إىل قائمني مقام اهلل �-سبحانه وتعاىل -يف
احلكم على نوايا عباده ،وحما�سبتهم عما يدور يف طويتهم.
�  -6إن �إحالة اخلالفات الفكرية والفقهية �إىل �ساحات الق�ضاء هو العجز
بعينه؛ ففي �أغلب الأوقات مل يكن الق�ضاء م�ؤه ًال للنظر يف مثل هذه
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الق�ضايا ،فجاءت الأحكام قا�صرة مبت�سرة ،تنطوي على جهل مبعنى
ومبنى الأفكار حمل اخلالف .ويف �أوقات �أخرى مل يكن الق�ضاء بعي ًدا
عن ال�ضغوط ال�سيا�سية واالجتماعية يف ف�ضه لهذا النوع من املنازعات،
فجاءت �أحكامه جائرة .والأف�ضل �أن يتم تكوين جلان حمايدة ،يتم
اختيار �أع�ضائها ح�سب كل ق�ضية ،تدر�س الأفكار التي تثري جد ًال،
وتديل بر�أي �شامل فيها ،ينهي التنازع ،ويريح النفو�س ،ويجلي العقول
التي ت�ستغلق �أحيانًا �أمام الفهم ،وتنقاد لطي�ش �أعمى.
نظرا جلمود الفقه الإ�سالمي ،والوقوف
� -7إن بع�ض املعارك الفكرية قام ً
عند ما �أنتجه الرعيل الأول من العلماء واالكتفاء به ،من جهة،
واخللط بني «الإلهي» و«الب�شري» من جهة ثانية .وقد �آن الأوان لفقه
جديد ،ولتفريق بني الإلهي والب�شري يف الن�صو�ص ،فال قد�سية �إال
للقر�آن الكرمي وما ثبت �صحته من الأحاديث القد�سية والنبوية بعد
قيا�سها على املبادئ والأحكام التي جاءت يف الن�ص الأول وامل�ؤ�س�س
وهو القر�آن ،وعلى املقا�صد العامة لل�شرع الإ�سالمي� .أما االجتهادات
التي �أنتجتها حركة الفقه منذ �صدر الإ�سالم وحتى اللحظة الراهنة
فهي عمل ب�شري ،بع�ضه ال ي�صلح مطلقًا لزماننا ،ويجب �أال يحاط
بهالة مقد�سة ،وال يتمتع منتجوه بع�صمة ،وال يكت�سب �أهميته �إال من
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زاوية �أنه جزء من تاريخ الفقه ،ويف بع�ضه ما ير�شد �إىل فهم ق�ضايا دينية
معينة ،من دون �أن ين�سحب هذا على جميع الفقه وكل الق�ضايا.
 -8من اخلطر �أن تتم تعبئة العوام خالل املعارك الفكرية� ،أو ا�ستغاللهم
يف ترجيح ر�أي على �آخر� ،أو �إرهاب �صاحب فكر؛ فهذه الق�ضايا تكون
من التعقيد مبا ال ميكن لعامة النا�س �أن يحيطوا بها كاملة ،ومن ثم ف�إن
حرجا ،وي�سوق �أهل الر�أي يف اجتاه
�إ�شراكهم يف املعركة يزيد الأمور ً
تر�ضية النا�س وك�سبهم ،ولي�س يف طريق االنت�صار للحق واحلقيقة.
ولأن ر�أي العوام مييل دو ًما �إىل املحافظة ،وينزع �إىل التم�سك مبا هو
�سائد ،ف�إن فر�ص �إحداث تراكم معريف �أو تقدم فكري تت�ضاءل .يف
الوقت نف�سه فلي�س املطلوب من �أ�صحاب الر�أي� -أ ًّيا كانت مواقفهم
وت�صوراتهم� -أن ي�صدموا النا�س فيما يعتقدون ،ففي هذا اعتداء على
حريتهم ،و�إ�ضرار ب�سالمتهم النف�سية.
�أو ًال :الإ�سالم و�أ�صول احلكم ..الكتاب و�صاحبه

مرت نحو خم�سة وثمانني عا ًما على �صدور واحد من �أكرث الكتب ذيو ًعا
يف تاريخ العرب املحدثني واملعا�صرين على حد �سواء .وهو كتاب �صغري احلجم،
ُم َّركز الفكرة ،مفعم بال�شجاعة ،ومثري للجدل ،فتح الباب لكتب �أخرى نبتت
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مدحا ،و�إما معاجلة فكرته اجلوهرية،
قدحا� ،أو م�ساندته ً
على �ضفافه� ،إما ًّردا عليه ً
ومق�صده الذي مل يخطئه �صاحبه� .إنه كتاب «الإ�سالم و�أ�صول احلكم»
لل�شيخ علي عبد الرازق ،الذي ال يدانيه �شهرة يف العقود الأخرية �سوى كتابي
«يف ال�شعر اجلاهلي» لطه ح�سني ،و«حترير املر�أة» لقا�سم �أمني.
والفكرة الأ�سا�سية للكتاب تقول �إن اخلالفة لي�ست �أ�ص ًال من �أ�صول
الإ�سالم ،و�إمنا هي م�س�ألة دنيوية و�سيا�سية �أكرث منها دينية ،و�إن القر�آن الكرمي
واحلديث النبوي مل يوردا ما يبني ،من قريب �أو بعيد ،كيفية تن�صيب اخلليفة �أو
تعيينه؛ وذلك لأن هذا التنظيم «اخرتاع ب�شري» �أو «اجتهاد» من قبل �صحابة
جلئوا �إليه ليحافظوا على متا�سك اجلماعة امل�سلمة بعد وفاة النبي .ثم
الر�سول ُ ،
اعترب عبد الرازق اخلالفة «نكبة على الإ�سالم وامل�سلمني ،وينبوع �شر وف�ساد»(،)1
وراح ي�سرد من معطيات التاريخ ما يربهن على هذا الر�أي ال�صادم يف وقتها.
وينق�سم الكتاب �إىل ثالثة كتب فرعية :الأول :عن «اخلالفة والإ�سالم»،
والثاين :بعنوان «احلكومة والإ�سالم»� ،أما الثالث :فيدور حول «اخلالفة واحلكومة
يف التاريخ».
وبعد تعريفه اخلالفة من الناحية اللغوية والتاريخية ،ثم تناول كيفية حتولها
�إىل «ملك» على يد الأُمويني ،ي�ؤكد عبد الرازق �أن القر�آن الكرمي قد خال من
( )1علي عبد الرازق ،الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،الطبعة احلالية� ،ص.51 :
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�أي �إ�شارة �إىل اخلالفة ،ويقول« :مل جند فيما مر بنا من مباحث العلماء ،الذين
زعموا �أن �إقامة الإمام فر�ض ،من حاول �أن يقيم الدليـل على فر�ضيته ب�آية
من كتاب اهلل الكرمي .ولعمري لو كان يف الكتاب دليل واحد ملا تردد العلماء
يف التنويه والإ�شادة به� ،أو لو كان يف الكتاب الكرمي ما ي�شبه �أن يكون دلي ًال على
وجوب الإمامة لوجد من �أن�صار اخلالفة املتكلفني  -و�إنهم لكثري  -من يحاول
�أن يتخذ من �شبه الدليل دلي ًال .ولكن املن�صفني من العلماء واملتكلفني منهم قد
�أعجزهم �أن يجدوا يف كتاب اهلل تعاىل حجة لر�أيهم فان�صرفوا عنه �إىل ما ر�أيت من
دعوى الإجماع تارة ،ومن االلتجاء �إىل �أقي�سة املنطق و�أحكام العقل تارة �أخرى»(.)1
ويذهب عبد الرازق �إىل �أن ال�سنة �أي�ضً ا تخلو من حديث مبا�شر ووا�ضح
وقطعي عن اخلالفة ،فيقول« :لي�س القر�آن وحده هو الذي �أهمل تلك اخلالفة،
يت�صد لها ،بل ال�سنة كالقر�آن �أي�ضً ا ،قد تركتها ومل تتعر�ض لها .يدلك على
ومل َّ
هذا �أن العلماء مل ي�ستطيعوا �أن ي�ستدلوا يف هذا الباب ب�شيء من احلديث،
ولو وجدوا لهم يف احلديث دلي ًال لقدموه يف اال�ستدالل على الإجماع ،وملا قال
�صاحب املواقف �إن هذا الإجماع مما مل ينقل له �سند»(.)2
وي�ؤكد عبد الرازق �أن الأ�صل يف اخلالفة عند امل�سلمني �أن تكون راجعة
�إىل اختيار �أهل احلل والعقد ،والبيعة االختيارية� ،أما امللك فمن الطبيعي �أن يقوم
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.25 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.27 :
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يف كل �أمة على الغلب والقهر .وقد هبطت اخلالفة يف تاريخ امل�سلمني �إىل ملك؛
لأنها «مل ترتكز �إال على �أ�سا�س القوة الرهيبة ،و�إن تلك القوة كانت � -إال يف
النادر  -قوة مادية م�سلحة» ،وهذا يخالف جوهر الإ�سالم ،الذي ي�ؤمن بامل�ساواة
بني �سائر الب�شر ،ومينع عبوديتهم لغري اهلل ،و«من الطبيعي يف �أولئك امل�سلمني
الذين يدينون باحلرية ر�أ ًيا ،وي�سلكون مذاهبها ً
عمال ،وي�أنفون اخل�ضوع �إال هلل
رب العاملني ،ويناجون ربهم بذلك االعتقاد يف كل يوم �سبع ع�شرة مرة على
الأقل ،يف خم�سة �أوقاتهم لل�صالة .من الطبيعي يف �أولئك الأباة الأحرار �أن ي�أنفوا
اخل�ضوع لرجل منهم �أو من غريهم ذلك اخل�ضوع الذي يطالب به امللوك رعيتهم
�إال خ�ضو ًعا للقوة ،ونزو ًال على حكم ال�سيف القاهر»(.)1
وي�ستعر�ض عبد الرازق بع�ض الأدلة على ف�ساد احلكم وا�ستبداده بعد
اخلالفة الرا�شدة ،ثم يبدي مرونة عالية يف ت�صور �شكل احلكم يف الإ�سالم،
فيقول�« :إن يكن الفقهاء �أرادوا بالإمامة واخلالفة ذلك الذي يريده علماء ال�سيا�سة
�صحيحا ما يقولون ،من �أن �إقامة ال�شعائر الدينية ،و�صالح الرعية،
باحلكومة كان
ً
يتوقفان على اخلالفة ،مبعنى احلكومة يف �أي �صورة كانت احلكومة ،ومن �أي نوع،
مطلقة �أو مقيدة ،فردية �أو جمهورية ،ا�ستبدادية �أو �شورية ،دميقراطية �أو ا�شرتاكية �أو
بل�شفية ،ال ينتج لهم الدليل �أبعد من ذلك� .أما �إن �أرادوا باخلالفة ذلك النوع اخلا�ص
من احلكم الذي يعرفونه فدليلهم �أق�صر من دعواهم ،وحجتهم غري ناه�ضة»(.)1
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.40 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.50 :

29

تقــدمي

29

ويذهب عبد الرازق �إىل �أبعد مدى فيقول« :لي�س بنا من حاجة �إىل تلك اخلالفة
لأمور ديننا ،وال لأمور دنيانا .ولو �شئنا لقلنا �أكرث من ذلك ،ف�إمنا كانت اخلالفة ومل
تزل نكبة على الإ�سالم وعلى امل�سلمني وينبوع �شر وف�ساد»(.)1
وينتقل عبد الرازق �إىل �شرح وجهة نظره حول «نظام احلكم يف الإ�سالم»
فينطلق ابتداء من �أن الر�سول  مل ميار�س نو ًعا وا�ضح املعامل من احلكم� ،أو
ال�سلطة ال�سيا�سية ،فيقول« :وجدنا عند البحث يف نظام الق�ضاء يف ع�صر النبوة
�أن غري الق�ضاء �أي�ضً ا من �أعمال احلكومات ووظائفها الأ�سا�سية مل يكن يف �أيام
الر�سالة موجو ًدا على وجه وا�ضح ال لب�س فيه ،حتى ي�ستطيع باحث من�صف �أن
يذهب �إىل �أن النبي  مل يعني يف البالد التي فتحها اهلل له والة ً
مثال لإدارة
�شئونها ،وتدبري �أحوالها و�ضبط الأمر فيها .وما يروى من ذلك فكله عبارة عن
توليته �أم ًريا على اجلي�ش �أو عام ًال على املال �أو �إما ًما لل�صالة� ،أو معل ًما للقر�آن� ،أو
مطردا ،و�إمنا كان يح�صل لوقت
داع ًيا �إىل كلمة الإ�سالم .ومل يكن �شيء من ذلك ً
حمدود ...ومن امل�ؤكد �أننا ال جند فيما و�صل �إلينا من ذلك عن زمن الر�سالة
وا�ضحا ميكننا  -ونحن مقتنعون ومطمئنون� -أن نقول �إنه كان نظام احلكومة
�شي ًئا ً
النبوية»(.)2

( )1املرجع ال�سابق� ،ص.51 -50 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.64 :
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ويفرق عبد الرازق بني الر�سالة وامللك ،ويرى �أن حمم ًدا  كان ر�سو ًال
فح�سب ،فبالن�سبة له ،الر�سالة مقام ،وامللك مقام �آخر .وهناك يقول« :كم من
ملك لي�س نب ًّيا وال ر�سو ًال .وكم هلل جل �ش�أنه من ر�سل مل يكونوا ملو ًكا ،بل �إن
�أكرث من عرفنا من الر�سل �إمنا كانوا ً
ر�سال فح�سب ...حممد ما كان �إال ر�سو ًال
لدعوة دينية خال�صة للدين ،ال ت�شوبها نزعة ملك ،وال دعوة لدولة ،و�إنه مل يكن
للنبي  ملك وال حكومة ،و�أنه �صلى اهلل و�سلم مل يقم بت�أ�سي�س مملكة ،باملعنى
الذي يفهم �سيا�سة من هذه الكلمة ومرادفاتها ما كان �إال ر�سو ًال ك�إخوانه اخلالني
من الر�سل .وما كان ً
ملكا وال م�ؤ�س�س دولة ،وال داع ًيا �إىل ملك ...القر�آن �صريح
يف �أن حمم ًدا  مل يكن له من احلق على �أمته غري حق الر�سالة»(.)1
ويطلب عبد الرازق ممن يريد �أن يحاججه يف هذا الأمر �أن ميعن النظر يف
القر�آن وال�سنة ،ويبحث فيهما عن �أي �صيغة للحكم يف الإ�سالم فلن يجد �شي ًئا
ذا بال ،وهنا يتوجه �إىل من ي�شكك يف هذا الأمر ويقول له« :التم�س بني دفتي
امل�صحف الكرمي �أث ًرا ظاه ًرا �أو خف ًّيا ملا يريدون �أن يعتقدوا من �صفة �سيا�سية للدين
الإ�سالمي .ثم التم�س ذلك الأمر مبلغ جهدك بني �أحاديث النبي  .تلك
منابع الدين ال�صافية متناول يدك ،وعلى كثب منك ،فالتم�س فيها دلي ًال �أو �شبه
دليل ،ف�إنك لن جتد عليها برهانًا� ،إال ظ ًّنا ،و�إن الظن ال يغني من احلق �شي ًئا»(.)2
( )1املرجع ال�سابق� ،ص 70 :و�ص ،87 :و�ص.97 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.100 :
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وينهي عبد الرازق كتابه باعتبار �أن اخلالفة لي�ست نظا ًما دين ًّيا ،ولي�ست
نيابة عن �صاحب ال�شريعة ،و�أن ما قيل يف هذا االجتاه مل يكن �سوى ترويج وا�ضح
مل�س�ألة خاطئة مبا يحقق م�صلحة ال�سالطني .وهنا يقول« :اخلالفة لي�ست يف �شيء
من اخلطط الدينية ،كال وال الق�ضاء وال غريهما من وظائف احلكم ومراكز الدولة،
و�إمنا تلك كلها خطط �سيا�سية �صرفة ،ال �ش�أن للدين بها ،فهو مل يعرفها ومل ينكرها،
وال �أمر بها وال نهى عنها ،و�إمنا تركها لنا ،لرنجع فيها �إىل �أحكام العقل ،وجتارب
الأمم ،وقواعد ال�سيا�سة»(.)1
هذا عن الكتاب �أما امل�ؤلف فهو علي عبد الرازق ،الذي ولد يف
قرية «�صفط �أبو جرج» مركز «بني مزار» ،مبحافظة «املنيا» يف �صعيد م�صر �سنة
غريا والتحق بالأزهر ،وتعلم على يد �شيوخ
(1305هـ1887/م) .حفظ القر�آن �ص ً
كرث منهم ال�شيخ �أحمد �أبو خطوة ،وال�شيخ �أبو عليان.
وحني افتتحت اجلامعة الأهلية �سنة(1326هـ1908/م) التحق عبد الرازق
بها ،من دون �أن يرتك درا�سته الأزهرية ،فجمع بني االطالع على العلوم الدينية
واملدنية .ويف عام (1330هـ1912/م) تخرج يف الأزهر ،وح�صل منه على �شهادة
«العاملية».

( )1املرجع ال�سابق� ،ص.137 :
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وعقب تخرجه �سافر �إىل �إجنلرتا على نفقة �أ�سرته ،والتحق هناك بجامعة
�أك�سفورد ،عاز ًما على درا�سة االقت�صاد ،لكن اندالع احلرب العاملية الأوىل ا�ضطره �إىل
�أن يعود �إىل م�صر �سنة (1334هـ1915 /م) ،ليعني يف ال�سنة ذاتها قا�ض ًيا �شرع ًّيا.
وكتب عبد الرازق العديد من املقاالت يف جريدة «ال�سيا�سة» التي كان
ي�صدرها حزب «الأحرار الد�ستوريني» ،وحا�ضر يف طلبة الدكتوراه بجامعة القاهرة
ع�شرين عا ًما كاملة يف م�صادر الفقه الإ�سالمي .وقد �ألف �إىل جانب «الإ�سالم
و�أ�صول احلكم» عدة كتب ،هي�« :أمايل علي عبد الرازق» ،و«الإجماع يف ال�شريعة
الإ�سالمية» ،و«من �آثار م�صطفى عبد الرازق».
وقد ُف�صل عبد الرازق من عمله يف (� 29صفر 1344هـ� 17/سبتمرب
1925م) بعد املحكمة الت�أديبية التي عقدها له الأزهر على كتاب «الإ�سالم
و�أ�صول احلكم» ،فخرج مبقت�ضى القرار من «زمرة العلماء» ،لكن حني توىل �أخوه
ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق (1365-1302هـ1946 -1885/م) م�شيخة الأزهر
وزيرا للأوقاف فرتة ق�صرية يف حكومة
�أعاده �إىل موقعه .وعني علي عبد الرازق ً
�إبراهيم عبد الهادي با�شا امتدت من ( 25ذي القعدة 1367هـ 28/دي�سمرب
1948م) �إىل ( 30رم�ضان 1368هـ 25/يوليو 1949م) ،كما �شغل ع�ضوية
جمل�س النواب ،وجمل�س ال�شيوخ ،وعني ع�ض ًوا مبجمع اللغة العربية بالقاهرة.
وتوفيِّ يف ( 8جمادى الآخرة 1386هـ� 23/سبتمرب 1966م).
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واملزية الكربى لكتاب «الإ�سالم و�أ�صول احلكم» لي�ست فقط �إعطاءه مث ًال
يف ا�ستجابة الفقه للظرف ال�سيا�سي ،حتى لو �أنتج ر�أ ًيا عليه مطعن� ،أو اجتهد
اجتها ًدا عليه م�أخذ ،بل �أي�ضً ا معاجلته لق�ضية تتجدد با�ستمرار يف واقع امل�سلمني،
وال تلوح يف الأفق �أي بوادر لإمكانية تبددها يف امل�ستقبل املنظور ،بل �إن وط�أتها
زادت مع �صعود نفوذ اجلماعات والتنظيمات ال�سيا�سية ذات الإ�سناد الإ�سالمي،
�أو التي تتخذ من الدين الإ�سالمي �أيديولوجية �أو �إطا ًرا لفكرها وممار�ساتها يف
املجال العام .يزيد على ذلك �أن الكتاب يف حينه كان يبدو «ثورة فكرية» �أو
«خروجا ظاه ًرا» على ر�ؤى تقليدية ،بغية ت�أ�سي�س م�سار مدين للدولة ال�شرقية،
ً
التي كانت ال تزال خارجة لتوها من فلك ال�صيغة الإمرباطورية.
لكن املزية الكربى لهذا الكتاب ،يف ظني ،هي �أنه مل ي�سقط بالتقادم� ،أو
يحال �إىل تاريخ املعرفة ،بل ال يزال ح ًّيا بني ظهرانينا ،وك�أن �صاحبه قد فرغ من
ت�أليفه يف اللحظة الراهنة� ،أو تلك املتوقع �أن نحياها ،وال فكاك منها ،وكما �أنها
تعي�ش بيننا عيانًا بيانًا ،ف�إنها قادمة ال ريب فيها .وتبقى هذه ال�سمة قائمة يف فكرة
الكتاب وم�ضمونه ،حتى لو كان �صاحبه قد انحرف عن دوره� ،أو قام بدور ال يروق
لكثريين.
فرمبا كان علي عبد الرازق هو «مثقف ال�سياق» الذي يلبي حاجة متغرية،
تفر�ضها عليه قوة تقع خارجه� ،أو ينجذب هو �إليها لي�ؤدي لها خدمة تنتظرها ،وقد
ال تعرف هي ذاتها كيف تدبرها .ورمبا كان هو «املثقف الأزيل» �أو «املثقف احلقيقي»
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الذي يلبي نداء داخله ،يدفعه �إىل �أن يقول كال ًما حمد ًدا ،وي�سري يف طريق معني،
بغية ن�صرة احلق ،و�إزهاق الباطل ،من دون م�ساومة وال تردد .لكن بغ�ض النظر
عن الفروق اجلوهرية بني هذين النمطني من املثقفني ،ف�إن عبد الرازق كان على
الأقل يلعب دور «املثقف الناقد» الذي يخرج على امل�ألوف ،ويقلب ال�سائد على
وجوهه املتعددة ،ولي�س «املثقف االحرتايف» �أو «االخت�صا�صي» الذي يكتب ما
ميلى عليه� ،أو يف�صل وي�شرح ب�إ�سهاب الفكرة املركزية التي تعطى �إليه ،من دون �أن
يختارها� ،أو يكون له ر�أي يف اختيار غريها� ،أو تف�صيلها على نحو يخالف ما ق�صده
�أ�صحابها .كما �أنه مل يكن الكاتب الذي ير�ضى مبجرد نقل املعرفة� ،أو الفقيه
الذي ي�ست�سلم ملا �أورده �سلفه من اجتهادات ،وال يتعداها.
وال�سطر الأول يف الكتاب يظهر كيف كان �صاحبه يتحلى ب�شجاعة الكلمة،
ويبدي ا�ستعداده لتحمل تبعات ما جتره عليه من ويالت ،فها هو يقول يف افتتاح
الكتاب�« :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل ،وال �أعبد �إال �إياه ،وال �أخ�شى �أح ًدا �سواه .له
القوة والعزة ،وما �سواه �ضعيف ذليل .وله احلمد يف الأوىل والآخرة .وح�سبي اهلل
ونعم الوكيل».
كما �أن احلديث الذي �أدىل به عبد الرازق جلريدة «البور�س �إيجيب�سني»
ون�شرته جريدة ال�سيا�سة مرتج ًما يف عددها ال�صادر يف ( 25املحرم 1344هـ14/
�أغ�سط�س  ،)1925يثبت كيف كان يف بداية املعركة مقتن ًعا مبا كتب ،غري مبال
بالعاقبة ،وك�أنه يدرك �أن هذا قدر «املثقف املختلف» .فحني �س�أله مندوب اجلريدة:
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هل يخرجك حكم علماء الأزهر من الإ�سالم؟ �أجاب يف غ�ضب :كال ،على
الإطالق .احلكم �أخرجني من هيئة علماء الأزهر ،وهي هيئة علمية �أكرث منها
دينية ،ومل ين�شئها الدين الإ�سالمي ،ولكن �أن�ش�أها م�شرع مدين مل تكن له
�أية �صفة دينية ولأغرا�ض �إدارية .وبناء عليه ،ف�إنني لن �أكون يف ح�سن الإميان
والإخال�ص للإ�سالم �أقل من �أولئك العلماء الذين ق�ضوا ب�إخراجي».
ورغم �أن علي عبد الرازق قد �ألف ثالثة كتب �أخرى ف�إنه مل يعرف �إال
بكتابه الرابع ،الذي رام منه ف�صل الدين عن ال�سلطة ف�ص ًال ظاه ًرا ال لب�س فيه
وال مماحكة �أو مداورة .ومل ي�ش�أ �أب ًدا �أن يقف يف منت�صف امل�سافات� ،أو مييل �إىل
�أن�صاف احللول يف ق�ضية �شائكة ،طاملا �سببت لكل من �أبدى فيها ر�أ ًيا يخالف
الت�صور املوروث �أذى تراوح بني التجهيل والتف�سيق و�صو ًال �إىل التكفري� ،أو على
الأقل املحاكمة والطرد من «هيئة كبار علماء الأزهر».
وقد وجهت هيئة كبار العلماء �إىل عبد الرازق �سبع «تهم» حمددة ،هي(:)1
 -1جعل ال�شريعة الإ�سالمية �شريعة روحية حم�ضة ال عالقة لها باحلكم
والتنفيذ يف �أمور الدنيا.
� -2أن الدين ال مينع من �أن جهاد النبي  كان يف �سبيل امللك ،ال يف
�سبيل الدين ،وال لإبالغ الدعوة �إىل العاملني.
( )1حممد عمارة ،الإ�سالم و�أ�صول احلكم لعلي عبد الرازق :درا�سة ووثائق ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر ،الطبعة العربية اجلديدة2000 ،م� ،ص.21 :
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غمو�ض �أو �إبهام �أو
مو�ضوع
� -3أن نظام احلكم يف عهد النبي  كان
ٍ
َ
ا�ضطراب �أو نق�ض ،وموج ًبا للحرية.
� -4أن مهمة النبي  كانت بال ًغا لل�شريعة جمر ًدا عن احلكم والتنفيذ.
� -5إنكار �إجماع ال�صحابة على وجوب ن�صب الإمام ،وعلى �أنه ال بد للأمة
ممن يقوم ب�أمرها يف الدين والدنيا.
� -6إنكار �أن الق�ضاء وظيفة �شرعية.
� -7أن حكومة �أبي بكر واخللفاء الرا�شدين من بعده كانت ال دينية.
لكن �أي �سياق كان عبد الرازق مثقفه؟ �أو �أي ظروف �أنتجت هذا الكتاب
املثري للجدل؟ والإجابة التي ترد على �أغلب الأل�سن � -إن مل تكن جميعها � -أن
الكتاب ابن املعركة الفكرية التي دارت رحاها يف م�صر عقب �إلغاء م�صطفى كمال
�أتاتورك لـ «اخلالفة الإ�سالمية» �سنة (1342هـ1924/م) .فالأزهر حمل ب�شدة
على �أتاتورك ،ودعا �إىل عقد م�ؤمتر لبحث هذه امل�س�ألة ،وتعالت �أ�صوات تنادي ب�أن
يكون «امللك ف�ؤاد» خليفة للم�سلمني .ويف املقابل كان هناك تيار �سيا�سي يهاجم
اخلالفة ،ويتمنى �أال تعود �أب ًدا ،يقف على ر�أ�سه «حزب الأحرار الد�ستوريني»،
الذي كان �أفراد من �أ�سرة عبد الرازق يقفون يف طليعته؛ ولذا �أهدى امل�ؤلف ن�سخة
من كتابه �إىل �صديقه الدكتور حممد ح�سني هيكل رئي�س حترير جريدة «ال�سيا�سة»
ل�سان حال هذا احلزب ،والتي لعبت دو ًرا كب ًريا يف الرتويج للكتاب ،ويف الدفاع
عن م�ضمونه ،وعن م�ؤلفه.
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لكن هناك من ي�شكك يف هذا ال�سياق امل�ألوف ،ويحيل فرتة ت�أليف الكتاب
�إىل �أيام احلرب العاملية الأوىل (1332هـ1336-هـ1918-1914/م) ويف مطلع
ه�ؤالء الدكتور حممد �ضياء الدين الري�س ،الذي كر�س ُج ّل جهده الوافر لرت�سيخ
�أركان «النظرية ال�سيا�سية للإ�سالم» .ففي كتابه «الإ�سالم واخلالفة يف الع�صر
احلديث :نقد كتاب الإ�سالم و�أ�صول احلكم» ذهب الري�س �إىل �أن كتاب علي
عبد الرازق قد مت ت�أليفه على ما يبدو بني �سنتي ( 1333و 1335هـ 1915/
و1917م) ،كما ن�ص امل�ؤلف نف�سه على ذلك يف املقدمة ،وهي م�س�ألة تدل عليها
وت�سندها �إ�شارة املنت �إىل اخلليفة العثماين حممد اخلام�س ،الذي انتهى حكمه يف
ال�سنة التي انتهت فيها احلرب العاملية الأوىل.
لكن عبد الرازق نف�سه مل ِ
ينف هذا ،وذكر بو�ضوح وجالء ما يدل على �أن
ت�أليف كتابه هذا ا�ستغرق منه �سنوات .فها هو يقول يف املقدمة�« :شرعت يف بحث
بعد عند مراحل البحث الأوىل .ومل �أظفر
ذلك كله منذ ب�ضع �سنني .وال �أزال ُ
بعد اجلهد �إال بهذه الورقات� ،أقدمها على ا�ستحياء �إىل من يعنيهم املو�ضوع» .ثم
يقول �أي�ضً ا يف املقدمة ذاتها« :تلك الورقات هي ثمرة عمل بذلت له �أق�صى ما
�أملك من جهد .و�أنفقت فيه �سنني كثرية العدد .كانت �سنني متوا�صلة ال�شدائد،
متعاقبة ال�شواغل ،م�شوبة ب�أنواع الهم ،مرتعة ك�أ�سها بالأمل� .أ�ستطيع العمل فيها
يو ًما ،ثم ت�صرفني احلوادث �أيا ًما .و�أعود �إليه �شه ًرا ثم �أنقطع �أعوا ًما».
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وقد حاول الري�س �أن يقطع الطريق على م�ؤلف «الإ�سالم و�أ�صول احلكم»
ويهز الدعامة التي اتخذها منا�صروه الالحقون �سن ًدا لهم ،وهي تلك التي تعترب
الكتاب �أطروحة �شجاعة يف وجه امللك ف�ؤاد ،الذي مل يكن �أه ًال حلمل لواء
اخلالفة بعد �سقوطها .فالري�س يرى �أن ف�ؤاد مل يظهر �أي رغبة يف اخلالفة ،بل �إنه
كتب ذات مرة �إىل �سعد زغلول يقول« :كيف �أقوم بالواجب نحو جميع امل�سلمني،
مع �أن حملي ثقيل بالن�سبة مل�صر وحدها؟» كما �أن امللك كان قري ًبا من «الأحرار
الد�ستوريني» الذين باركوا ما فعله �أتاتورك� .أكرث من ذلك ي�ست�شهد الري�س مبا
مادحا ف�ؤاد ،وناف ًيا �أن يكون قد ق�صده ب�أي �سوء ،فها هو
كتبه عبد الرازق نف�سه ً
ين�شر يف جريدة ال�سيا�سة« :ملك م�صر �أعز اهلل دولته هو �أول ملك عرفه الإ�سالم
يف م�صر ً
ملكا د�ستور ًّيا ين�صر العلم والعلماء وي�ؤيد يف بلده مبادئ احلرية».
لكن م�صادر عديدة �أجمعت على عك�س ما ذهب �إليه الري�س ،وقدمت
دالئل دامغة على �أن ف�ؤاد كان يطمع يف �أن يكون خليفة للم�سلمني بعد �سقوط
اخلالفة العثمانية.
ثان ًيا :الإ�سالم و�أ�صول احلكم ..املعركة

ومدحا،
قدحا ً
�أثار الكتاب يف �أيامه �ضجة عارمة ،وتناف�ست الأقالم حولهً ،
ف�أحط بع�ضها من �ش�أن م�ؤلفه �إىل �أ�سفل �سافلني ،و�أعاله بع�ضها �إىل منزلة راقية
من ال�شجاعة والفهم.
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وجتريحا ال�شيخ حممد بخيت
وكان من �أوائل من ت�صدوا للكتاب نق ًدا
ً
املطيعي مفتي الديار امل�صرية يف زمن �سابق على �أيام املعركة( ،)1الذي �ألف كتابًا
و�سمه بـ «حقيقة الإ�سالم و�أ�صول احلكم» يربو على �أربعمائة وخم�سني �صفحة،
قال فيه« :ظهر يف هذا الزمان كتاب ا�سمه الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ن�سب ت�أليفه
�إىل ال�شيخ علي عبد الرازق القا�ضي مبحكمة املن�صورة ال�شرعية ح ً
اال ،فاطلعنا
عليه ،فوجدنا �أنه مل يذكر يف كتابه هذا ر�أ ًيا �إيجاب ًّيا ين�سبه لنف�سه ،ويقيم عليه
الربهان ،بل كل ما قاله يف هذا الكتاب ق�ضايا �سالبة ،و�إنكار حم�ض ملا �أجمع
�صريحا يف الكتاب العزيز �أو ال�سنة النبوية ،مع �أن
عليه امل�سلمون �أو ُن ّ�ص عليه ً
تلك امل�سائل التي �أنكرها و�أنكر �أدلتها م�سائل فقهية �شرعية ال يجوز اخلو�ض فيها
مبجرد العقل».
ومي�ضي املطيعي م�ستغربًا �أن ي�صدر هذا الكتاب �أ�ص ًال ،وينكر على م�ؤلفه
مكانته �أو دينه �أو وظيفته ،ويعترب �أن الكتاب« :كفر �صريح يجب على قائله �أن
يتوب منه ،لريجع �إىل حظرية الإ�سالم» ،بل يق�سو يف نقده �إىل درجة احلديث عن
انتحال عبد الرازق للكتاب �أو ادعائه �أنه امل�ؤلف احلقيقي له ،وهنا يقول« :علمنا
من كثريين ممن يرتددون على امل�ؤلف �أن الكتاب لي�س فيه �إال و�ضع ا�سمه عليه
فقط فهو من�سوب �إليه فقط».
( )1ملزيد من االطالع انظر :حممد بخيت املطيعي ،حقيقة الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،املطبعة ال�سلفية
ومكتبتها ،د .ت.
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ثم ينهال على امل�ؤلف ب�أو�صاف الذعة من قبيل «الطفل» و«الأبله» و«�أعمى
الب�صرية» و«العابث بالأمن العام» و«ال�ساعي يف الأر�ض بالف�ساد» و«الطاعن يف
امللوك» و«املعتدي على الأمة» و«الظامل ..املعاند ..الكاذب ..امللحد ..الكافر..
الفا�سق» ،ثم ي�صف كل من يقف �إىل جانب عبد الرازق ب�أنه «�شيوعي ،وا�شرتاكي،
وملحد».
وبعد �أن طعن يف �شخ�ص عبد الرازق راح املطيعي يدافع عن اخلالفة،
وي�صفها ب�أنها «�أكمل �أنواع احلكومات» ،و�أنها «من�صب �شريف عظيم ،ونعمة كبرية
من نعم اهلل تعاىل ..وهي ال�شبح املخيف الذي لو ر�آه �أ�شجع رجل يف �أوروبا ،ولو
يف منامه ،لقام فز ًعا يرجتف قلبه ،وتعلوه رعدة كما ارتعد الع�صفور بلله القطر� ،أو
كما ارتعد املحموم خالطته الربدة» ،ثم يقرر �أن نكبات امل�سلمني قد بد�أت حني
تخلوا عن اخلالفة؛ ولذا ف�إنهم بحاجة ما�سة �إليها يف دينهم ودنياهم.
لكن املطيعي مل يقدم حجة دامغة ،وال برهانًا نا�ص ًعا مقن ًعا ،على دفاعه عن
نظام اخلالفة ،مكتف ًيا باالدعاء ب�أن القر�آن الكرمي هو الذي �أوجبها .ورغم �أن القر�آن
مل يذكر اخلالفة لف ًظا ،ف�إن املطيعي ال يعنيه هذا ،وال يرى من ال�ضرورة �أن يذكر
القر�آن هذا اللفظ ،و�أنه يكفينا قول اهلل �-سبحانه وتعاىل :ﱹ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱸ ]الن�ساء .[59/وبالطبع ف�إن املطيعي مل يلتفت �إىل
�أن الآية الكرمية تقول�« :أويل الأمر منكم» ولي�س «�أويل الأمر عليكم» ،و�شتان بني
«منكم» �أي باختيارنا و«عليكم» �أي بفر�ض احلاكم على النا�س فر�ضً ا ،بالتغلب.

41

تقــدمي

41

ومل يقف املطيعي عند هذا احلد بل راح يدافع عن «امللوك» ويرف�ض طلب
عبد الرازق بتقييد �سلطانهم �أو حما�سبتهم قائ ًال� ...« :أيريد امل�ؤلف �أن يكون النا�س
يف فو�ضى ال ملك لهم وال رئي�س� ...أم يريد �أن امللك يرتك ملكه ملن يعبث به،
ويرتك �أمته ملن ي�ستويل عليها ،ويرتك عر�شه فتت�سلط عليه الرعاع و�سفلة النا�س».
من جانبه ذهب ال�شيخ ر�شيد ر�ضا �إىل �أن كتاب عبد الرازق ينطوي على
قا�ض �شرعي وعامل
دعوة بل بدعة غاية يف اخلطورة؛ لأمرين :الأول� :أن م�ؤلفه ٍ
�أزهري ،مما يعزز االلتبا�س حوله ،والثاين� :أن الكتاب «هدم حلكم الإ�سالم
و�شرعه من �أ�سا�سه وتفريق جلماعته و�إباحة مطلقة لع�صيان اهلل ور�سوله يف جميع
الأحكام ال�شرعية الدنيوية من �أحكام �شخ�صية و�سيا�سية ومدنية وجنائية وجتهيل
للم�سلمني كافة»( .)1ومع �أن «ر�ضا» مل يكفر امل�ؤلف واكتفى من جانبه بالقول« :ال
نقول يف �شخ�ص �صاحبه �شي ًئا فح�سابه على اهلل تعاىل»(� ،)2إال �أنه طالب م�شيخة
الأزهر �أال ت�سكت عنه ...وتعلن حكم الإ�سالم يف كتابه« ..حتى ال يقول هو
و�أن�صاره �إن �سكوتهم عنه �إجازة له �أو عجز عن الرد عليه»( .)3وقد ن�صح ر�ضا
العلماء ب�أال ي�ضغطوا على احلكومة ليدفعوها �إىل اتخاذ �إجراء ب�ش�أن الكتاب �أو
�صاحبه؛ لأن يف هذا تعظي ًما ل�ش�أن الكتاب ال ي�ستحقه ،واعرتا ًفا �ضمن ًّيا بالعجز
عن الرد عليه (.)4
( )1حممد ر�شيد ر�ضا ،الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،جملة املنار ،املجلد  ،26جزء .100
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.100 :
( )3املرجع ال�سابق� ،ص.100 :
( )4املرجع ال�سابق� ،ص.100 :
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�أما �إ�سماعيل مظهر فقد و�صف ما �أقدم عليه علي عبد الرازق ب�أنه «قد يكون
خط�أً فاح�شً ا» ومل يوافقه على �أن «اخلالفة لي�ست هي نظام احلكم الإ�سالمي» لكنه
�أبدى رف�ضه مما حلق بالرجل من �أذى نتيجة لآرائه ،و�أنه ال ي�صح �أن يجرد عامل
من �ألقابه العلمية ملجرد �أنه دافع عن فكرة حتمل قد ًرا من التناق�ض مع ما يعتقد
به �أ�صحاب املدر�سة ال�سلفية التقليدية ال�سائدة .ومل َ
ير�ض مظهر يف الوقت نف�سه
عن املالحظات التي �أبدتها اللجنة التي مت ت�شكيلها ملحاكمة عبد الرازق وفكره،
وو�صفها ب�أنها جاءت يف الغالب الأعم خارج املو�ضوع ،ورامت �إثارة اجلدل،
وتعقب الأفكار بطريقة فا�ضحة تنبع من نوايا مبيتة.
وامتدت ردود الأفعال من العلماء وامل�شايخ �إىل ال�سا�سة ،وباتت �أحد
مظاهر ال�صراع بني حزبي «الوفد» و«الأحرار الد�ستوريني»؛ ولهذا قال الزعيم
�سعد زغلول حني �سئل عن ر�أيه يف الكتاب« :لقد قر�أته ب�إمعان لأعرف مبلغ
احلمالت عليه من اخلط�أ وال�صواب؛ فعجبت �أو ًال كيف يكتب عامل ديني بهذا
الأ�سلوب يف مثل هذا املو�ضوع؟ وقد قر�أت كث ًريا للم�ست�شرقني ول�سواهم فما
وجدت ممن طعن منهم يف الإ�سالم حدة كهذه احلدة يف التعبري على نحو ما كتب
ال�شيخ علي عبد الرازق»(.)1

( )1حممد �إبراهيم اجلزيري� ،سعد زغلول ،ذكريات طريفة ،القاهرة ،كتاب اليوم� ،ص .93-91
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لكن عبا�س العقاد ،الذي كان يف هذه الآونة كاتب الوفد الأول ،خالف
زغلول جزئ ًّيا ،من خالل دفاعه امل�ستميت عن حرية التفكري والتعبري ،فكتب يف
�صحيفة البالغ الوفدية مق ً
اال هاجم فيه ما �أ�سماها «روح اال�ستبداد يف القوانني
والآراء» ودعا �إىل احرتام حرمة الفكر وعدم �إغفال ما للباحثني من حقوق.
وكان العقاد واح ًدا من �أغلب �أ�صوات الوفد التي وقفت موقفًا م�شر ًفا،
و�سجلت �صفحة م�شرفة يف تاريخ احلركة الثقافية وال�سيا�سية يف تلك الآونة.
فرغم «العداء ال�شديد ،وال�صراع احلزبي ،الذي كان بني الوفد وبني الأحرار
الد�ستوريني ،الذين ينتمي �إليهم علي عبد الرازق ،ويح�سب عليهم ،ف�إن �أغلب
الأ�صوات التي ارتفعت يف �صحافة الوفد يومئذ قد وقفت �إىل جوار االنت�صار
حلرية الر�أي وحق عبد الرازق يف التفكري والتعبري ،ولقد ر�أوا يف حماكمته واحلكم
عليه م�س�ألة �سيا�سية ن�سجت خيوطها �أ�صابع ال�سراي ،التي تعبث بالد�ستور ،ال
م�س�ألة دينية ،كما حاول �أن ي�صورها الذين �أيدوا املحاكمة ،وما ترتب عليها من
�إجراءات»(.)1
�أما طه ح�سني فقد دافع عن عبد الرازق دفا ًعا م�ستمي ًتا ظاه ًرا ،قائ ًال« :لقد
ت�ألب رجال يف الأزهر -والأزهر �شيء والدين �شيء �آخر -على الرجل ف�أخرجوه
من زمرتهم� .أفلي�س هذا خليقًا ب�أن يهن�أ به علي؟ بلى ،وماذا ي�ضر عل ًّيا �أن يخرج
( )1د .حممد عمارة ،الإ�سالم و�أ�صول احلكم لعلي عبد الرازق ،..مرجع �سابق� ،ص.26 :
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من زمرة علماء الأزهر؟ وماذا ينفع عل ًّيا �أن يبقى يف زمرة علماء الأزهر؟� ..إيه
�أيها الطريد من الأزهر ،تعال نتحدث �ضاحكني عن هذه الق�صة امل�ضحكة ،ق�صة
كتابك واحلكم عليه وعليك وطردك من الأزهر ،ما بال رجال الأزهر مل يق�ضوا
على كتابك بالتحريق ،وقد كان يلزمنا �أن نرى ن�سخة جتمع يف �صحن الأزهر �أو �أمام
باب املزينني .دعنا نتحدث يف حرية ،وال تكن �أزهر ًّيا فقد �أخرجت من الأزهر ،نعم
�سن�ضحك منك ومن كتابك ،و�سن�ضحك من الأزهر ومن الذين �أخرجوك منه،
ماذا قلت يف هذا الكتاب؟ قلت �إن اخلالفة لي�ست �أ�ص ًال من �أ�صول الإ�سالم،
فهال �أكملت البحث و�أمتمت النظرية ،فاخلالفة لي�ست �أ�ص ًال من �أ�صول الإ�سالم،
و�إمنا هي �أ�صل من �أ�صول الفقه الروماين� ...سرتى �أن اخلالفة عند امل�سلمني
لي�ست �إال منا�صب الإمرباطورية الرومانية ،و�أن اخلليفة لي�س �إال �إمرباطو ًرا ،و�أن
منا�صب احلكم عند امل�سلمني لي�ست �إال منا�صب احلكم عند الرومانيني .تعال
ن�ضحك فقد كان كتابك م�صد ًرا لتغيري الأرثوذك�سية يف الإ�سالم( ،)1ول�ست �أنت
الذي غريها �أيها الطريد امل�سكني ،و�إمنا غريها الذين طردوك وخرجوك من الأزهر.
وقد كنا نعلم �أن القاهرة مركز �أهل ال�سنة وموطن الأ�شاعرة وم�ستقر الأرثوذك�سية
الإ�سالمية .ثم ما هذه الهيئة التي �أخرجتك من الأزهر وما �سلطتها الدينية؟ هي
�أثر من �آثار اال�ستبداد �أن�ش�أها عبا�س يوم كان يريد �أن ي�ستهوي ،ويوم كان يريد �أن
يكيد ،وهي �أثر من �آثار اال�ستبداد ال يليق بع�صر ف�ؤاد م�صدر الد�ستور»(.)2
ال�سني» املحافظ ،وهو املقابل للأرثوذك�سية يف ر�أي طه ح�سني.
( )1املق�صود بالأرثوذك�سية الإ�سالمية «املذهب ّ
( )2طه ح�سني ،جريدة ال�سيا�سة ،عدد � 4أغ�سط�س 1925م.
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وهناك اجتاه �إن كان �أ�صحابه قد رف�ضوا الكتاب وما فيه� ،إال �أنهم مل يذهبوا
�إىل تكفري �صاحبه ،لي�ضربوا مث ًال يف النقا�ش العلمي اجلاد الهادئ واجلدير
باالحرتام والتقدير ،وهو ما يدعو �إليه القر�آن الكرمي ،الذي عر�ض بكل ثقة �آراء
املخالفني للإ�سالم يف العقيدة والنبوة ،وبني لنا كيف �أن اهلل �سبحانه وتعاىل حاور
�إبلي�س نف�سه.
و�أول ه�ؤالء هو الفقيه التون�سي الكبري الطاهر ابن عا�شور ،الذي رف�ض ادعاء
عبد الرازق �أن م�صدر �شرعية اخلليفة ي�ستمدها من اهلل ،وقال « :مل يقل �أحد من
علماء امل�سلمني �أن اخلليفة ي�ستمد قوته من اهلل تعاىل� ،إمنا �أطبقت كلمتهم على �أن
اخلالفة ال تنعقد �إال ب�أحد �أمرين� :إما البيعة من �أهل احلل والعقد من الأمة ،و�إما
العهد ملن بايعته الأمة ملن يراه �صا ًحلا .وال يخفى �أن كال الطريقني راجع للأمة؛
لأن وكيل الوكيل وكيل ،ف�إذا ُبويع فقد وجب له ما جعله اهلل من احلقوق التي
هي القوة املبينة يف �شرع اهلل تعاىل؛ لأن اهلل حدد قوة اخلليفة ،وجعلها خلدمة
م�صلحة الأمة ،وجعل اختيار ويل �أمرها بيد الأمة ،ومل يقل �أحد �أنه ي�ستمد من
اهلل تعاىل ،بوحي وال بات�صال روحاين ،وال بع�صمة .وال خالف �أن حكم اخلليفة
حكم الوكيل� ،إال يف امتناع العزل ،بدون �سبب من الأ�سباب املبينة ،يف موا�ضعها
من كتب الفقه و�أ�صول الدين»(.)1
( )1الطاهر ابن عا�شور ،نقد علمي لكتاب الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،القاهرة ،املطبعة ال�سلفية ومكتبتها ،الطبعة
الأوىل 1344 ،هـ� ،ص.4 :
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وو�صف ابن عا�شور ما ذهب �إليه عبد الرازق من �أن اخلالفة مل ي�أت عليها
دليل يف القر�آن وال�سنة ،ب�أنه قول ي�شبه �أفكار اخلوارج؛ لأن الأدلة ال�شرعية غري
منح�صرة يف الكتاب وال�سنة ،ولكنها متتد �إىل الإجماع والتواتر وتظاهر الظواهر
ال�شرعية ،وهي «دالئل تربو على داللة الكتاب وال�سنة �إن كانت ظنية ،وقد تواتر
بعث النبي  الأمراء والق�ضاة للبالد النائية ،و�أمر بال�سمع والطاعة ،بل �أمر
القر�آن بذلك �أي�ضً ا ،فح�صل من جمموع ذلك ما �أوجب �إجماع الأمة من عهد
ال�صحابة -ر�ضي اهلل عنهم ،على �إقامة اخلليفة بعد وفاة الر�سول»( ،)1و�أن االقت�صار
على القر�آن وال�سنة ال يقيم الدين الإ�سالمي ،و�أن الإجماع �أ�صل ال ميكن جتاوزه
�أو نكرانه« :والإجماع الذي ثبتت به م�شروعية الإمامة العظمى ،هو الإجماع
املنعقد عن دليل �ضروري من ال�شرع ،وهو الذي يعربون عنه تارة بالإجماع ،وتارة
باملعلوم �ضرورة»( ،)2وبذا تبقى �آراء عبد الرازق ،يف نظر ابن عا�شور ،مردو ًدا عليها
من التاريخ واحلديث والفقه.
ويذهب ابن عا�شور �إىل �أن دفع عبد الرازق ب�أن اخلالفة �أقيمت بالقوة ،ال
يعني �أنها لي�ست �أ�ص ًال ،ويقول هنا« :نعم ال ننكر �أن من الأمراء من ا�ستعمل
القوة لنوال الإمارة� ،إال �أن ذلك ال يقدح يف ماهية اخلالفة؛ لأن العوار�ض التي
تعر�ض لل�شيء يف بع�ض الأوقات ال تق�ضي على الأ�صل بالبطالن»( .)3ثم ينتهي
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.5 :
()2املرجع ال�سابق� ،ص.9 :
( )3املرجع ال�سابق� ،ص.10 :
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ابن عا�شور مداف ًعا دفا ًعا م�ستمي ًتا عن اخلالفة ليقر ب�أنها «عبارة عن حكومة الأمة
الإ�سالمية ،وهي والية �ضرورة حلفظ اجلامعة ،و�إقامة دولة الإ�سالم على �أ�صلها...
واخلالفة بهذا املعنى ،لي�ست لق ًبا يعطى لكبري ،وال طريقًا روحان ًّيا ،يو�صل الروح
�إىل عامل امللكوت� ،أو يربط النفو�س بالدين ب�أ�سالك نورانية ،بل هي خطة حقيقة
جتمع الأمة الإ�سالمية حتت وقايتها ،بتدبري م�صاحلها ّ
والذ ّب عن حوزتها»(.)1
وبعد ابن عا�شور جاء تون�سي �آخر وهو ال�شيخ اخل�ضر ح�سني� ،شيخ اجلامع
الأزهر ،لريد على عبد الرازق ،ف�ألف كتابًا حمك ًما يف هذا امل�ضمار َو َ�س َمه بـ «نق�ض
كتاب الإ�سالم و�أ�صول احلكم» .تتبع فيه الأبواب التي �أوردها عبد الرازق ،بابًا تلو
الآخر ،فكان يبد�أ بتلخي�ص الباب ،ثم يورد الفقرة التي تعبرّ عن الفكرة مو�ضوع
النقد فيفندها ،ثم قدح يف ا�ستخدام امل�ؤلف للم�صادر .وكان �أوجه ما ذكره هو �أن
عبد الرازق يقتطع العبارات من �سياقها ،ويعيد توظيفها يف �سياق جديد ،يرمي �إىل
خدمة املعنى الذي ق�صده ،وهو تفنيد م�س�ألة �أ�صالة «اخلالفة» يف الإ�سالم ،وقد
�أظهر اخل�ضر احل�سني يف كتابه الق�صري املحكم عل ًما غزي ًرا و�إحاطة متمكنة ب�أ�صول
الفقه والت�شريع ،ومعرفة عميقة بالتاريخ الإ�سالمي(.)2

( )1املرجع ال�سابق� ،ص.11 :
(� )2أحمد متام« ،اخل�ضر ح�سني»� ،شبكة �إ�سالم �أون الين.
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وبرتكيز �أ�شد ي�أخذ اخل�ضر على عبد الرازق ما يراها مثالب ونقائ�ص وا�ضحة
فا�ضحة هي(:)1
ينظر عبد الرازق �إىل الإ�سالم يف ق�ضية الدولة �أو عالقته بال�سيا�سةباملنظار نف�سه الذي ر�أت به النه�ضة الأوروبية امل�سيحية الكاثوليكية،
ومن ثم ف�إن كتابه ينطوي على تغريب ولي�س على جتديد.
ما كتبه لي�س ناب ًعا من ق�صور الفهم� ،إمنا من �إرادة وا�ضحة ترمي �إىل قلب احلقائق.بنى ا�ستدالله على �أن �سلطة اخلليفة م�ستمدة من �سلطان اهلل� ،أي لي�سعلى ما جاء به الفقه؛ لأن مثل هذا غري موجود باملرة� ،إمنا على ما جاد به
الأدب العربي� ،شع ًرا ونرثًا.
الإحالة �إىل الغربيني وكتب امل�ست�شرقني يف اال�ستدالل الفقهيوال�شرعي ،وهذا �أمر معيب؛ �إذ ميكن قبوله فقط يف اال�ستدالل على
التاريخ والثقافة.
علي عبد الرازق مفتنت بزخرف احلياة الإفرجنية.يقع عبد الرازق يف التعميم التاريخي اخلاطئ بت�صوير اخلالفة على �أنهانظام قهر دائم ،وا�ستبداد مقيم.
( )1حممد عمارة ،نق�ض كتاب الإ�سالم و�أ�صول احلكم ل�شيخ الإ�سالم حممد اخل�ضر ح�سني ،القاهرة ،نه�ضة
م�صر للطباعة والن�شر والتوزيع� ،سل�سلة «يف التنوير الإ�سالمي» ،رقم � ،19ص 29 :ـ .40
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االحتجاج باخلالفة العثمانية كنموذج تن�سف به اخلالفة عامة هو �أمرقا�صر؛ لأن الت�صور ال�سيا�سي يف الإ�سالم حجة على هذه اخلالفة ولي�س
تعب ًريا عنها.
�أن ا�ستدالل عبد الرازق يف رف�ضه للخالفة على �أن القر�آن مل يذكرها�أو ي�شري �إليها هو �أمر جانبه ال�صواب ،فالفقهاء يعتربون اخلالفة من
فروع الدين ،ولي�س بال�ضرورة �أن ين�ص القر�آن على الفروع ،وهو املعني
بالأ�صول.
وقد �أراد اخل�ضر �أال يح�صر امل�شروع ال�سيا�سي للإ�سالم يف �شكل «اخلالفة»،
يدع
وذلك يف حماولة لتطويق ر�ؤية عبد الرازق بطريقة ذكية ،فها هو يقول« :مل ِ
�أحد قط �أن �صالح �ش�أن الرعية ،و�صيانة �شعائر الدين مربوطان با�سم اخلالفة،
و�أن لقب اخلليفة كالرقية النافعة ،يذهب بها كل ب�أ�س� ،أو الدعوة امل�ستجابة ينزل
عندها كل خري ،والذي نعلمه ويعلمه �أ�شباه العامة من امل�سلمني �أن اخلالفة ال
ُتريك �آثارها ،ومتنحك ثمارها من منعة وعزة وعدالة �إال �إذا �سارت على �سنة العزم
يف الأمور واحلكمة يف ال�سيا�سة ...والقوة امل�شروعة للخليفة ال تزيد على القوة
التي ميلكها رئي�س دولة د�ستورية ،وانتخابه يف الواقع �إمنا كان لأجل م�سمى ،وهو
مدة �إقامة قاعدة ال�شورى على وجهها ،وبذل اجلهد يف حرا�سة حقوق الأمة،
وعدم وقوفه يف �سبيل حريتها ...و�شكل بع�ض احلكومات القائمة على خليفة
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ووزراء وجمل�س نيابي يجري انتخابه حتت ظالل احلرية التامة ،ال يخالف ال�شكل
املالئم للخالفة احلقيقية بحال»(.)1
ّ
ووظف اخل�ضر ثقافته الزيتونية املتينة والأزهرية العميقة لنق�ض كتاب
عبد الرازق و�إبطاله ،وجادل هذا امل�ؤلف بدقة متناهية فكان عاملًا ثب ًتا متمك ًنا من
املنظومة الفقهية وال�سيا�سية يف حقب زمنية متالحقة .لكن كتاب اخل�ضر مل يخل
من مطعن عليه� ،إذ �أهداه �إىل امللك ف�ؤاد الأول قائ ًال�« :إىل خزانة ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك ف�ؤاد الأول ملك م�صر الأعظم» ثم مي�ضي�« :شهدت من ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ملك م�صر املعظم ،غرية على دين احلق ،وعناية ب�ش�أن رفع املعاهد
العلمية الإ�سالمية ،فقلت� :إن يف هذه الغرية والعناية حلماية للدين احلنيف ،من
نزعة ترمي حوله ب�شرر من الكيد والأذى .تلك املزية التي �أ�صبح بها �صاحب
اجلاللة وا�سطة عقد ملوك الأمم ال�شرقية ،قد �أخذت يف نف�سي م�أخذ الإكبار
والإجالل ،ودعتني �إىل �أن �أقدم �إىل خزانته امللكية م�ؤلفًا قمت فيه ببع�ض حقوق
�إ�سالمية وعملية» ثم ينتهي �إىل التقدم برجاء للملك لـ «يتف�ضل عليه بالقبول،
واهلل يحر�ص على ملكه املجيد ،ويثبت دولته على العز والت�أييد».
وبذلك جرح اخل�ضر غر�ضه من الت�أليف والت�صنيف ،و�أتى على نبل الغاية،
وح�سن املق�صد ،وفتح الباب لظنون �ساح فيها كثريون ،وقل�صت من ت�أثري الكتاب
( )1املرجع ال�سابق� ،ص 41 :ـ .42
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�إىل �أدنى حد ،وحدا هذا بالدكتور حممد عمارة �إىل �أن ي�صف الكتاب ب�أنه� :أجود
درا�سة كتبت وقتذاك �إال �أن �صاحبها �ساقها يف املوكب امللكي.
ومع �أن عمارة ي�صف درا�سة ال�شيخ اخل�ضر ب�أنها «�أم�سكت بتالبيب علي
عبد الرازق ،يف عدد من املواقف الفكرية ،وفندت عد ًدا غري قليل من �آرائه،
وقدمت �إىل النا�س �صورة �أكرث �إن�صا ًفا لكثري من ال�صفحات التي �شابتها ال�شوائب
من كتاب الإ�سالم و�أ�صول احلكم» �إال �أنه ي�أخذ على الرجل ت�سخري درا�سته تلك
خلدمة جبهة امللك ال�ساعي �إىل «اخلالفة» �ضد خ�صومه الذين يرى بع�ضهم �أنه ال
يليق بها ،بينما ذهب �آخرون �إىل �أن اخلالفة ذاتها ال متثل نظام احلكم الإ�سالمي.
وهنا يقول عمارة« :نحن ال ن�ستطيع �أن نغفل هذه ال�شوائب القاتلة ،التي �شابت
هذه الدرا�سة العلمية اجلادة ،وال �أن نقبل التعلل بظروف الع�صر؛ لأن هذا الع�صر
ذاته كان فيه النقي�ض ملثل هذا املوقف من امللك وامللكية ،ولن ي�ستوي الأبي�ض
والأ�سود ،ب�أي حال من الأحوال ،مهما كانت الظروف واملالب�سات».
ويبدي عمارة انتقاداته مل�ضمون كتاب «الإ�سالم و�أ�صول احلكم» ،بعد �أن
ي�سجل �إعجابه بالنتيجة النهائية التي ترتبت عليه وعلى املعركة الفكرية التي
دارت حوله وهي تبديد حلم امللك ف�ؤاد يف �أن ي�صبح خليفة للم�سلمني ومعه رغبة
الإجنليز يف حدوث هذا .ويحدد عمارة انتقاداته يف �أن الكتاب ت�شوبه عدة عيوب،
منها :التناق�ض يف تقييم التجربة الإ�سالمية يف عهد الر�سول  وعما �إذا كانت
مزيجا من ال�سيا�سي والروحي ،وكذلك التناق�ض يف تقييم
روحانية خال�صة �أم ً
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التجربة التي حلقت الر�سول بعد انتقاله �إىل الرفيق الأعلى ،وف�ساد اال�ستدالل؛
نظ ًرا لأن عبد الرازق ي�ست�شهد مبا ال يفيد ق�ضيته �إن و�ضع ا�ست�شهاده مو�ضع التدقيق،
�إىل جانب �إهمال عبد الرازق للجوانب امل�شرقة يف الفكر الإ�سالمي؛ لأنه خلط بني
«النظري» و«التطبيقي» وبني «الن�ص» و«املمار�سة» �أو بني «الفكر» و«التاريخ»(.)1
ومع كل هذا ينتهي عمارة �إىل القول« :نعتقد �أن كل هذه االنتقادات ال
تقدح يف قيمة الكتاب و�أهميته ،كعمل فكري �أثار من اجلدل وال�صراع واملعارك
ما مل يرثه عمل فكري �آخر يف بالدنا ،منذ �أن عرفت الكتاب املطبوع وحتى
الآن»( .)2ويف ظني �أن كل الردود التي ت�صدت لعبد الرازق مل ت�أت على حجية
الكتاب و�أهميته ،وانت�صار الزمن له ،مع تنامي االجتاه �إىل �أن الإ�سالم يقر مدنية
احلكم ،وال يعرف الثيوقراطية (احلكومة الدينية) من قريب �أو بعيد.
و�أخ ًريا ،هناك من قدح يف ن�سب الكتاب �إىل علي عبد الرازق �أ�ص ًال ،وقال
�إنه �شركة بينه وبني طه ح�سني .لكن من ال�صعب �-إن مل يكن من امل�ستحيل� -أن
يكون طه ح�سني هو امل�ؤلف احلقيقي للكتاب لأ�سباب منها �أن الأ�سلوب �أو بنية
اجلملة يف الكتاب تختلف متا ًما عن �أ�سلوب طه ح�سني الذي كان يحمل �سمات
�شفاهية ظاهرة؛ نظ ًرا لأنه كان ميلي كتبه وال يخطها ..وهذه م�س�ألة ال نعرث عليها
�إطالقًا يف طريقة و�أ�سلوب علي عبد الرازق الذي ن�ألفه يف كتبه و�أبحاثه الأخرى .
( )1املرجع ال�سابق� ،ص 43 :ـ .51
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.51 :
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كما �أن طه ح�سني الذي كان معرو ًفا بال�شجاعة واالعتداد بالر�أي ،مل يكن
بحاجة �إىل التخفي وراء �أحد ليطلق �أفكاره ،ويف الوقت نف�سه كان عبد الرازق
معتدا بر�أيه ،ومل يكن يقبل �أن يكتب له �أحد� ،أو
مكتمل القيمة والقامة الفكرية ًّ
ينتحل ما �أنتجه غريه من معرفة و�أفكار.
	�إن البع�ض ي�سعى دو ًما �إىل ت�شويه الأفكار التي يختلف معها بالطعن يف
�أ�صالتها والتقليل من قدرات �صاحبها ،وحدث الأمر نف�سه مع قا�سم �أمني حني
قال البع�ض �إن كتابه «حترير املر�أة» من ت�أليف الإمام حممد عبده ،كما حدث مع
طه ح�سني �أي�ضً ا حني قدح �أعدا�ؤه يف كتابه «يف ال�شعر اجلاهلي» ،وقالوا �إنه من
و�ضع �أ�ستاذه امل�ست�شرق الربيطاين ديفيد �صمويل مرجليوث.
ويف تقديري ف�إن الأهم من هذا اجلدل هو الرتكيز على الأفكار التي
طرحها الكتاب ،والتي ال تزال مهمة وحيوية وقابلة للنقا�ش يف ظل عدم قدرتنا
حتى هذه اللحظة على ح�سم مع�ضلة اخللط بني الدين والدولة يف الإ�سالم.
ثال ًثا :الإ�سالم واحلكم ..جدل مل ينته

مل ينته اجلدل حول الإ�سالم واحلكم �أو «نظام احلكم يف الإ�سالم»
بانق�شاع غبار املعركة التي دارت يف مطلع الربع الثاين من القرن الع�شرين حول
كتاب علي عبد الرازق «الإ�سالم و�أ�صول احلكم» الذي �سعى فيه �إىل �إثبات �أن
فكرة «اخلالفة» لي�ست �أ�ص ًال من �أ�صول الإ�سالم ،و�أن هذا الدين مل يفر�ض من ًطا
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معي ًنا لرتتيب ال�سلطة .فق�ضية الإ�سالم واحلكم ال تزال مطروحة ،تت�سابق عليها
الأقالم ،وتتداعى عليها الأل�سن والهمم ،وحتاك ب�ش�أنها التدابري ،ما �صغر منها وما
كرب ،بال هوادة ،ويف �إ�صرار ال ينفك.
فقد �أنتج �أن�صار اجلماعات والتنظيمات ال�سيا�سية ذات الإ�سناد الإ�سالمي
مئات الكتب والكتيبات والبيانات ،وع�شرات الآالف من املقاالت ال�صحفية
والدرا�سات ،يف �سبيل االنت�صار لفكرة «الدولة يف الإ�سالم»� ،أو �إعالء ال�شعار
الذي رفعته جماعة الإخوان امل�سلمني والذي يقول« :دين ودولة ،وم�صحف
و�سيف ،و�شعب وقيادة ،وعزة و�سيادة» .ورد عليهم خ�صومهم ب�أطنان من الكتابات
التي تنت�صر ملدنية الدولة يف الإ�سالم ،وتدعو �إىل �إبعاد الدين عن ال�سلطة ،وتتمنى
توجيه الطاقة االعتقادية �إىل ما يحفظ االمتالء الروحي ،وال�سمو الأخالقي.
ويف �سياق هذه املعمعة الفكرية برزت كتب بعينها ،تعار�ض بع�ضها،
وتالقي بع�ضها ،ومن �أهمها كتب« :احلكومة الإ�سالمية» ملحمد ح�سني هيكل،
و«د�ستور �أمة الإ�سالم» حل�سني م�ؤن�س ،و«الدولة يف الإ�سالم» خلالد حممد خالد،
وبعدها جاءت كتابات مدر�سة «�إ�سالمية املعرفة» التي جتلى تواجدها يف التنظري
ال�سيا�سي بني �أروقة ق�سم العلوم ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد ،جامعة القاهرة ،فربز
يف هذا االجتاه �سيف الدين عبد الفتاح يف �أطروحته عن التجديد ال�سيا�سي يف
الإ�سالم ،ون�صر عارف الذي حاول �أن يقيم نظريات التنمية ال�سيا�سية املعا�صرة
من املنظور احل�ضاري الإ�سالمي ،ثم �سعى �إىل ر�صد م�صادر الرتاث ال�سيا�سي
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الإ�سالمي ،وال�سيد عمر عن نظرية ال�صفوة يف الإ�سالم ،وعبد العزيز �صقر الذي
�سعى �إىل �إثبات دور الدين يف الدولة القومية الغربية ،ونيفني عبد اخلالق التي
بينت املعار�ضة ال�سيا�سية يف الإ�سالم ،وحامد عبد املاجد القوي�سي الذي تناول
«الوظيفة العقدية للدولة الإ�سالمية» ،وهبة ر�ؤوف التي ر�صدت موقف الإ�سالم
من دور املر�أة يف العمل العام ،وه�شام جعفر الذي در�س فكرة احلاكمية� ،إىل
جانب درا�سات عديدة عن العالقات الدولية يف الإ�سالم.
ويعترب ح�سني م�ؤن�س �أن التكوين ال�سيا�سي لأمة الإ�سالم هو «تكوين يقوم
على بيعة �أو ميثاق �أو تعاهد» ،و�أن ال�شورى ب�صورتها التي قدرها الر�سول ونفذها
�أ�سا�س من �أ�س�س بناء �أمة الإ�سالم ،وبدونها ال يكون ت�سيري �أمور اجلماعة حوا ًرا
وتبادل �آراء ،بل يكون �إمالء ،وهنا ال ت�سري �أمة الإ�سالم يف طريقها ال�صحيح(.)1
ويرى �أن «ر�سالة الإ�سالم مل تكن قط �إقامة ملك �إ�سالمي ،بل �إقامة نظام
جديد �سيا�سي اجتماعي ،يقوم على الرتابط والت�آخي والإيثار وا�ستبعاد �سيطرة
الإن�سان على الإن�سان ،وا�ستبدال �سلطة امللك ب�سلطة ال�ضمري ..وال يكون اخلليفة
يف هذه احلالة �إال رم ًزا للعدل ،و�ضمانًا للأخالق» ثم يقول« :لقد �أن�ش�أ ر�سول اهلل
عليه ال�صالة وال�سالم� -أمة� ،أي جماعة ترجع على �أم واحدة ،فهم �إخوة ،ومل( )1د .ح�سني م�ؤن�س ،د�ستور �أمة الإ�سالم :درا�سة يف �أ�صول احلكم وطبيعته وغايته عند امل�سلمني ،القاهرة،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،سل�سلة مكتبة الأ�سرة ـ الأعمال الدينية� ،1998 ،ص 39 :ـ .50
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يقم ر�سول اهلل دولة؛ لأن الدولة حتمل معنى ال�سلطان والقوة والغلبة ،وهذه كلها
هلل وحده� ،أما الذي لنا فهو �أن نت�آخى يف اهلل ،ويرعى بع�ضنا بع�ضً ا ح ًّبا يف اهلل»(.)1
وينتقد م�ؤن�س املفكرين ال�سيا�سيني امل�سلمني -وكلهم فقهاء -نظ ًرا لأنهم يف
نظره افتقدوا �إىل �إدراك حقيقة مهمة وهي �أن «ال�سيا�سة �شيء ،والإ�سالم وعقيدته
و�شريعته �شيء �آخر» ،فال�سيا�سة عند ابن خلدون قوانني �سيا�سية مفرو�ضة ي�سلمها
الكافة وينقادون �إىل �أحكامها ،ثم يفرق بني ال�سيا�سة العقلية املفرو�ضة من �أكابر
الدولة وب�صرائها ،وال�سيا�سة ال�شرعية املفرو�ضة من اهلل ب�شارع يقررها وي�شرعها.
وحر�صا� ،أف�صح عنه ابن تيمية يف كتابه
وما �سكت عنه ابن خلدون ،ذكاء منه ً
«ال�سيا�سة ال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية».
ويبدي م�ؤن�س ا�ستغرابه من �أن الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي كله انح�صر يف
مو�ضوع «اخلالفة امللكية» هذا ،من ي�ستحقها ومن ال ي�ستحقها؟ وكيف ي�ستطيع
(اخلليفة  -امللك) �أن يكون ر�ؤو ًفا رحي ًما برعيته؟ وما الذي ي�صلح ال�سلطان؟ وما
جدا عن طبيعة �أمة
الذي يف�سده؟ وما �إىل ذلك من املباحث الفرعية ،البعيدة ًّ
الإ�سالم وغاياتها .ونحن ال نريد بهذا �أن نقول �إن اخلالفة لي�ست من الإ�سالم،
�أو �أن امللك يتعار�ض مع الإ�سالم ،ف�إن اخلالفة �أو امللك �أو ال�سلطنة وما �إليها �صور
�شكلية ملمار�سة تنظيم �أمور الأمة ،فالإ�سالم ال ينكر اخلالفة ،وال ينكر امللك �أو
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.21 :
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الإمارة ،فهذه كلها �أ�شكال تنظيمية �إذا ارت�ضتها الأمة واختارتها مل يكن بها ب�أ�س،
ولكنها تظل كما قلت تنظيمات �شكلية ،للأمة �أن ت�صوغها كيف ت�شاء� .أما املهم
فهو الأمة احلرة الكرمية امل�ؤمنة املتحدة يف املبادئ والغايات ،امللتفة حول القر�آن،
�صحيحا(.)1
امل�ؤمنة بالإ�سالم �إميانًا
ً
وينتهي م�ؤن�س �إىل �أن د�ستور الإ�سالم هو «قانونه الأخالقي ،الذي هو
قاعدة احلياة ،و�أ�صل احلياة الإ�سالمية»(.)2
�أما ح�سني هيكل ،في�أخذ هذه الق�ضية �إىل م�ستوى �أعمق ،ليدخل �إىل
�صلبها ،من دون مواربة وال تردد ،فيفرق بني كون الإ�سالم يفر�ض قواعد �أ�سا�سية
حلياة الأ�سرة ،واملرياث والتجارة والبيع -وهي م�سائل ا�ستفا�ض الفقهاء يف
�شرحها ،وعملوا على تقدمي اجتهاد فيها لتواكب الواقع املتجدد -وبني حتديده
نظام حكم بعينه .وهنا يقول« :هذه القواعد الأ�سا�سية ل�شئون حياتنا االجتماعية
واالقت�صادية واخللقية ،مل تتناول �أي تف�صيل يف الأ�سا�س الذي تقوم عليه الدولة.
ومل تتعر�ض لنظام احلكم تعر�ضً ا مبا�ش ًرا ،والآيتان الكرميتان ﱹﭭ ﭮ
ﭯﱸ ]�آل عمران [159 /ﱹﮞ ﮟ ﮠﱸ ]ال�شورى [38/مل تنزال يف
منا�سبات تت�صل بنظام احلكم»(.)3
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.102 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.10 :
( )3حممد ح�سني هيكل« ،احلكومة الإ�سالمية» ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،مكتبة الأ�سرة،
� ،1996ص.29 :
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أ�سي�سا على عدم ورود �أي �شيء يف الن�ص الأول امل�ؤ�س�س للإ�سالم وهو
وت� ً
القر�آن الكرمي يف�صل يف تبيان نظام احلكم ،ينتقل هيكل �إىل م�ستوى املمار�سة،
فريى �أن فكرة احلكم مل تكن مف�صلة القواعد يف عهد النبي  بعد هجرته �إىل
املدينة ،و�أن الر�سول الكرمي مل يغري نظم احلكم الب�سيطة التي كانت �سائدة يف
جمتمع البادية ،وقبل االختالف والتباين بينها ،ونادى فقط ب�أن تعتمد يف ت�سيري
احلياة على املبادئ العامة للإ�سالم ويف مطلعها العدالة وامل�ساواة واحلرية ،و�أنه
مل يغري الأو�ضاع التي كانت قائمة يف مكة نف�سها بعد �أن فتحها ،ومل ي�ضع نظا ًما
مف�ص ًال للحكومة الإ�سالمية(.)1
لكن هيكل يقر ب�أن «القواعد اجلديدة التي جاء بها الإ�سالم لتنظيم ال�سلوك
واملعامالت ،كانت مقدمة لتنظيم �سيا�سي ال مفر من ا�ستقراره ،وقد اطم�أنت
قواعده بالفعل �شي ًئا ف�شي ًئا ،مت�أثرة بالبيئة و�أحداث التاريخ»( ،)2ال�سيما بعد ات�ساع
حركة الفتوحات الإ�سالمية ،فانتقلت �أ�ساليب و�أمناط احلكم التي كانت متبعة
عند الفر�س والروم �إىل «احلكم الإ�سالمي» ،فانتقل من «الإمرباطورية الروحية»
يف عهد اخللفاء الرا�شدين �إىل «الإمرباطورية ال�سيا�سية» يف زمن الأمويني
والعبا�سيني .فقد كان �أبو بكر وعمر وعثمان وعلي -ر�ضي اهلل عنهم� -أولياء على
قومهم باختيار النا�س لهم ومبايعتهم �إياهم� .أما الأمويون والعبا�سيون فقد ت�صرفوا
( )1املرجع ال�سابق� :ص.35 -29 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.32 :
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على �أ�سا�س �أنهم ظالل اهلل على الأر�ض ،و�أنه �سبحانه و�ضع يف �أيديهم مفاتيح
خزائنه .فالرا�شدون والهم ال�شعب فكانوا وكالءه� ،أما امللوك فغلبوا ال�شعب على �أمره،
وت�سلطوا بقوة الب�أ�س على رقابه ،فاعتربوا �أنف�سهم �سادته ،ف�ض ًال عن �أنهم حكامه.
وهناك نقطة غاية يف الأهمية لفتت انتباه هيكل� ،إذ يقول�« :إن �أح ًدا من
فقهاء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،مل يتجه نظره �إىل ت�صوير الفكرة الإ�سالمية يف
احلكم ت�صوي ًرا كام ًال ،وتطبيق هذا الت�صوير على الأمم الإ�سالمية يف هذا الزمن
الذي نعي�ش فيه .مل يتجه �أحدهم ليقيم مذه ًبا كام ًال بني احلدود والتفا�صيل،
ي�ضع كل �ش�أن من �شئون اجلماعة يف املكان الواجب له من نظام احلكم يف الإطار
الإ�سالمي ال�صحيح»(.)1
وينتهي هيكل �إىل �أن الإ�سالم مل يحدد �شك ًال ثاب ًتا للحكم ،خالفة
كانت �أو ً
ملكا �أو �سلطنة �أو �إمارة �أو رئا�سة �أو غريها ،لكنه ُعني ب�إقرار جمموعة من
املبادئ التي يفر�ض اعتمادها وتطبيقها ،دون االلتفات �إىل �شكل احلكم ال�سائد،
وهي« :الإميان احلق باهلل تعاىل ،وبثبات �سنته يف الكون ثبا ًتا ندركه بعقولنا احلرة
وتفكرينا املت�صل ،و�أن نتعاون فيما بيننا على �أن يحب �أحدنا لأخيه ما يحب
لنف�سه ،و�أن ي�ؤدي الفرد واجبه هلل وللجماعة ،و�أن ت�ؤدي اجلماعة واجبها هلل
وللأفراد جمي ًعا»(.)2
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.43 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.54 :
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ويف اختالف مع ما �سبق ي�أتي ر�أي الفقيه القانوين البارز عبد الرزاق
ال�سنهوري يف �أطروحته للدكتوراه عن «نظرية اخلالفة» والتي �أ�شرف عليها �أ�ستاذه
الفرن�سي �إدوار المبري ،ومتت ترجمتها الحقًا ون�شرها يف كتابني حمال ا�سم «نظام
احلكم يف الإ�سالم» و«فقه اخلالفة» ،وكذلك ما طرحه خالد حممد خالد الذي
رجع عن ر�أيه ال�سابق يف ف�صل الدين عن الدولة الذي جاء يف ثنايا كتابه «من
هنا نبد�أ» لي�ؤلف كتابًا بعنوان «الدولة يف الإ�سالم» ،ويقرتب فيه من ردود ال�شيخ
حممد الغزايل على كتابه الأول يف كتاب مناظر و�سمه بـ «من هنا نعلم».
ويبد�أ خالد كتابه هذا معرت ًفا بخط�أ ما اعتقده �سابقًا من �أن الإ�سالم عرف،
�ش�أنه �ش�أن امل�سيحية ،الدولة الدينية ،و�أن «الدين حني يتحول �إىل حكومة ،ف�إن
هذه احلكومة الدينية تتحول �إىل عبء ال يطاق ..وهي يف ت�سعة وت�سعني يف املائة
منها جحيم وفو�ضى ،و�أنها �إحدى امل�ؤ�س�سات التاريخية التي ا�ستنفدت �أغرا�ضها،
ومل يعد لها مكان يف التاريخ احلديث»(.)1
وقد كان خالد ي�ؤمن ب�أن غرائز احلكومة الدينية جتعلها بعيدة عن الدين
كل البعد؛ لأنها حكومة تو�صم بالغمو�ض املطلق ،وال تثق بالذكاء الإن�ساين ،وال
ت�أن�س �إليه ،وتعادي رواد اخلري واحلرية والفكر والإ�صالح ،وت�صفهم ب�أنهم �أعداء هلل
ور�سوله ،بدعوى �أنهم يبعدون الدين عن املجتمع ،وهي حكومة ترتدى يف غرور
( )1خالد حممد خالد ،الدولة يف الإ�سالم ،القاهرة ،دار ثابت ،الطبعة الأوىل� ،1981 ،ص.9 :
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مقد�س ،ال تقبل الن�صيحة وال التوجيه ،وهي ت�سقط يف الوحدانية املطلقة ،التي
تدفعها �إىل حماربة �أي ر�أي خمالف حتى لو كان �سدي ًدا .وهي حكومة جامدة
ت�ضيق بكل جديد ،وهي قا�سية ومتوح�شة وعاتية.
وهذا ال يعني �أن خال ًدا قد رجع عن مقته وجود «حكومة دينية» لكنه
تراجع عن اعتقاده يف �أن الإ�سالم يقر هذا النوع من احلكومات ،و�إن كان التاريخ
الإ�سالمي �أو املمار�سة ال�سيا�سية يف زمن الإمرباطوريتني الأموية والعبا�سية قد عرف
هذا ،وهو ما ذكره خالد نف�سه يف كتابه «من هنا نبد�أ» ،حيث قال« :يف احلكومات
الدينية امل�سيحية ابتكرت و�سائل التعذيب التي ال تخطر لل�شيطان نف�سه على
بال ...ويف احلكومات الدينية الإ�سالمية حدثت �أهوال مروعة» .لكنه يعود ويقر
ب�أنه قد وقع يف خط�أين منهجيني :الأول :م�ضاهاة احلكومة الدينية الكن�سية بحكم
الإ�سالم .والثاين :تعميم نتائج ما اقرتفه اجلهاز ال�سري با�سم الإ�سالم.
ويعود خالد ليقول� :إن الإ�سالم جاء ليكون قوة تغيري عميمة و�شاملة،
و«لن ي�سلب الإ�سالم حقه ،وال مقدرته على ت�أ�سي�س دولة ،فحتى لو مل يكن
للعرب �سابقة مع احلكومة ،ف�إن الإ�سالم بخ�صائ�صه قادر على متكينهم من ممار�سة
هذه التجربة بنجاح»( .)1بل ميد خالد الطموح على و�سعه ،ويت�ساءل« :ملاذا ال
يطمح الإ�سالم �إىل حكومة عاملية ،تلتف حول مبادئه وكتابه؟»(.)2
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.17 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.27 :
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ويعود خالد �إىل الرتاث الفقهي لي�أتي ب�شهادات على «وجوب قيام الدولة
امل�سلمة» يقتب�سها من ابن خلدون و�أبي حامد الغزايل واملاوردي وال َّن َ�س ِف ّي
وال�شهر�ستاين والإيجي وابن تيمية .وقبل هذا يلج�أ �إىل تفا�سري لآيات قر�آنية
و�أحاديث نبوية ،ي�ؤولها مبا يخدم فكرته اجلديدة ،لينتهي �إىل القول« :علينا �أن نعمق
�إمياننا ب�أن الإ�سالم دين ودولة ،حق وقوة ،وثقافة وح�ضارة ،وعبادة و�سيا�سة»(.)1
لكن خال ًدا مل يكتف مبجرد �إقرار �أن الإ�سالم «دين ودولة» بل ُعني بتقدمي
منوذج لتلك الدولة ،وهو فرتة حكم عمر بن عبد العزيز ،التي هي يف نظر خالد:
«ترينا روح الدولة امل�سلمة و�ضمريها ،كما ترينا �شكلها الذي كان مثال ًّيا بالن�سبة
لع�صرها»( .)2ثم ي�ضع مبادئ عامة للحكم ،ك�أن تكون الدولة قدوة ،وال�شورى
�ضرورة ،واملال وديعة ،واحلفاظ على وحدة الأمة و�سالمتها واجب ،ومراعاة
م�صلحة الأمة يف ت�صرفات احلاكم و�سلوكياته(.)3
�أما ال�سنهوري فيبد�أ درا�سته ،مبعانقة الوجدان للربهان ،وامل�شاعر للعقل،
فيقول يف مقدمة الكتاب« :وال �أدعي �أنني بريء من كل حتيز عاطفي يف معاجلتي
ملو�ضوع يثري من احلما�س العاطفي ،ما يجعل للمحاذير الناجتة عن البيئة واالرتباط
الغريزي بالتقاليد العريقة بع�ض الت�أثري على طريقة معاجلته ،حتى من جانب
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.104 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص1 :و.7
( )3املرجع ال�سابق� ،ص 109 :ـ .166
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�أحر�ص الباحثني على املو�ضوعية ،بل �إنني �أقر ب�أنني منذ حداثة �سني مل �أ�ستطع
�أن �أقاوم تعلقي الوا�ضح بكل ما يت�صل بال�شرق ..ومع ذلك فقد بذلت جهدي يف
هذه الدرا�سة لكي يكون عملي علم ًّيا قدر ا�ستطاعتي .لقد التزمت املو�ضوعية،
وعملت دائ ًما على �ضبط العاطفة ،حتى ال تطغى على احلقيقة»(.)1
وبالن�سبة لل�سنهوري ف�إن «اخلالفة» هي «نظام احلكم يف الإ�سالم» وهي
تدخل عنده  -ككثريين غريه  -يف علم الفروع ،خا�صة يف �شقه املتعلق بالقانون
العام والقانون الد�ستوري ،رغم �أن الفقهاء يعتربونها من مباحث علم الكالم.
ويقول هنا�« :إذا كانت نظرية اخلالفة تت�سع جلميع القواعد املتعلقة بنظام احلكومة
الإ�سالمية� ،سواء دخلت يف نطاق القانون الد�ستوري� ،أو القانون الإداري� ،أو
املايل� ،إال �أنها ال ت�شمل جميع قواعد القانون الد�ستوري يف عرف الت�شريعات
احلديثة ،وال يف نظر الفقه الإ�سالمي»(.)2
وي�سعى ال�سنهوري �إىل ع�صرنة �أو حتديث منط «اخلالفة» في�ؤكد �أن مبد�أ
الف�صل بني ال�سلطات هو �أ�سا�س نظام احلكم الإ�سالمي ،خا�صة ما يتعلق بال�سلطة
الت�شريعية ،التي يجب يف نظره �أن تكون م�ستقلة ا�ستقال ًال تا ًّما عن اخلليفة .وي�ؤكد
�أي�ضً ا �أن �إجماع الأمة هو م�صدر الت�شريع الإ�سالمي ،و�أن الأمة هي التي تعرب عن
()1عبد الرزاق ال�سنهوري� ،أ�صول احلكم يف الإ�سالم ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،سل�سلة مكتبة
الأ�سرة� ،2003 ،ص 27 :ـ .28
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.39 :
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الإرادة الإلهية ب�إجماعها ،ولي�س اخلليفة �أو احلاكم ب�سلطته .كما يقر ب�أن �سيادة
الأمة ت�ؤدي بال�ضرورة �إىل �سيادة ال�سلطة الت�شريعية ،ويجب �أال ميلكها فرد مهما
تكن مكانته ،خليفة كان �أو �أم ًريا �أو ً
ملكا �أو حاك ًما ،فهي هلل تعاىل ،وهو �سبحانه
فو�ضها للأمة يف جمموعها ،والتي يجب �أن يرتبط بها «الإجماع» يف �شكله
الأمثل(.)1
وي�ضع ال�سنهوري ثالث خ�صائ�ص للخالفة� :أولها� :أن اخت�صا�صات
احلكومة (اخلالفة) عامة �أي تقوم على التكامل بني ال�شئون الدينية والدنيوية،
وثانيها� :أن حكومة اخلالفة ملزمة بتنفيذ �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وثالثها� :أن
اخلالفة تقوم على وحدة العامل الإ�سالمي .ويرى �أن هذه اخل�صائ�ص �إن اجتمعت
يف احلكومة الإ�سالمية باتت حكومة �شرعية ،مهما يكن �شكلها ،وا�ستحقت ب�أن
تو�صف ب�أنها «حكومة اخلالفة»(.)2
ويبني ال�سنهوري على ما �سبق فيقول� :إن هناك �إجما ًعا عند �أهل ال�سنة
واجلماعة وال�شيعة واملعتزلة على �أن اخلالفة واجب �شرعي ،وال يرف�ض هذا �سوى
اخلوارج ،الذين ال يقرون بقيام اخلالفة ،وال �أي نوع من احلكومة ،ويف نظرهم
ف�إن اخلالفة لي�ست �ضرورية دائ ًما �إذ ميكن للنا�س �أن يحققوا م�صاحلهم وينظموا
�أمورهم من دونها ،ولي�ست نافعة دائ ًما لأنه ال ميكن �أن ينتفع باخلليفة �إال من
( )1املرجع ال�سابق� ،ص 37 :ـ .59
( )2املرجع ال�سابق� ،ص 62 :ـ .63
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ي�صل �إليه ،وه�ؤالء قلة حمدودة ،وهي �أي�ضً ا لي�ست دائ ًما ممكنة ،ل�صعوبة انطباق
�شروطها يف كل زمان ومكان على �شخ�ص بعينه ،وهي يف نظرهم ت�ؤدي يف كثري
من الأحيان �إىل فنت وحروب جراء التناف�س عليها.
عند هذه النقطة ي�صف ال�سنهوري ر�أي علي عبد الرازق يف اخلالفة ب�أنه
«�شاذ» ،فيقول« :الحظنا �أن م�ؤلفًا معا�ص ًرا ،هو ال�شيخ علي عبد الرازق ،قد �أخذ
بر�أي اخلوارج ،بعد �أن �أيده بحجج م�ستحدثة براقة ،ولكنها يف نظرنا م�شكوك
يف متانتها»( .)1وي�سعى ال�سنهوري �إىل تفنيد ال�سندين اللذين اتك�أ عليهما
عبد الرازق يف رف�ضه للخالفة ،فريى �أن قول الأخري بغياب �أي �سند لوجوب
اخلالفة ال يف العقل وال يف ال�شرع و�أنها يف الأغلب قامت بالقوة ،هو خلط وا�ضح
بني وجود نظام اخلالفة وبني طريقة اختيار اخلليفة .كما مل يقبل ال�سنهوري ما
انتهى �إليه عبد الرازق من �أن الإ�سالم نظام ديني روحاين بحت ،وراح يجلب
�أدلة �شرعية ووقائع تاريخية يثبت من خاللها �أن الإ�سالم عرف الدولة منذ عهده
الأول ،و�أن الر�سول مار�س مهام احلاكم(.)2
ومل يكتف ال�سنهوري بهذا ،بل راح ي�ستخدم ملكاته القانونية الرا�سخة يف
�إن�شاء نظام متكامل لـ «اخلالفة الإ�سالمية» من دون �أن يتوقف عند امل�سميات،
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .73 :واملعا�صر هنا هي بالن�سبة لزمن ت�أليف ال�سنهوري لكتابه� ،أو �إعداده �أطروحته
العلمية.
( )2املرجع ال�سابق� ،ص 73 :ـ .83
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حيث ي�ستبدل «اخلليفة» بكلمة «الرئي�س» ،لي�ؤكد �ضرورة انتخابه من قبل الأمة،
ثم ي�ضع �شروط الناخبني واملر�شحني ،و�إجراءات االنتخابات( ،)1ثم يذهب �إىل
ما هو �أو�سع من ذلك بو�ضع م�شروع لإعادة اخلالفة يف �صيغة «جامعة �شعوب
�شرقية»( .)2وما انتهى �إليه ال�سنهوري من حيث ال�شكل ال يختلف كث ًريا عما
تقره الدميقراطية الغربية يف الوقت احلايل ،وما ينفرد به الإ�سالم هنا ال يزيد عن
و�ضع مبادئ �أر�سخ و�أعمق ل�ضمان العدل واحلرية .و�إذا كانت املمار�سة التاريخية
يف �أغلبها قد �ضربت هذه املبادئ يف مقتل ،ف�إنها مل متت ،ولن متوت؛ لأن الن�ص
امل�ؤ�س�س الذي ينطوي عليها ،وهو القر�آن الكرمي ،باقٍ �إىل قيام ال�ساعة.
راب ًعا :مالحظات على الكتاب واملعركة

حني كنت �أطالع كتاب «الإ�سالم و�أ�صول احلكم» �سجلت على هوام�شه
بع�ض املالحظات العامة ،التي ا�ستقرت يف يقيني ،وهي ال تقت�صر على مادة
الكتاب فقط ،بل تت�سع لتطوق املالب�سات التي �أحاطت به ،واملنهج الذي اتبعه
�صاحبه يف �صياغة م�ضمون كتابه .وميكن �سرد هذه املالحظات على النحو التايل:

( )1املرجع ال�سابق� ،ص 87 :ـ .129
( )2انظر يف هذا ال�ش�أن ،عبد الرازق ال�سنهوري ،فقه اخلالفة ،القاهرة ،املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
�سل�سلة ق�ضايا �إ�سالمية ،العدد رقم (1996 ،)10م.
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 -1اتبع علي عبد الرازق يف كتابه املنهج الذي كان �سائ ًدا عند فقهاء
ال�سيرَ  ،الذين ا�ستفادوا من طريقة القر�آن الكرمي يف
امل�سلمني ُوك َّتاب ِّ
عر�ض حجج امل�شككني فيه ،ويف الإميان ،ويف وجود اهلل �سبحانه وتعاىل،
ثم دح�ضها؛ فعبد الرازق كان يعر�ض ما يتوقع �أن يقوله خ�صومه حول
ما جاء يف كتابه ،ثم يتوىل الرد عليه تبا ًعا.
 -2من يمُ عن النظر يف تفا�صيل معركة كتاب «الإ�سالم و�أ�صول احلكم»
و�أطرافها ،رمبا يجد حتققًا عمل ًّيا لبع�ض ما جاء يف الكتاب ذاته؛ فال�سيا�سة
طغت على الدين ،عرب ا�ستغالل املتناف�سني يف حلبتها ال�ضارية ملادة
الكتاب بغية حتقيق م�آرب �أبعد ما تكون عن م�سائل العقيدة والعبادة.
وهذا الأمر كان من الأ�سباب الرئي�سية التي دعت علي عبد الرازق
�إىل رف�ض الربط بني الإ�سالم وال�سلطة ال�سيا�سية.
ينج علي عبد الرازق من الوقوع يف خط�أ متكرر عند كثريين وهو
 -3مل ُ
اتخاذ املمار�سة التاريخية حجة على الن�ص؛ فالن�ص يعر�ض املثل العليا،
واملمار�سة جت�سد الواقع ،ودو ًما هناك فجوة بني االثنني ،تت�سع وت�ضيق،
وتتقارب وتتباعد ،لكن زالت التطبيق ال تعني �أن الن�ص به خلل،
وهذه م�س�ألة تن�سحب على ق�ضايا كثرية حفل بها الن�ص الإ�سالمي
امل�ؤ�س�س وهو القر�آن الكرمي ،ومنها عدالة احلكم ،بغ�ض النظر عن عدم
وجود تفا�صيل حتدد هيكل احلكم ونوعه وم�ساره حتدي ًدا �صار ًما.
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يف الوقت نف�سه يجب �أال تبنى اال�ستدالالت على �إعطاء كل ما عدا
القر�آن حجية هذا الكتاب املنزل .فالفقه والتف�سري هما منتج ب�شري،
وال�صحيح من الأحاديث املن�سوبة �إىل الر�سول  يقع يف درجة �أدنى
من القر�آن ،و�إن تعار�ض معه فال ُيلزم �أح ًدا.
 -4يجب �إعادة التفكري يف م�س�ألة ربط الإ�سالم كدين بقيام دولة تعرب عنه
تعب ًريا حمد ًدا ،وت�سهر على حرا�سته؛ فالإ�سالم انت�شر يف �إفريقيا من
دون دولة� ،إمنا عرب جهود م�شايخ الطرق ال�صوفية والتجار ،وو�صل �إىل
�أ�صقاع يف �آ�سيا بالطريقة ذاتها ،وهو الآن يتمدد يف �أوروبا وغريها دون
�أن يكون هناك �إطار �سيا�سي �أو �سلطوي ي�ساعد هذا التمدد �أو يحر�سه؛
ومن ث ََّم ي�سقط جانب كبري من حجج َمن يربطون الإ�سالم بالدولة،
منطلقني من دور الأخرية يف حرا�سة الدين.
 -5حني نتعر�ض لطبيعة دور الر�سول  علينا �أن نفرق بني «القيادة»
و«الرئا�سة» :فالأوىل ذات طبيعة اجتماعية ،وهي تت�أ�س�س على �سمات
و�صفات لدى �شخ�ص تلقى قبو ًال عند اجلماعة التي ينتمي �إليها؛
فيخلعون عليه مهابة واحرتا ًما وح ًّبا ،من دون �أي تقيد ر�سمي حياله،
وال �سلطة ر�سمية له عليهم� .أما الثانية فذات منحى ر�سمي ،يرتبط
وجودها بوجود من�صب ،وال يحظى من ي�شغله بال�ضرورة ح ًّبا واحرتا ًما
ومهابة .ولي�س له من طاعة على النا�س �إال مبقت�ضى ما يوفره له املن�صب
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من �صالحيات .و�أعتقد �أن و�ضع الر�سول الكرمي كان و�ضع «القائد» يف
امل�سلمني ،ولي�س و�ضع الرئي�س ،و�أن ت�صرفاته ال�سيا�سية كانت بنت
القيادة ،ولي�ست نابعة من الرئا�سة.

�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف

حبث يف اخلالفة واحلكومة يف اإلسالم
ت�أليف
علـي عبد الـرازق

ُطبِع لأول مرة عام (1344هـ1925 /م)

كلمة امل�ؤلف

$
�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل ،وال �أعبد �إال �إياه ،وال �أخ�شى �أح ًدا �سواه .له القوة
والعزة ،وما �سواه �ضعيف ذليل ،وله احلمد يف الأوىل والآخرة ،وهو ح�سبي ونعم
الوكيل.
و�أ�شهد �أن حمم ًدا ر�سول اهلل� ،أر�سله �شاه ًدا ومب�ش ًرا ونذي ًرا ،وداع ًيا �إىل اهلل
و�سراجا من ًريا� .صلى اهلل ومالئكته عليه و�سلموا ت�سلي ًما كث ًريا.
ب�إذنه
ً
يت الق�ضاء مبحاكم م�صر ال�شرعية ،منذ ثالث وثالثني وثلثمائة و�ألف
َو ِل ُ
هجرية (1915م) فحفزين ذلك �إىل البحث عن تاريخ الق�ضاء ال�شرعي .والق�ضاء
بجميع �أنواعه فرع من فروع احلكومة ،وتاريخه يت�صل بتاريخها ات� ً
صاال كب ًريا،
وكذلك الق�ضاء ال�شرعي ركن من �أركان احلكومة الإ�سالمية ،و�شعبة من �شعبها،
فالبد حينئذ ملن يدر�س تاريخ ذلك الق�ضاء �أن يبد�أ بدار�سة ركنه الأول� ،أعني
احلكومة يف الإ�سالم.
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و�أ�سا�س كل حكم يف الإ�سالم هو اخلالفة والإمامة العظمى -على ما
يقولون -فكان البد من بحثها.
�شرعت يف بحث ذلك كله منذ ب�ضع �سنني ،وال �أزال بعد عند مراحل
البحث الأوىل ،ومل �أظفر بعد اجلهد �إال بهذه الورقات� ،أقدمها على ا�ستحياء� ،إىل
من يعنيهم ذلك املو�ضوع.
جعلتها متهي ًدا للبحث يف تاريخ الق�ضاء ،و�ضمنتها جملة ما اهتديت �إليه
يف �ش�أن اخلالفة ونظرية احلكم يف الإ�سالم .وما �أدعي �أنني قد �أحطت فيها
بجوانب ذلك البحث ،وال �أنني ا�ستطعت �أن �أحتامى �شي ًئا من الإجمال يف كثري
من املوا�ضع ،بل قد �أكون اكتفيت �أحيانًا ب�إ�شارات رمبا خفيت على �صنف من
القارئني جهتها ،وبتلويحات قد تفوتهم داللتها ،وبكنايات تو�شك �أن ت�صري عليهم
�ألغا ًزا ،ومبجاز رمبا ح�سبوه حقيقة ،وبحقيقة رمبا ح�سبوها جما ًزا.
و�إين لأرجو � -إن �أراد اهلل يل موا�صلة ذلك البحث� -أن �أتدارك ما �أعرف
يف هذه الورقات من نق�ص .و�إال فقد تركت بها بني �أيدي الباحثني �أث ًرا ع�سى �أن
يجدوا فيه �شي ًئا من جدة الر�أي ،يف �صراحة ال ت�شوبها مماراة .وع�سى �أن يجدوا
أ�سا�سا �صا ًحلا ملن يريد البناء ،و�أعال ًما وا�ضحة رمبا اهتدى بها ال�ساري
فيه �أي�ضً ا � ً
�إىل مواطن احلق.
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�أما بعد ،ف�إن تلك الورقات هي ثمرة عمل بذلت له �أق�صى ما �أملك من
جهد ،و�أنفقت فيه �سنني كثرية العدد .كانت �سنني متوا�صلة ال�شدائد ،متعاقبة
ال�شواغل ،م�شوبة ب�أنواع الهم ،مرتعة ك�أ�سها بالأمل� .أ�ستطيع العمل فيها يو ًما ثم
ت�صرفني احلوادث �أيا ًما ،و�أعود �إليه �شه ًرا ثم �أنقطع �أعوا ًما ،فال َغ ْرو(� )1أن جاء
عم ًال دون ما �أردت له من كمال ،وما ينبغي له من �إتقان ،بيد �أنه على كل حال
هو �أق�صى ما و�صل �إليه بحثي ،وغاية ما و�سعت نف�سي ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍﱸ ]البقرة.[286 /
َ

علي عبد الرازق
املن�صورة يف يوم الأربعاء
املوافق  7رم�ضان �سنة 1343هـ
�أول �أبريل �سنة 1925م

( )1ال غ َْرو :ال عجب( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب،
و�سوف ي�ستعمل الرمز (م) الحقًا للإ�شارة �إىل ذلك).

الكتاب األول
اخلالفة والإ�سالم

الباب الأول
اخلالفة وطبيعتها
اخلالفة يف اللغة

اخلالفة لغةً :م�صدر ،تخلف فالن فالنًا �إذا ت�أخر عنه ،و�إذا جاء خلف �آخر،
و�إذا قام مقامه .ويقال خلف فالن فالنًا �إذا قام بالأمر عنه� ،إما معه و�إما بعده.
قال تعاىل :ﱹﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ ]الزخرف.[60/
واخلالفة :النيابة عن الغري� ،إما لغيبة املنوب عنه ،و�إما ملوته ،و�إما لعجزه � ..إلخ،
واخلالئف :جمع خليفة ،وخلفاء جمع خليف( )1واخلليفة ال�سلطان الأعظم(.)2
اخلالفة يف اال�صطالح

واخلالفة يف ل�سان امل�سلمني ،وترادفها الإمامة ،هي« :ريا�سة عامة يف �أمور
الدين والدنيا نيابة عن النبي  )3(»ويقرب من ذلك قول البي�ضاوي(« :)4الإمامة
( )1راجع املفردات يف غريب القر�آن للأ�صفهاين.
( )2القامو�س وال�صحاح وغريهما.
( )3عبد ال�سالم يف حا�شيته على اجلوهرة� ،ص.242
( )4نا�صر الدين �أبو �سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد ال�شريازي البي�ضاوي تويف �سنة  791هـ.
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عبارة عن خالفة �شخ�ص من الأ�شخا�ص للر�سول  يف �إقامة القوانني ال�شرعية
وحفظ حوزة امللة ،على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة»(.)1
وتو�ضيح ذلك ما قال ابن خلدون« :واخلالفة هي حمل الكافة على
مقت�ضى النظر ال�شرعي ،يف م�صاحلهم الأخروية ،والدنيوية الراجعة �إليها �إذ �أحوال
الدنيا ترجع كلها عند ال�شرع �إىل اعتبارها مب�صالح الآخرة ،فهي يف احلقيقة خالفة
عن �صاحب ال�شرع يف حرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا به»(.)2

معنى قولهم بنيابة اخلليفة عن الر�سول 
وبيان ذلك �أن اخلليفة عندهم يقوم يف من�صبه مقام الر�سول  ،وقد كان 
يف حياته يقوم على �أمر ذلك الدين ،الذي تلقاه من جانب القد�س الأعلى،
ويتوىل تنفيذه والدفاع عنه ،كما توىل �إبالغه عن اهلل تعاىل ،ودعوة النا�س �إليه.
وعندهم �أن اهلل جل �ش�أنه كما اختار حمم ًدا �صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم
لدعوة احلق ،و�إبالغ �شريعته املقد�سة �إىل اخللق ،قد اختاره �أي�ضً ا حلفظ ذلك
الدين و�سيا�سة الدنيا به(.)3
( )1مطالع الأنظار على طوالع الأنوار.
( )2مقدمة ابن خلدون� ،ص.180
( )3مقدمة ابن خلدون� ،ص.181
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فلما حلق  بالرفيق الأعلى قام اخللفاء من بعده مقامه يف حفظ الدين
و�سيا�سة الدنيا به.
�سبب الت�سمية باخلليفة

و�سمي القائم بذلك «خليفة و�إما ًما ،ف�أما ت�سميته �إما ًما فت�شبي ًها ب�إمام
ال�صالة ،يف اتباعه واالقتداء به ،و�أما ت�سميته خليفة فلكونه يخلف النبي يف �أمته
فيقال خليفة ب�إطالق ،وخليفة ر�سول اهلل ،واختلف يف ت�سميته خليفة اهلل ،ف�أجازه
بع�ضهم ..ومنع اجلمهور منه ...وقد نهى �أبو بكر عنه ملا ُدعِ َي به ،وقال :ل�ست خليفة
اهلل ولكني خليفة ر�سول اهلل .)1(»
حقوق اخلليفة يف ر�أيهم

فاخلليفة عندهم ينزل من �أمته مبنزلة الر�سول  من امل�ؤمنني ،له عليهم
الوالية العامة ،والطاعة التامة ،وال�سلطان ال�شامل ،وله حق القيام على دينهم،
فيقيم فيهم حدوده ،وينفذ �شرائعه ،وله بالأوىل حق القيام على �ش�ؤون دنياهم
�أي�ضً ا .وعليهم �أن يحبوه بالكرامة كلها لأنه نائب ر�سول اهلل  ،ولي�س عند
امل�سلمني مقام �أ�شرف من مقام ر�سول اهلل  ،فمن �سما �إىل مقامه فقد بلغ
( )1مقدمة ابن خلدون� ،ص .181
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الغاية التي ال جمال فوقها ملخلوق من الب�شر .عليهم �أن يحرتموه لإ�ضافته
�إىل ر�سول اهلل ،ولأنه القائم على دين اهلل ،واملهيمن عليه ،والأمني على حفظه.
والدين عند امل�سلمني هو �أعز ما يعرفون يف هذا الكون ،فمن ويل �أمره فقد ويل
�أعز �شيء يف احلياة و�أ�شرفه.
«ظاهرا وباط ًنا»()1؛ لأن طاعة الأئمة من
عليهم �أن ي�سمعوا له ويطيعوا ً
طاعة اهلل ،وع�صيانهم من ع�صيان اهلل(.)2
فن�صح الإمام ولزوم طاعته فر�ض واجب ،و�أمر الزم ،وال يتم �إميان �إال به،
وال يثبت �إ�سالم �إال عليه(.)3
وجملة القول �إنَّ ال�سلطان خليفة ر�سول اهلل  ،وهو �أي�ضً ا حمى( )4اهلل يف
بالده ،وظله املمدود على عباده ،ومن كان ظل اهلل يف �أر�ضه وخليفة ر�سول اهلل 
فواليته عامة ومطلقة ،كوالية اهلل تعاىل ووالية ر�سوله الكرمي ،وال غرو حينئذ �أن
( )1حا�شية الباجوري على اجلوهرة.
( )2روي ذلك عن �أبي هريرة  ،راجع العقد الفريد البن عبد ربه ،ج� 1ص .5طبع مطبعة ال�شيخ عثمان عبد الرازق
مب�صر �سنة 1302هـ.
( )3منه �أي�ضً ا.
( )4ويف خطبة للمن�صور مبكة قال� :أيها النا�س �إمنا �أنا �سلطان اهلل يف �أر�ضه� ،أ�سو�سكم بتوفيقه وت�سديده وت�أييده،
وحار�سه على ماله� ،أعمل فيه مب�شيئته و�إرادته ،و�أعطيه ب�إذنه ،فقد جعلني اهلل عليه قف ًال �إن �شاء �أن يفتحني
فتحني لإعطائكم وق�سم �أرزاقكم و�إن �شاء �أن يقفلني عليها �أقفلني �إلخ .راجع العقد الفريد ،ج� ،2ص.179
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يكون له حق الت�صرف «يف رقاب النا�س و�أموالهم و�إب�ضاعهم»(.)1
و�أن يكون له وحده الأمر والنهي ،وبيده وحده زمام الأمة ،وتدبري ما
جل من �ش�ؤونها وما �صغر .كل والية دونه فهي م�ستمدة منه ،وكل وظيفة حتته
فهي مندرجة يف �سلطانه ،وكل خطة دينية �أو دنيوية فهي متفرعة عن من�صبه،
«ال�شتمال من�صب اخلالفة على الدين والدنيا»( ،)2فك�أنها الإمام الكبري ،والأ�صل
اجلامع ،وهذه كلها متفرعة عنها ،وداخلة فيها ،لعموم نظر اخلالفة ،وت�صرفها يف
�سائر �أحوال امللة الدينية والدنيوية ،وتنفيذ �أحكام ال�شرع فيها على العموم»(.)3
ولي�س للخليفة �شريك يف واليته ،وال لغريه والية على امل�سلمني� ،إال والية
م�ستمدة من مقام اخلالفة ،وبطريق الوكالة عن اخلليفة ،فعمال الدولة الإ�سالمية
وكل من يلي �شي ًئا من �أمر امل�سلمني يف دينهم �أو دنياهم من وزير �أو قا�ض �أو والٍ �أو
حمت�سب �أو غريهم ،كل �أولئك وكالء لل�سلطان ونواب عنه .وهو وحده �صاحب
الر�أي يف اختيارهم وعزلهم ،ويف �إفا�ضة الوالية عليهم ،و�إعطائهم من ال�سلطة
بالقدر الذي يرى ،ويف احلد الذي يختار.

( )1طوالع الأنوار و�شرحه مطالع الأنظار� ،ص.470
( )2ابن خلدون� ،ص .223
( )3ابن خلدون� ،ص.207
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اخلليفة مقيد عندهم بال�شرع

قد يظهر من تعريفهم للخالفة ومن مباحثهم فيها �أنهم يعتربون اخلليفة
مقي ًدا يف �سلطانه بحدود ال�شرع ال يتخطاها ،و�أنه مطالب حت ًما ب�أن ي�سلك
بامل�سلمني �سبي ًال واحدة معينة من بني �شتى ال�سبل .هي �سبيل وا�ضحة من غري
لب�س ،وم�ستقيمة من غري عوج .قد ك�شف ال�شرع ال�شريف عن مبادئها وغاياتها،
و�أقام فيها �أماراتها ،ومهد مدارجها ،و�أنار فجاجها ،وو�ضع فيها منازل لل�سالكني،
ووحد اخلطى لل�سائرين ،فما كان لأحد �أن ي�ضل فيها وال ي�شقى ،وما كان خلليفة
�أن يفرط فيها وال �أن يطغى .هي �سبيل الدين الإ�سالمي التي �أقام حممد 
يو�ضحها للنا�س حقبة من الدهر طويلة .هي ال�سبيل التي حددها كتاب اهلل الكرمي
و�سنة حممد و�إجماع امل�سلمني.
نعم هم يعتربون اخلليفة مقي ًدا بقيود ال�شرع ،ويرون ذلك كاف ًيا يف �ضبطه
يو ًما �إن �أراد �أن يجمح ،ويف تقومي ميله �إذا خيف �أن يجنح وقد ذهب قوم منهم �إىل
�أن اخلليفة �إذا جار �أو فجر انعزل عن اخلالفة.
اخلالفة وامللك

وقد فرقوا من �أجل ذلك بني اخلالفة وامللك ،ب�أن «امللك الطبيعي هو
حمل الكافة على مقت�ضى الغر�ض وال�شهوة ،وال�سيا�سي هو حمل الكافة على
مقت�ضى النظر العقلي يف جلب امل�صالح الدنيوية ودفع امل�ضار ،واخلالفة هي حمل
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الكافة على مقت�ضى النظر ال�شرعي �إلخ» ( ،)1ولذلك يقرر ابن خلدون �أن اخلالفة
اخلال�صة كانت يف ال�صدر الأول �إىل �آخر عهد علي.
«ثم �صار الأمر �إىل امللك ،وبقيت معاين اخلالفة من حتري الدين ومذاهبه،
واجلري على منهاج احلق ،ومل يظهر التغري �إال يف الوازع الذي كان دي ًنا ثم انقلب
ع�صبية و�سيفًا .وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد امللك ،وال�صدر
الأول من خلفاء بني العبا�س� ،إىل الر�شيد وبع�ض ولده ،ثم ذهبت معاين اخلالفة
ومل يبق �إال ا�سمها ،و�صار الأمر ً
ملكا بح ًتا ،وجرت طبيعة التغلب �إىل غايتها،
وا�ستعملت يف �أغرا�ضها ،من القهر والتقلب يف ال�شهوات واملالذ ،وهكذا كان
الأمر لولد عبد امللك ،وملن جاء بعد الر�شيد من بني العبا�س ،وا�سم اخلالفة
باق ًيا فيهم لبقاء ع�صبية العرب ،واخلالفة وامللك يف َّ
الط ْورين( )2ملتب�س بع�ضهما
ببع�ض ،ثم ذهب ر�سم اخلالفة و�أثرها بذهاب ع�صبية العرب وفناء جيلهم ،وتال�شي
�أحوالهم ،وبقي الأمر ملكا بح ًتا كما كان ال�ش�أن يف ملوك العجم بامل�شرق ،يدينون
بطاعة اخلليفة ترب ًكا ،وامللك بجميع �ألقابه ومناحيه لهم ولي�س للخليفة منه �شيء
�إلخ»(.)3

( )1مقدمة ابن خلدون� ،ص.180
(َّ )2
الط ْور :املرة .والطوران :املرتان( .م).
( )3راجع (ف�صل يف انقالب اخلالفة �إىل امللك)� ،ص ،191وما بعدها من مقدمة ابن خلدون.
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من �أين ي�ستمد اخلليفة واليته؟

فقد كان واج ًبا عليهم� ،إذ �أفا�ضوا على اخلليفة كل تلك القوة ،ورفعوه �إىل
ذلك املقام ،وخ�صوه بكل هذا ال�سلطان� ،أن يذكروا لنا م�صدر تلك القوة التي
زعموها للخليفة� ،أ َّنى جاءته؟ ومن الذي حباه بها ،و�أفا�ضها عليه؟
لكنهم �أهملوا ذلك البحث� ،ش�أنهم يف �أمثاله من مباحث ال�سيا�سة الأخرى،
التي قد يكون فيها �شبه تعر�ض ملقام اخلالفة وحماولة البحث فيه واملناق�شة.
على �أن الذي ي�ستقرئ عبارات القوم املت�صلة بهذا املو�ضوع ي�ستطيع �أن
ي�أخذ منها بطريق اال�ستنتاج �أن للم�سلمني يف ذلك مذهبني.
ا�ستمداده الوالية من اهلل

املذهب الأول �أن اخلليفة ي�ستمد �سلطانه من �سلطان اهلل تعاىل وقوته من
قوته.
ذلك ر�أي جتد روحه �سارية بني عامة العلماء وعامة امل�سلمني �أي�ضً ا .وكل
كلماتهم عن اخلالفة ومباحثهم فيها تنحو ذلك النحو ،وت�شري �إىل هذه العقيدة.
وقد ر�أيت فيما نقلنا لك �آنفًا (� )1أنهم جعلوا اخلليفة ظل اهلل تعاىل ،و�أن �أبا جعفر
املن�صور زعم �أنه �إمنا هو �سلطان اهلل يف �أر�ضه.
(� )1ص .13-12
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وكذلك �شاع هذا الر�أي وحتدث به العلماء وال�شعراء منذ القرون الأوىل.
فرتاهم يذهبون دائ ًما �إىل �أن اهلل جل �ش�أنه هو الذي يختار اخلليفة وي�سوق �إليه
اخلالفة ،على نحو ما ترى يف قوله:
جاء اخلـــالفة �أو كانت له قد ًرا

قـــدَ ِر
كما �أتى ر َّبه مو�سـى على َ

وقول الآخر:
ولــقــد �أراد اهلل �إذ والكهـــــا

من �أمــة �إ�صـــالحها ور�شــادها

وقال الفرزدق(:)1
ه�شام( )2خيار اهلل للنا�س والذي

به ينجلي عن كل �أر�ض ظالمها

و�أنت لهذا النا�س بعد نبيهم �سماء يرجى للمحول غمامها

ولقد كان �شيوع هذا الر�أي وجريانه على الأل�سنة مما �سهل على ال�شعراء �أن
ي�صلوا يف مبالغتهم �إىل و�ضع اخللفاء يف موا�ضع العزة القد�سية �أو قري ًبا منها حتى
قال قائلهم:
(� )1أبو فرا�س همام بن غالب بن �صع�صعة ،قيل �إنه جتاوز املائة من �سني عمره ،وتويف بالب�صرة �سنة  110هـ ،وقيل
112هـ ،وقيل  114هـ .راجع ديوان الفرزدق .طبع املكتبة الأهلية ببريوت.
خم�سا وخم�سني �سنة،
()2ه�شام بن عبد امللك عا�شر اخللفاء الأمويني ،تويف �سنة  125هـ بالر�صافة وكان عمره ً
راجع تاريخ �أبي الفدا ج� ،1ص  ،204 ،203الطبعة الأوىل باملطبعة احل�سينية مب�صر.
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فاحكم ف�أنت الواحد القهــار

وقال طريح( )1ميدح الوليد بن يزيد(:)2
�أنت( )3ابن م�سلنطح البطاح ومل تطـرق عليك احلني والولج
طوبى لفرعيك من هنا وهنا طوبى لأعراقـــك التي ن�شج
لو قلت لل�سيل دع طريقك واملو ج عليه كاله�ضب يعتــلج
ل�ساخ وارتــد �أو لكـان له يف �ســائر الأر�ض عنك منعـرج

()4

خ�صو�صا بعد القرن اخلام�س
و�إذا �أنت رجعت �إىل كثري مما �ألف العلماء،
ً
الهجري .وجدتهم �إذا ذكروا يف �أول كتبهم �أحد امللوك �أو ال�سالطني رفعوه فوق
�صف الب�شر ،وو�ضعوه غري بعيد من مقام العزة الإلهية.
( )1طريح بن �إ�سماعيل الثقفي مدح الوليد بن يزيد ،ثم مدح �أبا جعفر املن�صور ،راجع الأغاين ،ج� ،4ص  74وما
بعدها .طبع مطبعة التقدم مب�صر.
( )2هو حادي ع�شر خلفاء بني �أمية قتل �سنة 126هـ ،راجع �أبا الفداء ،ج� ،1ص .205
()3امل�سلنطح من البطاح ما ات�سع وا�ستوى �سطحه ،وتطرق عليك :تطبق عليك وتغطك وت�ضيق مكانك ،يقال:
طرقت احلادثة بكذا وكذا �إذا �أتت ب�أمر �ضيق مع�ضل ،واحلني :كالع�صي جمع حنا كع�صا ،ما انخف�ض من
الأر�ض .والولج :كل مت�سع يف الوادي الواحدة وجلة ،ويقال الوجلات بني اجلبال مثل الرحبات� .أي مل تكن
بني احلني والولج فيخفى مكانك� ،أي ل�ست يف مو�ضع خفي من احل�سب ،والو�شيج �أ�صول النبت .يقال
�أعراقك وا�شجة يف الكرم �أي نابتة فيه ،يعني �أنه كرمي الأبوين من قري�ش وثقيف .الأغاين ،ج � ،4ص  81مع
ت�صرف.
(� )4ساخ :غا�ص يف الأر�ض .واملنعرج يف الأر�ضَ :
املنعطف( .م).
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ودونك مث ً
اال لذلك ما جاء يف خطبة جنم الدين القزويني( )1يف �أول
«الر�سالة ال�شم�سية يف القواعد املنطقية» حيث قال« :ف�أ�شار �إىل من �سعد بلطف
احلق ،وامتاز بت�أييده من بني كافة اخللق ،ومال �إىل جنابة الداين والقا�صي ،و�أفلح
مبتابعته املطيع والعا�صي� ،إلخ».
وقال �شارح تلك الر�سالة قطب الدين الرازي( )2يف خطبة �شرحه وخدمت
به عايل ح�ضرة من خ�صه اهلل تعاىل بالنف�س القد�سية ،والريا�سة الأن�سية ....الالئح
من غرته الغراء لوائح ال�سعادة الأبدية ،الفائح من همته العلياء روائح العناية
ال�سرمدية(� ...)3شرف احلق والدولة والدين .ر�شيد الإ�سالم ومر�شد امل�سلمني
�إلخ».
ويقول عبد احلكيم ال�سيالكوتي( )4يف حا�شيته على ال�شرح املذكور« :جعلته
عرا�ضة حل�ضرة من خ�صه اهلل تعاىل بال�سلطة الأبدية ،و�أيده بالدولة ال�سرمدية...،
مروج امللة احلنيفية البي�ضاء ،م�ؤ�س�س قواعد ال�شريعة الغراء ،ظل اهلل يف الأر�ضني،

( )1جنم الدين عمر بن علي القزويني املعروف بالكاتبي ،تويف �سنة 493هـ.
( )2قطب الدين حممود بن حممد الرازي ،تويف �سنة 766هـ.
( )3ال�سرمدية :الدائمة التي ال تنتهي.
()4القا�ضي عبد احلكيم ال�سيالكوتي املتوفى �سنة 1067هـ ،املدفون ب�سيالكوت اهـ .من كتاب اكتفاء القنوع مبا
هو مطبوع.
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غياث الإ�سالم وامل�سلمني ،عامر بالد اهلل ،خليفة ر�سول اهلل ،امل�ؤيد بالت�أييد والن�صر
الرباين � ..إلخ»(.)1
وجملة القول� ،إن ا�ستمداد اخلليفة ل�سلطانه من اهلل تعاىل مذهب جا ٍر على
فا�ش بني امل�سلمني.
الأل�سنةٍ ،
ا�ستمداد الوالية من الأمة

وهنالك مذهب ثان قد نزع �إليه بع�ض العلماء وحتدثوا به ،ذلك هو �أن
اخلليفة �إمنا ي�ستمد �سلطانه من الأمة .فهي م�صدر قوته ،وهي التي تختاره لهذا
املقام.
ولعل احلطيئة( )2قد نزع ذلك املنزع حني يقول لعمر بن اخلطاب:
�أنت الإمام الذي من بعد �صاحبه �ألقى �إليك مقاليد ال ُّنهى( )3الب�شر
مل ُي�ؤثروك بهــــا �إذ قـدموك لهــا لكن لأنف�سـهم كانت بك الأَ َثر

()4

( )1راجع يف ذلك كله املجموعة التي طبعها ال�شيخ فرج اهلل زكي الكردي باملطبعة الأمريية �سنة 1323هـ ،
و�سنة 1905م.
( )2جرول بن �أو�س بن مالك تويف يف حدود الثالثني للهجرة اهـ .من فوات الوفيات ،ج� ،1ص  126وما بعدها.
( )3ال ُّنهى :العقول( .م).
( )4ي�ؤثروك بها :يخ�صوك .والأثر :التف�ضيل( .م).
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�صريحا يف كالم العالمة الكا�ساين( )1يف كتابه
وقد وجدنا ذلك املذهب ً
البدائع .قال(« :)2وكل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القا�ضي عن
الق�ضاء ...ال يختلفان �إال يف �شيء واحد ،وهو �أن املوكل �إذا مات �أو خلع ينعزل
الوكيل ،واخلليفة �إذا مات �أو خلع ال تنعزل ق�ضاته ووالته.
ووجه الفرق �أن الوكيل يعمل بوالية املوكل ويف خال�ص حقه �أي�ضً ا ،وقد
بطلت �أهلية الوالية فينعزل الوكيل .والقا�ضي ال يعمل بوالية اخلليفة ويف حقه،
بل بوالية امل�سلمني ويف حقوقهم ،و�إمنا اخلليفة مبنزلة الر�سول عنهم ،لهذا مل تلحقه
العهدة كالر�سول يف �سائر العقود ،والوكيل يف النكاح .و�إذا كان ر�سو ًال كان فعله
مبنزلة فعل عامة امل�سلمني ،وواليتهم بعد موت اخلليفة باقية ،فيبقى القا�ضي على
واليته .وهذا بخالف العزل ،ف�إن اخلليفة �إذا عزل القا�ضي �أو الوايل ينعزل بعزله
وال ينعزل مبوته .لأنه ال ينعزل بعزل اخلليفة �أي�ضً ا حقيقة ،بل بعزل العامة ملا ذكرنا
�أن توليته بتولية العامة .والعامة ولوه اال�ستبدال داللة ،لتعلق م�صلحتهم بذلك
فكانت واليته منهم معنى يف العزل �أي�ضً ا .فهو الفرق بني العزل واملوت».

(� )1أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد عالء الدين ملك العلماء الكا�ساين ،مات �سنة  587هـ  ،ودفن بظاهر حلب اهـ.
من الفوائد البهية يف تراجم احلنفية.
( )2بدائع ،ج � ،7ص.16
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ومن �أوفى ما وجدنا يف بيان هذا املذهب واالنت�صار له ر�سالة اخلالفة و�سلطة
الأمة التي ن�شرتها حكومة املجل�س الكبري الوطني ب�أنقرة ونقلها من الرتكية �إىل
العربية عبد الغني �سنى بك وطبعها مبطبعة الهالل مب�صر �سنة 1342هـ1924 -م.
ظهور مثل ذلك اخلالف عند علماء الغرب

مثل هذا اخلالف بني امل�سلمني يف م�صدر �سلطان اخلليفة قد ظهر بني
الأوروبيني وكان له �أثر فعلي كبري يف تطور التاريخ الأوروبي .ويكاد املذهب الأول
يكون موافقًا ملا ا�شتهر به الفيل�سوف « ُهبز»( )1من �أن �سلطان امللوك مقد�س وحقهم
�سماوي .و�أما املذهب الثاين فهو ي�شبه �أن يكون نف�س املذهب الذي ا�شتهر به
الفيل�سوف « ُل ْك»(.)2
نرجو �أن يكون ما �سبق كاف ًيا لك يف بيان معنى اخلالفة عند علماء امل�سلمني
ومعنى قولهم�« )3(:إنها ريا�سة عامة يف الدين والدنيا خالفة عن النبي .»

( )1توم�س ُه ْبز  ،Thomas Hobbesولد �سنة 1588م.
راجع كتاب Philosophy, By: Arthur Kenyon Roger; p. 242- 250
( )2جن لك  ،John Lockeولد �سنة 1632م.

.A Student's History of

.The same book, p. 322- 346

( )3مقا�صد الطالبني ل�سعد الدين التفتازاين.

الباب الثاين
حكم اخلـالفـة
املوجبون لن�صب اخلليفة

ن�صب اخلليفة عندهم واجب �إذا تركه امل�سلمون �أثموا كلهم �أجمعون.
يختلفون بينهم يف �أن ذلك الوجوب عقلي �أو �شرعي ،وذلك خالف ال �ش�أن لنا
به هنا ،ولكنهم ال يختلفون يف �أنه واجب على كل حال حتى زعم ابن خلدون �أن
ذلك مما انعقد عليه الإجماع.
قال املخالفون لذلك

()1

«وقد �شذ بع�ض النا�س ،فقال بعدم وجوب هذا الن�صب ر� ًأ�سا ال بالعقل
وال بال�شرع ،منهم الأ�صم( )2من املعتزلة ،وبع�ض اخلوارج()3وغريهم .والواجب
عند ه�ؤالء �إمنا هو �إم�ضاء �أحكام ال�شرع ف�إذا تواط�أت الأمة على العــدل وتنفيــذ
�أحكام اهلل تعاىل مل يحتج �إىل �إمام وال يجب ن�صبه ،وه�ؤالء حمجوجون بالإجماع».
( )1مقدمة ابن خلدون� ،ص .181
( )2حامت الأ�صم الزاهد امل�شهور البلخي .تويف �سنة 237هـ �أبو الفداء ،ج � ،2ص.38
()3واعلم �أن اخلوارج مل يوجبوا ن�صب الإمام ،لكن طائفة منهم �أوجبته عند الفتنة وطائفة �أخرى عند الأمن .اهـ
حا�شية الك�ستالين على العقائد الن�سفية.
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�أدلة القائلني بالوجوب

ودليلهم على ذلك الوجوب:
�أو ًال� :إجماع ال�صحابة والتابعني «لأن �أ�صحاب ر�سول اهلل  عند وفاته
بادروا �إىل بيعة �أبي بكر  ،وت�سليم النظر �إليه يف �أمورهم ،وكذا يف كل ع�صر
من بعد ذلك ،ومل ترتك النا�س فو�ضى يف ع�صر من الأع�صار ،وا�ستقر ذلك
�إجما ًعا دا ًّال على وجوب ن�صب الإمام»(.)1
ثان ًيا� :إنَّ ن�صب الإمام «يتوقف عليه �إظهار ال�شعائر الدينية و�صالح الرعية،
وذلك كالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،اللذين هما فر�ضان بال �شك ...وبدون
ن�صب الإمام ال ميكن القيام بهما .و�إذا مل يقم بهما �أحد ال تنتظم �أمور الرعية ،بل
يقوم التناهب فيما بينهم مقام التواهب ،ويكرث الظلم ،وتعم الفو�ضى ،وال تف�صل
اخل�صومات التي هي من �ضروريات املجتمع الإن�ساين ،وال�شك �أن ما يتوقف عليه
الفر�ض فر�ض ،فكان ن�صب الإمام فر�ضً ا كذلك ...ومثل الأمر والنهي يف التوقف
على ن�صب الإمام الكليات ال�ست التي جتب املحافظة عليها بالزواجر واحلدود
التي بينها ال�شارع ال بغري ذلك .والكليات ال�ست هي حفظ الدين ...وحفظ
النف�س ...وحفظ العقل وحفظ الن�سب ...وحفظ املال ...وحفظ العر�ض( »)2اهـ.
( )1مقدمة ابن خلدون� ،ص .181
( )2القول املفيد على الر�سالة امل�سماة و�سيلة العبيد يف علم التوحيد لل�شيخ حممد بخيت� ،ص .100
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القر�آن واخلالفة

مل جند فيما مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا �أن �إقامة الإمام فر�ض
من حاول �أن يقيم الدليل على فر�ضيته ب�آية من كتاب اهلل الكرمي .ولعمري لو
كان يف الكتاب دليل واحد ملا تردد العلماء يف التنويه والإ�شادة به� ،أو لو كان
يف الكتاب الكرمي ما ي�شبه �أن يكون دلي ًال على وجوب الإمامة لوجد من �أن�صار
اخلالفة املتكلفني ،و�إنهم لكثري ،من يحاول �أن يتخذ من �شبه الدليل دلي ًال .ولكن
املن�صفني من العلماء واملتكلفني منهم قد �أعجزهم �أن يجدوا يف كتاب اهلل تعاىل
حجة لر�أيهم فان�صرفوا عنه �إىل ما ر�أيت ،من دعوى الإجماع تارة ،ومن االلتجاء
�إىل �أقي�سة املنطق و�أحكام العقل تارة �أخرى.
ك�شف ال�شبهة عن بع�ض �آيات

هنالك بع�ض �آيات من القر�آن كنا نح�سب من احلق علينا �أن نبني لك
حقيقة معناها ،حتى ال يخيل �إليك �أنها تت�صل ب�شيء من �أمر الإمامة ،مثل قوله
تعاىل :ﱹﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱸ ]الن�ساء/
 .[59وقوله تعاىل :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﱸ ]الن�ساء� [83 /إلخ .ولكنا مل جند من يزعم �أن يجد يف �شيء
من تلك الآيات دلي ًال ،وال من يحاول �أن يتم�سك بها ،لذلك ال نريد �أن نطيل
القول فيها ،جتن ًبا للغو البحث ،واجلهاد مع غري خ�صم.
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واعلم على كل حال �أن �أويل الأمر قد حملهم املف�سرون يف الآية الأوىل
على(�« )1أمراء امل�سلمني يف عهد الر�سول  وبعده ويندرج فيهم اخللفاء والق�ضاة
و�أمراء ال�سرية ...وقيل علماء ال�شرع ،لقوله تعاىل :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱸ ]الن�ساء.[83/
و�أما �أولو الأمر يف الآية الثانية فهم «كرباء ال�صحابة الب�صراء بالأمور� ،أو
الذين كانوا ي�ؤمرون منهم»( ،)2وكيفما كان الأمر فالآيتان ال �شيء فيهما ي�صلح
دلي ًال على اخلالفة التي يتكلمون فيها ،وغاية ما قد ميكن �إرهاق الآيتني به �أن يقال
�إنهما تدالن على �أن للم�سلمني قو ًما منهم ترجع �إليهم الأمور .وذلك معنى �أو�سع
كث ًريا و�أعم من تلك اخلالفة باملعنى الذي يذكرون ،بل ذلك معنى يغاير الآخر
وال يكاد يت�صل به.
()3

و�إذا �أردت مزي ًدا يف هذا البحث فارجع �إىل «كتاب اخلالفة» للعالمة
ال�سري توم�س �أرنلد .ففي الباب الثاين والثالث منه بيان ممتع مقنع.

وقد يكون مما ي�ؤن�سك يف هذا املقام كلمة ذكرها �صاحب املواقف بعد
�أن ا�ستدل على وجوب ن�صب الإمام ب�إجماع امل�سلمني ،قال« :ف�إن قيل ال بد
(� )1شرح البي�ضاوي.
( )2الك�شاف للزخم�شري.
(.The CaliPhate, By: Sir Thomas W. Arnold; printed at the Clarendon Press Oxford, 1924 )3
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للإجماع من م�ستند ،ولو كان لنقل نق ًال متوات ًرا لتوفر الدواعي �إليه ،قلنا ا�ستغنى
عن نقله بالإجماع فال توفر للدواعي� ،أو نقول كان م�ستنده من قبيل ما ال ميكن
نقله من قرائن الأحوال التي ال ميكن معرفتها �إال بامل�شاهدة والعيان ،ملن كان يف
زمنه  )1(»اهـ.
فهو كما ترى يقول� :إن ذلك الإجماع ال يعرف له م�ستند .وما كان �صاحب
املواقف ليلج�أ �إىل هذه القولة لو وجد يف كتاب اهلل تعاىل ما ي�صلح له م�ستن ًدا.
�إنه لعجب عجيب �أن ت�أخذ بيديك كتاب اهلل الكرمي ،وتراجع النظر فيما
بني فاحتته و�سورة النا�س ،فرتى فيه ت�صريف كل مثل ،وتف�صيل كل �شيء من �أمر
هذا الدين ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﱸ ]الأنعام .[38 /ثم ال جتد فيه ذك ًرا
لتلك الإمامة العامة �أو اخلالفة� .إن يف ذلك ملج ً
اال للمقال.
ال�سنة واخلالفة

لي�س القر�آن وحده هو الذي �أهمل تلك اخلالفة ومل يت�صد لها ،بل ال�سنة
كالقر�آن �أي�ضً ا .قد تركتها ومل تتعر�ض لها .يدلك على هذا �أن العلماء مل ي�ستطيعوا
�أن ي�ستدلوا يف هذا الباب ب�شيء من احلديث ،ولو وجدوا لهم يف احلديث دلي ًال
لقدموه يف اال�ستدالل على الإجماع ،وملا قال �صاحب املواقف �إن هذا الإجماع
مما مل ينقل له �سند.
( )1املواقف � ،2ص .464
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ك�شف �شبهة من يح�سب يف ال�سنة دلي ً
ال

يريد ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا �أن يجد يف ال�سنة دلي ًال على وجوب اخلالفة
ف�إنه نقل عن �سعد الدين التفتازاين( )1يف املقا�صد ما ا�ستدل به على وجوب
الإمامة ،ومل يكن من بني تلك الأدلة بال�ضرورة �شيء من كتاب اهلل وال من
�سنة ر�سول اهلل  .فقام ال�سيد ر�شيد يعرت�ض على ال�سعد ،ب�أنه «قد غفل هو
و�أمثاله عن اال�ستدالل على ن�صب الإمام بالأحاديث ال�صحيحة الواردة يف التزام
جماعة امل�سلمني و�إمامهم ،ويف بع�ضها الت�صريح ب�أن من مات ولي�س يف عنقه بيعة
مات ميتة جاهلية ،و�سي�أتي حديث حذيفة املتفق عليه ،وفيه قوله  له« :تلزم
جماعة امل�سلمني و�إمامهم»(.)2
قبل �أن نحدثك يف ذلك االعرتا�ض نلفتك �إىل �أنه يت�ضمن ت�أييد ما قلناه
لك ،من �أن العلماء مل ي�ستدلوا يف هذا الباب ب�شيء من احلديث.
ولي�س ال�سيد ر�شيد ِب ِْد ًعا( )3فيما يريد �أن يحتج به ،فقد �سبقه �إىل ذلك
ابن حزم الظاهري( )4بل قد زعم هذا:
(� )1سعد الدين التفتازاين ا�سمه م�سعود بن عمر ،وقيل عمر بن م�سعود ،ولد يف تفتازان بلدة بخرا�سان �سنة 722هـ ،
وتويف �سنة  792هـ ب�سمرقند ،ثم نقل �إىل �سرخ�س اهـ .راجع الفوائد البهية يف تراجم احلنفية� ،ص 135وما بعدها.
( )2اخلالفة �أو الإمامة العظمى لل�سيد حممد ر�شيد ر�ضا� ،ص.11
( )3الب ِْدع :الأمر الذي يفعل لأول مرة ،ومل يفعله �أحد من قبل( .م).
(� )4أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد ولد بقرطبة �سنة  384هـ ،وتويف �سنة  456هـ نق ًال عن ديباجة كتاب
الف�صل.
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�أن القر�آن وال�سنة قد وردا ب�إيجاب الإمام ،من ذلك قول اهلل تعاىل:
ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱸ ]الن�ساء [59 /مع �أحاديث كثرية
�صحاح يف طاعة الأئمة و�إيجاب الإمامة(.)1
و�أنت �إذا تتبعت كل ما يريدون الرجوع �إليه من �أحاديث الر�سول  مل
جتد فيها �شي ًئا �أكرث من �أنها ذكرت الإمامة �أو البيعة �أو اجلماعة � ..إلخ ،مثل ما
ُروي «الأئمة من قري�ش»« ،تلزم جماعة امل�سلمني»« ،من مات ولي�س يف عنقه بيعة
فقد مات ميتة جاهلية»« ،من بايع �إما ًما ف�أعطاه �صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه �إن
ا�ستطاع ،ف�إن جاء �آخر ينازعه فا�ضربوا عنق الآخر»(« ،)2اقتدوا باللذين من بعدي
�أبي بكر وعمر �إلخ �إلخ( ،)3ولي�س يف �شيء من ذلك كله ما ي�صلح دلي ًال على ما
زعموه ،من �أن ال�شريعة اعرتفت بوجود اخلالفة �أو الإمامة العظمى ،مبعنى النيابة عن
النبي  والقيام مقامه من امل�سلمني.
ال نريد �أن نناق�شهم يف �صحة الأحاديث التي ي�سوقونها يف هذا الباب،
وقد كان لنا يف مناق�شتهم يف ذلك جمال ف�سيح ،ولكنا نتنزل جد ًال �إىل افرتا�ض
�صحتها كلها َّثم ال نناق�شهم يف املعنى الذي يريده ال�شارع من كلمات� ،إمامة
وبيعة وجماعة� .إلخ.
( )1الف�صل يف امللل والأهواء والنحل ،ج� ،4ص.87
( )2قال ابن حزم �إنَّ هذا احلديث مل ي�صح ويعيذنا اهلل من االحتجاج مبا ال ي�صح .الف�صل ،ج� ،4ص.108
()3ذكرت كل هذه الأحاديث مفرقة يف ر�سالة اخلالفة �أو الإمامة العظمى لل�سيد حممد ر�شيد ر�ضا وغالبها خمرج.
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وقد كانت حت�سن مناق�شتهم يف ذلك ،ليعرفوا �أن تلك العبارات و�أمثالها
يف ل�سان ال�شرع ،ال ترمي �إىل �شيء من املعاين التي ا�ستحدثوها بعد ،ثم زعموا
�أن يحملوا عليها لغة الإ�سالم.
نتجاوز لهم عن كل تلك الأبواب من اجلدل ،نقول �إن الأحاديث كلها
�صحيحة ،نقول �إن الأئمة و�أويل الأمر ونحوهما �إذا وردت يف ل�سان ال�شرع فاملراد
به �أهل اخلالفة و�أ�صحاب الإمامة العظمى .و�أن البيعة معناها بيعة اخلليفة ،و�أن
جماعة امل�سلمني معناها حكومة اخلالفة الإ�سالمية � ..إلخ.
نفرت�ض ذلك كله ،ونتنزل كل ذلك التنزل ،ثم ال جند يف تلك الأحاديث،
بعد كل ذلك ،ما ينه�ض دلي ًال لأولئك الذين يتخذون اخلالفة عقيدة �شرعية،
وحك ًما من �أحكام الدين.
تكلم عي�سى ابن مرمي  عن حكومة القيا�صرة ،و�أمر ب�أن يعطى ما
لقي�صر لقي�صر ،فما كان هذا اعرتافًا من عي�سى ب�أن احلكومة القي�صرية من
�شريعة اهلل تعاىل ،وال مما يعرتف به دين امل�سيحية ،وما كان لأحد ممن يفهم لغة
الب�شر يف تخاطبهم �أن يتخذ من كلمة عي�سى حجة له على ذلك.
وكل ما جرى يف �أحاديث النبي -عليه ال�صالة وال�سالمِ -م ْن ِذكْر
الإمامة واخلالفة والبيعة � ..إلخ ،ال يدل على �شيء �أكرث مما دل عليه امل�سيح
حينما ذكر بع�ض الأحكام ال�شرعية عن حكومة قي�صر.
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�صحيحا �أن النبي -عليه ال�صالة وال�سالم -قد �أمرنا �أن نطيع �إما ًما
و�إذا كان
ً
بايعناه .فقد �أمرنا اهلل تعاىل كذلك �أن نفي بعهدنا مل�شرك عاهدناه ،و�أن ن�ستقيم له
ما ا�ستقام لنا ،فما كان ذلك دلي ًال على �أن اهلل تعاىل ر�ضي ال�شرك ،وال كان �أمره
تعاىل بالوفاء للم�شركني م�ستلز ًما لإقرارهم على �شركهم.
�أو ل�سنا م�أمورين �شر ًعا بطاعة البغاة والعا�صني ،وتنفيذ �أمرهم �إذا تغلبوا
علينا ،وكان يف خمالفتهم فتنة تخ�شى ،من غري �أن يكون ذلك م�ستلز ًما مل�شروعية
البغي ،وال جلواز اخلروج على احلكومة.
�أو ل�سنا قد �أُ ِم ْرنا �شر ًعا ب�إكرام ال�سائلني ،واحرتام الفقراء ،والإح�سان �إليهم،
والرحمة بهم ،فهل ي�ستطيع ذو عقل �أن يقول �إن ذلك يوجب علينا �شر ًعا �أن
نوجد بيننا فقراء وم�ساكني؟
ولقد حدثنا اهلل تعاىل عن الرق ،و�أمرنا �أن نفك رقاب الأرقاء ،و�أمرنا �أن
نعاملهم باحل�سنى ،و�أمرنا بكثري غري ذلك يف �ش�أن الأرقاء ،فما دل ذلك على �أن
الرق م�أمور به يف الدين ،وال على �أنه مرغوب فيه.
وكث ًريا ما ذكر اهلل تعاىل الطالق ،واال�ستدانة ،والبيع والرهن ،وغريها،
و�شرع لها �أحكا ًما فما دل ذلك مبجرده على �أن �شي ًئا منها واجب يف الدين،
خا�صا ف�إذا كان النبي  قد ذكر البيعة واحلكم
وال على �أن لها عند اهلل �ش�أنًا ًّ
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واحلكومة وتكلم عن طاعة الأمراء؛ و�شرع لنا الأحكام يف ذلك فوجه ذلك ما
قد عرفت وفهمت.
�أما بعد ،ف�إن دعوى الوجوب ال�شرعي دعوى كبرية؛ ولي�س كل حديث
و�إن �صح ب�صالح ملوازنة تلك الدعوى.

الباب الثالث
اخلالفة من الوجهة االجتماعية
دعوى الإجماع

زعموا وقد فاتهم كتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله �« أنه تواتر �إجماع امل�سلمني
يف ال�صدر الأول؛ بعد وفاة النبي  ،على امتناع خلو الوقت من �إمام ،حتى قال
�أبو بكر  يف خطبته امل�شهورة ،حني وفاته � :أال �إن حمم ًدا قد مات ،والبد
لهذا الدين ممن يقوم به ،فبادر الكل �إىل قبوله ،وتركوا له �أهم الأ�شياء ،وهو دفن
ر�سول اهلل  ،ومل يزل النا�س على ذلك؛ يف كل ع�صر �إىل زماننا هذا ،من ن�صب
�إمام متبع يف كل ع�صر»( )1اهـ.
متحي�صها
()2

ن�سلم � َّأن الإجماع حجة �شرعية ،وال تثري خالفًا يف ذلك مع
املخالفني .ثم ن�سلم �أن الإجماع يف ذاته ممكن( )3الوقوع والثبوت ،وال نقول
( )1املواقف و�شرحه.
( )2الإجماع حجة مقطوع بها عند عامة امل�سلمني ،ومن �أهل الأهواء من مل يجعله حجة مثل �إبراهيم النظام
والقا�شاين من املعتزلة واخلوارج و�أكرث الرواف�ض �إلخ ..ك�شف الأ�سرار.
(� )3أنكر بع�ض الرواف�ض والنظام من املعتزلة ت�صور انعقاد الإجماع على �أمر غري �ضروري ..وذهب داود و�شيعته=
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مع القائل(� ، )1إن من ادعى الإجماع فهو كاذب� .أما دعوى الإجماع يف هذه
امل�س�ألة فال جند م�سا ًغا لقبولها على �أي حال .وحمال �إذا طالبناهم بالدليل �أن
يظفروا بدليل ،على �أننا مثبتون لك فيما يلي �أن دعوى الإجماع هنا غري �صحيحة
وال م�سموعة� ،سواء �أرادوا بها �إجماع ال�صحابة وحدهم� ،أم ال�صحابة والتابعني� ،أم
علماء امل�سلمني� ،أم امل�سلمني كلهم ،بعد �أن منهد لهذا متهي ًدا.
انحطاط العلوم ال�سيا�سية عند امل�سلمني

من املالحظ البني يف تاريخ احلركة العلمية عند امل�سلمني �أن حظ العلوم
ال�سيا�سية فيهم كان بالن�سبة لغريها من العلوم الأخرى �أ�سو�أ َح ٍّظ ،و�أن وجودها
بينهم كان �أ�ضعف وجود ،فل�سنا نعرف لهم ُم�ؤَ َّلفًا يف ال�سيا�سة وال مرتج ًما ،وال
نعرف لهم بحثًا يف �شيء من �أنظمة احلكم وال �أ�صول ال�سيا�سة ،اللهم �إال قلي ًال ال
يقام له وزن �إزاء حركتهم العلمية يف غري ال�سيا�سة من الفنون.
ذلك وقد توافرت عندهم الدواعي التي تدفعهم �إىل البحث الدقيق يف
علوم ال�سيا�سة ،وتظاهرت لديهم الأ�سباب التي تعدهم للتعمق فيها.
= من �أهل الظاهر و�أحمد بن حنبل يف �إحدى الروايتني عنه �إىل �أنه ال �إجماع �إال لل�صحابة ..وقال الزيدية
والإمامية من الرواف�ض ال ي�صح الإجماع �إال من عرتة الر�سول � أي قرابته ..ونقل عن مالك رحمه اهلل �أنه
قال :ال �إجماع �إال لأهل املدينة اهـ .راجع كتاب ك�شف الأ�سرار لعبد العزيز البخاري على �أ�صول الإمامة
لفخر الإ�سالم �أبي احل�سني علي بن حممد بن ح�سني البزدوي ،طبع دار اخلالفة �سنة 1307هـ ،ج� ،3ص946
وما بعدها.

( )1روى ذلك الإمام �أحمد بن حنبل .راجع تاريخ الت�شريع الإ�سالمي مل�ؤلفه حممد اخل�ضري� ،ص.206

35

اخلالفة من الوجهة االجتماعية

35

عناية امل�سلمني بعلوم اليونان

و�أقل تلك الأ�سباب �أنهم مع ذكائهم الفطري ،ون�شاطهم العلمي ،كانوا
مولعني مبا عند اليونان من فل�سفة وعلم ،وقد كانت كتب اليونان التي انكبوا على
ترجمتها ودر�سها كافية يف �أن تغريهم بعلم ال�سيا�سة وحتببه �إليهم ،ف�إن ذلك العلم
قدمي ،وقد �شغل كث ًريا من قدماء الفال�سفة اليونانيني وكان له يف فل�سفة اليونان،
بل يف حياتهم� ،ش�أن خطري.
ثورة امل�سلمني على اخلالفة

وهناك �سبب �آخر �أهم .ذلك �أن مقام اخلالفة الإ�سالمية كان منذ اخلليفة
الأول� ،أبي بكر ال�صديق ،ر�ضي اهلل تعاىل عنه� ،إىل يومنا هذا ،عر�ضة للخارجني
عليه املنكرين له ،وال يكاد التاريخ الإ�سالمي يعرف خليفة �إال عليه خارج ،وال
جي ًال من الأجيال م�ضى دون �أن ي�شاهد م�صر ًعا من م�صارع اخللفاء.
نعم ،رمبا كان ذلك غال ًبا �ش�أن امللوك يف كل �أمة وكل ملة وجيل ،ولكن ال
نظن �أن �أمة من الأمم ت�ضارع امل�سلمني يف ذلك ،ف�إن معار�ضتهم للخالفة ن�ش�أت �إذ
ن�ش�أت اخلالفة نف�سها ،وبقيت ببقائها.
وحلركة املعار�ضة هذه تاريخ كبري جدير باالعتبار .وقد كانت املعار�ضة �أحيانًا
تتخذ لها �شكل قوة كبرية ،ذات نظام بينِّ كما فعل اخلوارج يف زمن علي بن �أبي
طالب ،وكانت حي ًنا ت�سري حتت �ستار الأنظمة الباطنية ،كما كان جلماعة االحتاد
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والرتقي مث ًال ،وكانت ت�ضعف �أحيانًا حتى ال يكاد يح�س لها وجود ،وتقوى �أحيانًا
حتى تزلزل عرو�ش امللوك ،وكانت رمبا �سلكت طريق العمل متى ا�ستطاعت ،ورمبا
�سارت على طريقة الدعوة العلمية �أو الدينية على ح�سب ظروفها و�أحوالها مثل
هذه احلركة كان من �ش�أنها �أن تدفع القائمني بها �إىل البحث يف احلكم ،وحتليل
م�صادره ومذاهبه ،ودر�س احلكومات وكل ما يت�صل بها .ونقد اخلالفة وما تقوم
عليه� ،إىل �آخر ما تتكون منه علوم ال�سيا�سة .ال َج َرم(� )1أن العرب قد كانوا �أحق
بهذا العلم ،و�أوىل من يواليه.
�سبب �إهمالهم مباحث ال�سيا�سة

فما لهم قد وقفوا حيارى �أمام ذلك العلم ،وارتدوا دون مباحثه ح�سريين؟
ما لهم �أهملوا النظر يف كتاب اجلمهورية  Republicلأفالطون وكتاب ال�سيا�سة
 politicsلأر�سطو ،وهم الذين بلغ من �إعجابهم ب�أر�سطو �أن لقبوه املعلم الأول؟ وما
لهم ر�ضوا �أن يرتكوا امل�سلمني يف جهالة مطبقة مببادئ ال�سيا�سة و�أنواع احلكومات
عند اليونان ،وهم الذين ارت�ضوا �أن ينهجوا بامل�سلمني مناهج ال�سريان يف علم
النحو ،و�أن يرو�ضوهم بريا�ضة بيدبا الهندي يف كتاب كليلة ودمنة ،بل ر�ضوا ب�أن
ميزجوا لهم علوم دينهم مبا يف فل�سفة اليونان من خري و�شر ،و�إميان وكفر؟

( )1ال َج َرم :ال �شك( .م).
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مل يرتك علما�ؤنا �أن يهتموا بعلوم ال�سيا�سة اهتمامهم بغريها غفلة منهم عن
تلك العلوم ،وال جه ًال بخطرها ،ولكن ال�سبب يف ذلك هو ما نق�صه عليك.
الأ�صل يف اخلالفة عند امل�سلمني �أن تكون «راجعة �إىل اختيار �أهل العقد
واحلل»(� )1إذ «الإمامة عقد يح�صل باملبايعة من �أهل احلل والعقد ملن اختاروه �إما ًما
للأمة ،بعد الت�شاور بينهم»(.)2
قد يكون معنى ذلك �أن اخلالفة تقوم عند امل�سلمني على �أ�سا�س البيعة
االختيارية ،وترتكز على رغبة �أهل العقد واحلل من امل�سلمني ور�ضاهم ،وقد يكون
من املعقول �أن توجد يف الدنيا خالفة على احلد الذي ذكروا ،غري �أننا �إذا رجعنا
�إىل الواقع ونف�س الأمر وجدنا �أن اخلالفة يف الإ�سالم مل ترتكز �إال على �أ�سا�س
القوة الرهيبة ،و�أن تلك القوة كانت� ،إال يف النادر ،قوة مادية م�سلحة .فلم يكن
للخليفة ما يحوط مقامه �إال الرماح وال�سيوف ،واجلي�ش املدجج والب�أ�س ال�شديد،
فبتلك دون غريها يطمئن مركزه ،ويتم �أمره.
قد ي�سهل الرتدد يف �أن الثالثة الأُ َول من اخللفاء الرا�شدين مث ًال �شادوا
مقامهم على �أ�سا�س القوة املادية ،وبنوه على قواعد الغلبة والقهر ،ولكن �أي�سهل
ال�شك يف �أن عل ًّيا ومعاوية ر�ضي اهلل تعاىل عنهما مل يتبوءا عر�ش اخلالفة �إال حتت
()3

( )1مقدمة ابن خلدون.
( )2اخلالفة لل�سيد حممد ر�شيد ر�ضا� ،ص .25 -24
(� )3شادوا :بنوا( .م).
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()1

ظالل ال�سيف ،وعلى �أ�سنة الرمح ،وكذلك اخللفاء من بعد �إىل يومنا هذا .وما
كان لأمري امل�ؤمنني حممد اخلام�س �سلطان تركيا� ،أن ي�سكن اليوم يلدز لوال تلك
اجليو�ش التي حتر�س ق�صره ،وحتمي عر�شه ،وتفنى دون الدفاع عنه.
اعتماد اخلالفة على القوة والقهر

ال ن�شك مطلقًا يف �أن الغلبة كانت دائ ًما عماد اخلالفة ،وال يذكر التاريخ لنا
خليفة �إال اقرتن يف �أذهاننا بتلك الرهبة امل�سلحة التي حتوطه ،والقوة القاهرة التي
تظله ،وال�سيوف امل�صلتة التي تذود عنه.
ولوال �أن نرتكب �شط ًطا يف القول لعر�ضنا على القارئ �سل�سلة اخلالفة �إىل
وقتنا هذا لريى على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة ،وليتبني �أن ذلك
الذي ي�سمى عر�شً ا ال يرتفع �إال على ر�ؤو�س الب�شر ،وال ي�ستقر �إال فوق �أعناقهم .و�أن
تاجا ال حياة له �إال مبا ي�أخذ من حياة الب�شر ،وال قوة �إال مبا يغتال
ذلك الذي ي�سمى ً
من قوتهم ،وال عظمة له وال كرامة �إال مبا ي�سلب من عظمتهم وكرامتهم -كالليل
�إن طال غال ال�صبح بالق�صر -و�أن بريقه �إمنا هو من بريق ال�سيوف ،ولهيب احلروب.
قد يالحظ يف بع�ض �سني التاريخ �أن تلك القوة امل�سلحة ،التي هي دعامة
اخلالفة ،ال تكون ظاهرة الوجود ،حم�سو�سة للعامة ،فال حت�سنب ذلك �شذو ًذا عما
()1كتبنا ذلك يوم كانت اخلالفة يف تركيا .وكان اخلليفة حمم ًدا اخلام�س ،وقد ذهبت بعد ذلك اخلالفة من تركيا،
وذهب حممد اخلام�س وغري حممد اخلام�س من اخللفاء .ملا ذهبت تلك القوة التي قلنا �إنها �أ�سا�س اخلالفة.
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قررنا ،ف�إن القوة موجودة حت ًما ،وعليها يرتكز مقام اخلليفة ،غري �أنه قد مير زمن ال
ت�ستعمل فيه تلك القوة ،لعدم احلاجة �إىل ا�ستعمالها ،ف�إذا طال اختفا�ؤها عن
النا�س غفلوا عنها ،ورمبا ح�سب بع�ضهم �أنها مل تكن موجودة .ولو كانت غري
موجودة ،حقيقة ملا كان للخليفة بعدها وجود «وما امللك �إال التغلب واحلكم
بالقهر» كما قال ابن خلدون(« :)1ومن كالم �أنو �شروان يف هذا املعنى بعينه،
امللك باجلند وين�سب �إىل �أر�سطو ،امللك نظام ِّ
يع�ضده( )2اجلند» (.)3
الإ�سالم دين امل�ساواة والعزة

طبيعي �أن امللك يف كل �أمة ال يقوم �إال على الغلب والقهر «ف�إن امللك
من�صب �شريف ملذوذ( ،)4ي�شتمل على جميع اخلريات الدنيوية وال�شهوات
البدنية ،واملالذ النف�سانية ،فيقع فيه التناف�س غال ًبا ،وقل �أن ي�سلمه �أحد ل�صاحبه
�إال �إذا غلب عليه»( )5وطبيعي يف الأمم الإ�سالمية بنوع خا�ص �أن ال يقوم فيهم
ملك� ،إال بحكم الغلب والقهر �أي�ضً ا .ف�إن الإ�سالم هو الدين الذي مل يكتف
بتعليم �أتباعه فكرة الإخاء وامل�ساواة ،وتلقينهم مذهب �أن النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان
امل�شط ،و�أن عبيدكم الذين هم ملك ميينكم �إخوانكم يف الدين ،و�أن امل�ؤمنني
( )1املقدمة� ،ص .132
(ِّ )2
يع�ضده :يعينه وين�صره( .م).
( )3مقدمة ابن خلدون� ،ص .38
( )4ملذوذ :لذيذ ومرغوب فيه( .م).
( )5مقدمة ابن خلدون� ،ص .146
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بع�ضهم �أولياء بع�ض .مل يكتف الإ�سالم بتعليم �أتباعه ذلك املذهب تعلي ًما نظر ًّيا
جمر ًدا ،ولكنه �أخذ امل�سلمني به �أخ ًذا عمل ًّيا ،و�أدبهم به ت�أدي ًبا ،ومرنهم عليه متري ًنا،
و�شرع لهم الأحكام قائمة على الأخوة وامل�ساواة ،و�أجرى عليهم الواقعات ،و�أراهم
مل�سا .ومل يرتكهم ر�سولهم
احلادثات ،ف�أح�سوا بالأخوة � ً
إح�سا�سا ،ومل�سوا امل�ساواة ً
الأمني �صلوات اهلل عليه و�سالمه �إال من بعد ما طبع قلوبهم على ذلك الدين
و�أ�شربها ذلك املذهب ،ومل تقم دولتهم �إال حني كان ينادي �أحدهم خليفته فوق
اعوجاجا لقومناه ب�سيوفنا.
املنرب ،لو وجدنا فيك
ً
من الطبيعي يف �أولئك امل�سلمني الذين يدينون باحلرية ر�أ ًيا ،وي�سلكون
مذاهبها عم ًال .وي�أنفون اخل�ضوع �إال هلل رب العاملني ،ويناجون ربهم بذلك االعتقاد
يف كل يوم �سبع ع�شرة مرة على الأقل ،يف خم�سة �أوقاتهم لل�صالة .من الطبيعي
يف �أولئك الأباة الأحرار �أن ي�أنفوا اخل�ضوع لرجل منهم �أو من غريهم ذلك اخل�ضوع
الذي يطالب به امللوك رعيتهم� ،إال خ�ضو ًعا للقوة ،ونزو ًال على حكم ال�سيف القاهر.
فذلك ما ذكرنا من �أن اخلالفة يف الإ�سالم مل ترتكز �إال على �أ�سا�س القوة
الرهيبة ،و�أن تلك القوة كانت� ،إال يف النادر ،قوة مادية م�سلحة.
�إنه ال يعنينا كث ًريا �أن نعرف ال�سر كله يف ذلك .وقد يكون ال�سر هو ما
ذكرنا ،ورمبا كانت َّثمة(� )1أ�سباب �أخرى غري ما ذكرنا ،و�إمنا الذي يعنينا يف هذا
(َّ )1ثمة :ا�سم ُي�شار به �إىل املكان البعيد ،مبعنى هناك( .م).
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املقام هو �أن نقرر لك �أن ارتكاز اخلالفة على القوة حقيقة واقعة ،ال ريب فيها.
و�سيان عندنا بعد ذلك �أن يكون هذا الواقع املح�سو�س جار ًيا على نوامي�س العقل
�أم ال ،وموافقًا لأحكام الدين �أم ال.
ال معنى لقيام اخلالفة على القوة والقهر �إال �إر�صادهما( )1ملن يخرج على
مقام اخلالفة� ،أو يعتدي عليه ،و�إعداد ال�سيف ملن مي�س ب�سوء ذلك العر�ش ،ويعمل
على زلزلة قوائمه.
و�أنت ت�ستطيع �أن تدرك مث ًال لذلك يف ق�صة البيعة ليزيد ،حني قام �أحد
الدعاة �إىل تلك البيعة خطي ًبا يف احلفل ،ف�أوجز البيان يف ب�ضع كلمات مل تدع
جدا وال هز ًال -قال�« :أمري امل�ؤمنني هذا» و�أ�شار �إىل معاوية
 لذي �إربة( )3يف القول ًّ«ف�إن هلك فهذا» و�أ�شار �إىل يزيد «فمن �أبى( )4فهذا» و�أ�شار �إىل �سيفه.
()2

(� )1إر�صادهما � :إعدادهما( .م).
()2يف اجلزء الثاين من العقد الفريد البن عبد ربه �ص � 307أن معاوية بن �أبي �سفيان ،ملا �أرد �أخذ البيعة ليزيد،
كتب يف �سنة خم�س وخم�سني �إىل �سائر الأم�صار �أن يفدوا عليه ،فوفد عليه من كل م�صر قوم ،فجل�س يف
�أ�صحابه ،و�إذن للوفود ،فدخلوا عليه ،وقد تقدم �إىل �أ�صحابه �أن يقولوا يف يزيد ،فتكلم جماعة منهم ،ثم قام
يزيد ابن املقفع فقال « �أمري امل�ؤمنني هذا » �إىل �آخر اجلملة املذكورة فوق ،فقال معاوية« :اجل�س ف�إنك �سيد
ملخ�صا.
اخلطباء» اهـ ً
(� )3إربة :رغبة( .م).
(� )4أبى :رف�ض( .م).
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اخلالفة مقام عزيز وغرية �صاحبه عليه �شديدة

كل �شيء ي�ؤخذ بحد ال�سيف ويحمى بحده يكون عزي ًزا على النف�س ،ال
يهون الت�سامح فيه ،وال التنازل عن �شيء منه .وناهيك مبقام ال�سيادة وال�سلطان
فهو عزيز على النف�س ،حتى ولو جاء من غري عمل ال�سيف ،ف�إذا جاء من طريق
القوة والغلب كانت النف�س به �أ�شد تعلقًا ،ويف الدفاع عنه �أ�شد تفان ًيا ،وكانت
غريتها عليه �أكرث من الغرية على املال واحلرم ،وولعها به فوق الولع بكل ما يف
الدنيا من خريات ونعم.
اخلالفة واال�ستبداد والظلم

و�إذا كان يف هذه احلياة الدنيا �شيء يدفع املرء �إىل اال�ستبداد والظلم،
وي�سهل عليه العدوان والبغي ،فذلك هو مقام اخلليفة ،وقد ر�أيت �أنه �أ�شهى ما
تتعلق به النفو�س ،و�أهم ما تغار عليه .و�إذا اجتمع احلب البالغ والغرية ال�شديدة،
و�أمدتهما القوة الغالبة ،فال �شيء �إال ال َع ْ�سف( ،)1وال حكم �إال ال�سيف.
دع عنك كل ذلك احلديث الذي ن�سوقه �إليك قواعد عامة ،ونظريات
جمردة ،ودونك وقائع التاريخ ثابتة يف لوح حمفوظ.

( )1ال َع ْ�سف :العنف والقوة( .م).
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�أفهل غري حب اخلالفة والغرية عليها ،ووفرة القوة ،دفعت يزيد بن
معاوية �إىل ا�ستباحة ذلك الدم الزكي ال�شريف ،دم احل�سني ابن فاطمة بنت
ر�سول اهلل ؟! وهل غري تلك العوامل �سلطت يزيد بن معاوية على عا�صمة
اخلالفة الأوىل ،ينتهك حرمتها ،وهي مدينة الر�سول ؟! وهل ا�ستحل عبد
امللك بن مروان بيت اهلل احلرام ووطئ( )1حماه� ،إال ح ًّبا يف اخلالفة وغرية عليها،
مع توافر القوة له.
وهل بغري تلك الأ�سباب �صار �أبو العبا�س عبد اهلل بن حممد بن علي بن
�سفاحا ،وما كانت �إال دماء امل�سلمني ،وما كان بنو �أمية �إال
عبد اهلل بن العبا�سً ،
من قومه.
كذلك تناحر بنو العبا�س �أي�ضً ا ،وبغى بع�ضهم على بع�ض ،وفعل بنو
�سبكتكني مثل ذلك ،وحارب ال�صالح جنم الدين الأيوبي �أخاه العادل �أبا بكر بن
الكامل .فخلعه و�سجنه .وامتلأت دولتا املماليك واجلراك�سة بخلع امللوك وقتلهم.
كل ذلك مل يكن �إال �أث ًرا من �آثار حب اخلالفة والغرية عليها ،ومن وراء احلب
والغرية قوة قاهرة .وكذلك القول يف دولة بني عثمان(.)2

( )1وطئ :دا�س( .م).
()2راجع يف هذا البحث �أي�ضً ا كتاب اخلالفة لل�سري �أرنلد.
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ال�ضغط امللوكي على النه�ضة العلمية وال�سيا�سية

الغرية على املُ ْلك حتمل امللك على �أن ي�صون عر�شه من كل �شيء قد
يزلزل �أركانه� ،أو ينق�ص من حرمته� ،أو يقلل من قد�سيته ،لذلك كان طبيع ًّيا �أن
�سفاحا ،و�شيطانًا مار ًدا� ،إذا ظفرت يداه مبن يحاول اخلروج
ي�ستحيل امللك وح�شً ا ً
عن طاعته ،وتقوي�ض( )1كر�سيه .و�إنه لطبيعي كذلك يف امللك �أن يكون عد ًّوا
لدو ًدا لكل بحث ولو كان علم ًّيا يتخيل �أنه قد مي�س قواعد ملكه �أو يريح من تلقائه
ريح اخلطر ،ولو كان بعي ًدا.
من هنا ن�ش�أ ال�ضغط امللوكي على حرية العلم ،وا�ستبداد امللوك مبعاهد
التعليم ،كلما وجدوا �إىل ذلك �سبي ًال ،وال �شك �أن علم ال�سيا�سة هو من �أخطر
العلوم على امللك ،مبا يك�شف من �أنواع احلكم وخ�صائ�صه و�أنظمته �إىل �آخره،
لذلك كان حت ًما على امللوك �أن يعادوه و�أن ي�سدوا �سبيله على النا�س.
ذلك ت�أويل ما يالحظ من ق�صور النه�ضة الإ�سالمية يف فروع ال�سيا�سة،
وخلو حركة امل�سلمني العلمية من مباحثها ،ونكو�ص( )2العلماء عن التعر�ض لها،
على النحو الذي يليق بذكائهم ،وعلى النحو الذي تعر�ضوا به لبقية العلوم.

( )1تقوي�ضَ :ه ْدم( .م).
( )2نكو�ص :رجوع ،وامتناع( .م).
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ال تقبل دعوى الإجماع

ل�سنا نعجب ،والأمر ما قد عرفت ،من �ضعف احلركة العلمية ال�سيا�سية
عند امل�سلمني ،وال من انحطاط �ش�أن ال�سيا�سة عندهم ،ولكن العجب هو �أن ال
ميوت بينهم ذلك العلم ،و�أن ال يق�ضى عليه الق�ضاء كله .العجب العجيب هو �أن
يت�سرب من خالل ذلك ال�ضغط اخلانق ،والقوة املرت�صدة ،والب�أ�س املحيط ،بع�ض
مباحث ال�سيا�سة �إىل جمال�س العلم ،و�أن يعرف لبع�ض قليل من العلماء ،ر�أي يف
م�س�ألة �سيا�سية على غري ما يهوى اخللفاء.
لو و�ضعنا هذا الكتاب كله يف بيان ال�ضغط امللوكي الإ�سالمي على كل
علم �سيا�سي .وكل حركة �سيا�سية� ،أو نزعة �سيا�سية ،ل�ضاق هذا الكتاب و�أ�ضعافه
عن ا�ستيعاب القول يف ذلك ،ثم لعجزنا عن بيانه على وجه كامل ،فح�سبنا الآن
تلك الإ�شارة املجملة ،وع�سى �أن مير بك قري ًبا بع�ض ما يت�صل بهذا البحث.
ونعود بك الآن �إىل حيث كنا عند قولهم�« :إنَّ الأمة قد �أجمعت على
ن�صب الإمام ،فكان ذلك �إجما ًعا دا ًّال على وجوبه».
لو ثبت عندنا �أن الأمة يف كل ع�صر �سكتت على بيعة الإمامة ،فكان ذلك
�إجما ًعا �سكوت ًّيا ،بل لو ثبت �أن الأمة بجملتها وتف�صيلها قد ا�شرتكت بالفعل يف
�صريحا ،لو نقل �إلينا
كل ع�صر يف بيعة الإمامة واعرتفت بها .فكان ذلك �إجما ًعا ً
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ذلك لأنكرنا �أن يكون �إجما ًعا حقيق ًّيا ،ولرف�ضنا �أن ن�ستخل�ص منه حك ًما �شرع ًّيا،
و�أن نتخذه حجة يف الدين.
وقد عرفت من ق�صة( )1يزيد كيف كانت ت�ؤخذ البيعة ،ويغت�صب الإقرار.
وانتظر قلي ًال فلدينا مزيد.
تذكرنا ق�صة يزيد بن معاوية بق�صة في�صل بن ح�سني بن علي ،كان �أبوه
ح�سني بن علي �أحد �أمراء العرب ،الذين انحازوا يف احلرب العظمى �إىل جانب
خروجا على الرتك ،وعلى �سلطان الرتك خليفة امل�سلمني ،فقام �أوالده يف
احللفاءً ،
بالد العرب ويف جوانبها ين�صرون جيو�ش اخللفاء ن�ص ًرا مبي ًنا ،ويخذلون �أعداءهم
من الرتك والأملان وغريهم ،وامتاز في�صل� ،أحد �أولئك الأوالد ،بال ُّز ْلفى( )2من
الإجنليز حل�سن بالئه يف م�ساعدتهم ،و�إخال�صه يف خدمتهم ،فعينوه ً
ملكا على
ال�شام .ومل يكد ي�ستقر بها حتى هاجمت ملكه جيو�ش الفرن�سيني ،فوىل في�صل
هاربًا ،تار ًكا مملكته وعر�شه وغريهما ،حتى و�صل �إىل �إجنلرتا ،ومن هناك حمله
الإجنليز �إىل بالد العراق ،ون�صبوه عليها ً
ملكا وقد زعم الإجنليز �أن �أهل احلل
والعقد من �أمة العراق انتخبوا في�ص ًال ليكون ً
ملكا عليهم بالإجماع ،اللهم �إال
�أن يكون قد خالف يف ذلك نفر قليل ال يعتد بهم ،ك�أولئك الذين دعاهم ابن
خلدون من قبل �شواذ.
(� )1ص .41
( )2الزلفى :املنزلة .وزلف �إليه :تقرب( .م).
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ول َع ْمرك( )1ما كذب الإجنليز ،ف�إنهم قد عملوا انتخابًا ،له كل مظاهر االنتخاب
احلر القانوين و�أخذوا يومئذ ر�أي الكثريين من �أهل الزعامة يف العراق ،فكان
ر�أيهم �أن ينتخبوا في�ص ًال ً
ملكا عليهم.
ولكن مما ال �شك عندك فيه �أن «هذا» الذي �أخذ به خطيب معاوية البيعة
ليزيد ،هو عينه «هذا» الذي �أخذ به الإجنليز �إجماع العراقيني لإمامة في�صل� .أفهل
ت�سمي ذلك �إجما ًعا!
لو ثبت الإجماع الذي زعموا ملا كان �إجما ًعا يعتد به ،فكيف وقد قالت
اخلوارج ال يجب ن�صب الإمام �أ�ص ًال( )2وكذلك قال الأ�صم من املعتزلة ،وقال
غريهم �أي�ضً ا ،كما �سبقت( )3الإ�شارة �إليه .وح�سبنا يف هذا املقام نق�ضً ا لدعوى
الإجماع �أن يثبت عندنا خالف الأ�صم واخلوارج وغريهم ،و�إن قال ابن خلدون
�إنهم �شواذ.
�آخر �أدلتهم على اخلالفة

عرفت �أن الكتاب الكرمي قد تنزه عن ذكر اخلالفة والإ�شارة �إليها ،وكذلك
ال�سنة النبوية قد �أهملتها ،و�إن الإجماع مل ينعقد عليها� ،أفهل بقي لهم من دليل
يف الدين غري الكتاب �أو ال�سنة �أو الإجماع.
( )1لعمرك� :أ�سلوب ق�سم .معناه :حلياتك( .م).
( )2املواقف� ،ص .463
(� )3ص.23
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نعم بقي لهم دليل �آخر ال نعرف غريه ،هو �آخر ما يلج�أون �إليه ،وهو �أهون
�أدلتهم و�أ�ضعفها.
قالوا �إنَّ اخلالفة تتوقف عليها �إقامة ال�شعائر الدينية و�صالح الرعية(� )1إلخ.
ال بد للنا�س من نوع من احلكم

املعروف الذي ارت�ضاه علماء ال�سيا�سة �أنه ال بد ال�ستقامة الأمر يف �أمة
متمدينة� ،سواء �أكانت ذات دين �أم ال دين لها ،و�سواء �أكانت م�سلمة �أم م�سيحية
�أم يهودية �أم خمتلطة الأديان -ال بد لأمة منظمة مهما كان معتقدها ،ومهما
كان جن�سها ولونها ول�سانها ،من حكومة تبا�شر �شئونها ،وتقوم ب�ضبط الأمر فيها،
قد تختلف �أ�شكال احلكومة و�أو�صافها بني د�ستورية وا�ستبدادية ،وبني جمهورية
وبول�شيفية وغري ذلك .قد يتنازع علماء ال�سيا�سة يف تف�ضيل نوع من احلكومة
على نوع �آخر .ولكنا ال نعرف لأحد منهم وال من غريهم نزا ًعا يف �أن �أمة من الأمم
ال بد لها من نوع ما من �أنواع احلكم .ولهم على ذلك �أدلة لي�س من غر�ضنا هنا �أن
نعر�ض لها .فلي�س ذلك مبو�ضعها ،على �أننا ال ن�شك يف �أن ذلك الر�أي يف جملته
�صحيح ،و�أن النا�س ال ي�صلحون فو�ضى ال َ�س َراة( )2لهم ،ولعل �أبا بكر -ر�ضي
اهلل تعاىل عنه� -إمنا كان ي�شري �إىل ذلك الر�أي حينما قال يف خطبته التي �سبقت
(� )1سبق نقل هذا الدليل� ،ص .24
(�َ )2س َراة :مفردها َ�سر ِّي ،وهو ال�شريف( .م).
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الإ�شارة �إليها« :ال بد لهذا الدين ممن يقوم به» ،ولعل الكتاب الكرمي ينحو ذلك
املذهب �أحيانًا.
قال تعاىل يف �سورة الزخرف :ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﱸ(.[32] )1

وقال تعاىل يف �سورة املائدة :ﱹﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ.ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ.ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ .ﯾ
ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ .ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﱸ ]� .[51 -47إلخ.

�ستخد ًما فيه.
(�ُ )1سخر ًّيا :م�سخَّ ر يف العملُ ،م َ
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الدين يعرتف بحكومة

ميكن حينئذ �أن يقال بحق �إن امل�سلمني� ،إذا اعتربناهم جماعة منف�صلني
وحدهم ،كانوا كغريهم من �أمم العامل كله ،حمتاجني �إىل حكومة ت�ضبط �أمورهم،
وترعى �شئونهم.
�إن يكن الفقهاء �أرادوا بالإمامة واخلالفة ذلك الذي يريده علماء ال�سيا�سة
�صحيحا ما يقولون ،من �أن �إقامة ال�شعائر الدينية ،و�صالح الرعية،
باحلكومة كان
ً
يتوقفان على اخلالفة ،مبعنى احلكومة ،يف �أي �صورة كانت احلكومة ،ومن �أي نوع.
مطلقة �أو مقيدة ،فردية �أو جمهورية ،ا�ستبدادية �أو د�ستورية �أو �شورية ،دميقراطية
�أو ا�شرتاكية �أو بل�شفية .ال ينتج لهم الدليل �أبعد من ذلك� .أما �إن �أرادوا باخلالفة
ذلك النوع اخلا�ص من احلكم الذي يعرفون فدليلهم �أق�صر من دعواهم ،وحجتهم
غري ناه�ضة.
احلكومة غري اخلالفة

الواقع املح�سو�س الذي ي�ؤيده العقل ،وي�شهد به التاريخ قدميًا وحديثًا� ،أن
�شعائر اهلل تعاىل ومظاهر دينه الكرمي ال تتوقف على ذلك النوع من احلكومة
الذي ي�سميه الفقهاء خالفة .وال على �أولئك الذين يلقبهم النا�س خلفاء .والواقع
�أي�ضً ا �أن �صالح امل�سلمني يف دنياهم ال يتوقف على �شيء من ذلك .فلي�س بنا
من حاجة �إىل تلك اخلالفة لأمور ديننا وال لأمور دنيانا .ولو �شئنا لقلنا �أكرث من
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ذلك .ف�إمنا كانت اخلالفة ومل تزل نكبة على الإ�سالم وعلى امل�سلمني ،وينبوع �شر
وف�ساد ،ورمبا ب�سطنا لك ذلك بعد� ،أما الآن فح�سبنا �أن نك�شف لك عن الواقع
املح�سو�س لت�ؤمن ب�أن ديننا غني عن تلك اخلالفة الفقهية ،ودنيانا كذلك.
ال حاجة بالدين وال بالدنيا �إىل اخلالفة

علمت مما نقلنا( )1لك عن ابن خلدون «�أنه قد ذهب ر�سم اخلالفة و�أثرها
بذهاب ع�صبية العرب ،وفناء جيلهم ،وتال�شي �أحوالهم ،وبقي الأمر ً
ملكا بح ًتا...،
ولي�س للخليفة منه �شيء»� ،أفهل علمت �أن �شي ًئا من ذلك قد �صدع �أركان الدين،
و�أ�ضاع م�صلحة امل�سلمني ،على وجه كان ميكن للخالفة �أن تتالفاه( )2لو وجدت.
منذ منت�صف القرن الثالث الهجري �أخذت اخلالفة الإ�سالمية تنق�ص من
()3
�أطرافها ،حتى مل تعد تتجاوز ما بني البتي دائرة �ضيقة حول بغداد «و�صارت
خرا�سان وما وراء النهر البن �سامان وذريته من بعده .وبالد البحرين للقرامطة،
واليمن البن طباطبا ،و�أ�صفهان وفار�س لبني بويه ،والبحرين وعمان لفرع من
عائلة القرامطة ،قد �أ�س�س فيها دولة م�ستقلة ...والأهواز ووا�سط ملعز الدولة ،وحلب
ل�سيف الدولة ،وم�صر لأحمد بن طولون ،ومن بعده للملوك الذين تغلبوا عليها
وامتلكوها وا�ستقلوا ب�أحكامها ،كالإخ�شيديني والفاطميني والأيوبيني واملماليك
(� )1سبق ذلك �ص .15
( )2تتالفاه :تتداركه وتتقيه( .م).
( )3تاريخ اخللفاء ،ترجم من اللغة الفرن�ساوية بقلم نخلة بك �صالح �شفوات� ،ص  64وما بعدها.
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وغريهم» .ح�صل ذلك فما كان الدين �أيامئذ يف بغداد مقر اخلالفة خ ًريا منه يف
غريها من البالد التي ان�سلخت عن اخلالفة وال كانت �شعائره �أظهر ،وال كان �ش�أنه
�أكرب ،وال كانت الدنيا يف بغداد �أح�سن ،وال �ش�أن الرعية �أ�صلح.
انقرا�ض اخلالفة يف الإ�سالم

هوت اخلالفة عن بغداد ،يف منت�صف القرن ال�سابع الهجري ،حني هاجمها
()1
الترت ،وقتلوا اخلليفة العبا�سي امل�ستع�صم باهلل ،وقتلوا معه �أهله و�أكابر دولته «وبقي
الإ�سالم ثالث �سنني بدون خليفة».
اخلالفة اال�سمية يف م�صر

وكان امللك يف م�صر يومئذ للظاهر بيرب�س ولأمر ما �أخذ ذلك الداهية
ينب�ش بني م�صارع العبا�سيني ،حتى �أعرثه احلظ برجل ،زعموا �أنه من فلول
اخلالفة العبا�سية ،ومن �أنقا�ض بيتها ،وكذلك �أراده الظاهر �أن يكون ،ف�أن�ش�أ منه بي ًتا
للخالفة يف م�صر ،ي�أخذ الظاهر بجميع مفاتيحه و�أغالقه ،واتخذ هياكل �سماهم
خلفاء امل�سلمني ،وحمل امل�سلمني على �أن يدينوا جلاللتهم ،ويف يديه وحده
�أزمة تلك الهياكل ،وت�صريف حركاتهم و�سكناتهم ،و�أطراف �أل�سنتهم ،ثم كانت
تلك �سنة امللوك اجلراك�سة يف م�صر بعد امللك الظاهر� ،إىل �أن �أخذ اخلالفة امللوك
العثمانيون �سنة 923هـ.
( )1تاريخ اخللفاء� ،ص .77
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هل كان يف �شيء من م�صلحة امل�سلمني لدينهم �أو دنياهم تلك التماثيل
ال�شَّ َّالء( ،)1التي كان يقيمها مللوك م�صر ويلقبونها خلفاء ،بل تلك الأ�صنام
يحركونها ،واحليوانات ي�سخرونها ،ثم ما بال تلك البالد الإ�سالمية الوا�سعة
غري م�صر التي نزعت عنها ِر ْبقة( )2اخلالفة ،و�أنكرت �سلطانها ،وعا�شت ومازال
يعي�ش كثري منها بعي ًدا عن ظل اخللفاء ،وعن اخل�ضوع الوثني جلاللهم الديني
املزعوم؛ �أر�أيت �شعائر الدين فيها دون غريها �أهملت ،و�ش�ؤون الرعية عطلت � -أم
هل �أظلمت دنياهم ملا �سقط عنها كوكب اخلالفة ،وهل جفتهم رحمة الأر�ض
وال�سماء ،ملا بان عنهم اخللفاء ،كال.
بانوا( )3فما بكت الدنيا مل�صرعهم وال تعطلت الأعياد واجلمع

النتيجة

معاذ اهلل ال يريد اهلل جل �ش�أنه لهذا الدين ،الذي كفل له البقاء� ،أن يجعل
عزه وذله َم ُنوطني( )4بنوع من احلكومة ،وال ب�صنف من الأمراء .وال يريد اهلل جل
�ش�أنه لعباده امل�سلمني �أن يكون �صالحهم وف�سادهم رهن اخلالفة ،وال حتت رحمة
اخللفاء.
( )1ال�شالء :التي ال فائدة فيها( .م).
( )2الر ْبقة :حبل �أو حلقة لربط الدواب .واملراد هنا :االلتزام باخلالفة ،واالرتباط بها( .م).
( )3بانوا :بعدوا .واملراد هنا :ماتوا( .م).
( )4منوط :مع َّلق .واملراد هنا .مرتبط به ،ومتوقف عليه( .م).
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هلل جل �ش�أنه �أحفظ لدينه ،و�أرحم بعباده.
ع�سى �أن يكون فيما �أ�سلفنا مقنع لك ب�أن تلك التي دعوها اخلالفة �أو
الإمامة العظمى مل تكن �شي ًئا قام على �أ�سا�س من الدين القومي� ،أو العقل ال�سليم،
وب�أن ما زعموا �أن يكون برهانًا لها هو �إذا نظرت وجدته غري برهان.
ولعل من حقك علينا �أن ت�س�أل الآن عن ر�أينا اخلا�ص يف اخلالفة ويف
من�شئها .و�أن علينا �أن ن�أخذ بك يف بيان ذلك .م�ستمدين من اهلل جل �ش�أنه ح�سن
املعونة والهدى والتوفيق.

الكتاب الثاني

احلكومة والإ�سالم

الباب الأول
نظام احلكم يف ع�صر النبوة
ق�ضــا�ؤه 
الحظنا �إذ كنا نبحث عن تاريخ الق�ضاء زمن النبي � ،أن حال الق�ضاء
يف ذلك الوقت ال يخلو من غمو�ض و�إبهام ي�صعب معهما البحث ،وال يكاد
يتي�سر معهما الو�صول �إىل ر�أي نا�ضج ،يقره العلم ،وتطيب به نف�س الباحث.
ال �شك يف �أن الق�ضاء مبعنى احلكم يف املنازعات وف�ضها ،كان موجو ًدا يف
زمن النبي  ،كما كان موجو ًدا عند العرب وغريهم ،قبل �أن يجيء الإ�سالم.
وقد رفعت �إىل النبي  خ�صومات فق�ضى فيها .وقال �« :)1(إنكم تخت�صمون
�إيل ،ولعل بع�ضكم �أَحلن ُبح َّجته( )2من بع�ض ،فمن ق�ضيت له بحق �أخيه �شي ًئا
بقوله ،ف�إمنا �أقطع له قطعة من النار ،فال ي�أخذها».
ويف التاريخ ال�صحيح �شيء من ق�ضائه  فيما كان يرفع �إليه ،ولكنا �إذا
�أردنا �أن ن�ستنبط �شي ًئا من نظامه  يف الق�ضاء جند �أن ا�ستنباط �شيء من ذلك
( )1البخاري يف كتاب ال�شهادات� ،ص  ،170ج.3
(� )2أحلن بحجته� :أف�صح ل�سانًا و�أكرث ذكا ًء يف عر�ض حجته .واحلجة :الدليل والربهان( .م).
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غري ي�سري ،بل غري ممكن ،لأن الذي نقل �إلينا من �أحاديث الق�ضاء النبوي ال يبلغ
�أن يعطيك �صورة بينة لذلك الق�ضاء وال ملا كان له من نظام� ،إِنْ كان له نظام.
هل ول  ق�ضــاة؟

الحظنا �أن حال الق�ضاء زمن النبي  غام�ضة ومبهمة من كل جانب،
حتى مل يكن من ال�سهل على الباحث �أن يعرف هل وىل � أح ًدا غريه الق�ضاء
�أم ال؟
هنالك ثالثة من ال�صحابة يعدهم جمهور العلماء ممن ويل الق�ضاء يف زمن
ر�سول اهلل .
قال بع�ضهم(« :)1وقد قلد ر�سول اهلل  الق�ضاء لعمر بن اخلطاب ،وعلي
ابن �أبي طالب ،ومعاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنهم» اهـ .وينبغي �أن ي�ضاف �إليهم
�أبو مو�سى الأ�شعري ،فقد كان يف عمله ،على ما يظهر ،نظ ًريا ملعاذ بن جبل
�سواء ب�سواء.

( )1هو رفاعة بك رافع يف كتابه نهاية الإيجاز يف �سرية �ساكن احلجاز� ،ص 429نق ًال عن كتاب تخريج الدالالت ال�سمعية.
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ق�ضــاء عمر

�أما �أن عمر  تقلد الق�ضاء يف زمن النبي  ،فرواية غريبة من اجلهة
التاريخية ،ويظهر �أنها �إمنا �أخذت بطريق اال�ستنتاج( ،)1ففي �سنن الرتمذي� ،أن
عثمان قال لعبد اهلل بن عمر« :اذهب فاق�ض بني النا�س» .قال�« :أو تعافيني يا �أمري
امل�ؤمنني؟» ،قال« :وما تكره من ذلك وقد كان �أبوك يق�ضي» ،قال�« :إنَّ �أبي
كان يق�ضي ف�إن �أ�شكل عليه(� )2شيء �س�أل ر�سول اهلل  ،ف�إن �أ�شكل على
ر�سول اهلل � س�أل جربيل .و�إين ال �أجد من �أ�س�أله� .إلخ».
ق�ضــاء علي

و�أما علي بن �أبي طالب  ،فقد بعثه ر�سول اهلل � ،إىل اليمن ،وهو
�شاب ،ليق�ضي بينهم ...وروى �أبو داود رحمه اهلل تعاىل ،عن علي بن �أبي طالب،
ر�ضي اهلل تعاىل عنه ،وقال« :بعثني ر�سول اهلل � إىل اليمن قا�ض ًيا ،و�أنا حديث
ال�سن ،وال علم يل بالق�ضاء ،وقال �إنَّ اهلل �سيهدي قلبك ،ويثبت ل�سانك ،ف�إذا
جل�س بني يديك اخل�صمان فال تق�ضني حتى ت�سمع من الآخر ،كما �سمعت
من الأول ،ف�إنه �أحرى �أن يتبني لك الق�ضاء .قال فما زلت قا�ض ًيا ،وما �شككت
يف ق�ضاء بعد .كذا ذكره �أبو عمرو بن عبد الرب يف اال�ستيعاب .وقال �أي�ضً ا .قال
ر�سول اهلل  يف �أ�صحابه�« :أق�ضاهم علي بن �أبي طالب» اهـ.
( )1نهاية الإيجاز� ،ص .429
(� )2أ�شكل عليه الأمر :التب�س واختلط( .م).
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والذي يف البخاري( )1مما يت�صل بهذا املو�ضوع� ،أن ر�سول اهلل  ،بعث
خال ًدا بن الوليد �إىل اليمن قبل حجة الوداع ،مع جماعة من ال�صحابة ،وبعث
علي من اليمن ب�سعايته �إىل مكة،
عل ًّيا بعد ذلك مكانه ليقب�ض اخلم�س ،وقدم ٌّ
والنبي  بها.
ونقل علي بن برهان الدين احللبي(� )2أن ر�سول اهلل  ،بعث عل ًّيا كرم اهلل
وجهه ،يف �سرية �إىل اليمن ،ف�أ�سلمت همدان كلها يف يوم واحد ،فكتب بذلك �إىل
ر�سول اهلل  ،فلما ر�أى كتابه خر �ساج ًدا ،ثم جل�س ،فقال ال�سالم على همدان.
ال�سرِية( )3الأوىل .وال�سرية الثانية بعث
وتتابع �أهل اليمن �إىل الإ�سالم .وهذه هي َّ
فيها ر�سول اهلل  عل ًّيا كرم اهلل وجهه �إىل بالد مذحج من �أر�ض اليمن يف ثلثمائة
فار�س ،فغزاهم ...وجمع الغنائم ...ثم رجع علي كرم اهلل وجهه ،فوافى النبي 
مبكة ،قدمها حلجة الوداع� .إلخ.
ق�ضــاء معاذ و�أبي مو�سي

«و�أما معاذ( )4بن جبل ،فقد بعثه ر�سول اهلل  قا�ض ًيا �إىل ا َجل َند من اليمن،
يعلم النا�س القر�آن ،و�شرائع الإ�سالم ،ويق�ضي بينهم ،وجعل له قب�ض ال�صدقات
( ) 1راجع اجلزء اخلام�س� ،ص  164 -163بعث علي بن �أبي طالب  وخالد بن الوليد � إىل اليمن قبل
حجة الوداع � -صحيح البخاري.
( )2راجع ال�سرية احللبية ،ج� ،3ص .228 -227
( )3ال�سرية :قطعة من اجلي�ش ،ما بني خم�سة جنود �إىل ثالث مئة .وال�سرية من اخليل نحو �أربع مئة( .م).
( )4نهاية الإيجاز.
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من العمال ،الذين باليمن ،وذلك عام فتح مكة ،يف ال�سنة الثامنة من الهجرة.
واجلند بفتح اجليم والنون م ًعا ،بلدة باليمن».
وقال البخاري( )1يف هذا املو�ضوع بعث ر�سول اهلل � أبا مو�سى ومعا ًذا بن
جبل �إىل اليمن ،قال وبعث كل واحد منهما على خمالف ،واليمن خمالفان ،ثم
تع�سرا ،وب�شِّ را وال تنفِّرا»(.)2
«ي�سرا وال ِّ
قالِّ :
ويف حديث �آخر للبخاري� ،أنه قال ملعاذ بن جبل�« :إنك �ست�أتي قو ًما من
�أهل الكتاب ،ف�إذا جئتهم فادعهم �إىل �أن ي�شهدوا �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حمم ًدا
ر�سول اهلل ،قال :ف�إن هم �أطاعوا لك بذلك ،ف�أخربهم �أنَّ اهلل قد فر�ض عليهم
خم�س �صلوات يف كل يوم وليلة ،ف�إن هم �أطاعوا لك بذلك ،ف�أخربهم �أنَّ اهلل قد
فر�ض عليهم �صدقة ت�ؤخذ من �أغنيائهم فرتد على فقرائهم ،ف�إن هم �أطاعوا لك
بذلك ف�إياك وكرائم �أموالهم ،واتق دعوة املظلوم ف�إنه لي�س بينه وبني اهلل حجاب.
ويقرب من هذا رواية ال�سيد �أحمد زيني دحالن يف ال�سرية النبوية( )3قال:
«بعث � أبا مو�سى الأ�شعري ومعا ًذا بن جبل ر�ضي اهلل عنهما �إىل اليمن قبل
حجة الوداع ،يف ال�سنة العا�شرة ،وقيل يف التا�سعة ...وقيل عام الفتح �سنة ثمان،
(� )1صحيح البخاري ،ج � ،5ص .163 -161
( )2ب�شَّ ر فالن فالنًا�:أخربه بخرب مفرح .ونفَّره من ال�شيء� :أفزعه ودفعه عنه( .م).
( )3املطبوعة على هام�ش ال�سرية احللبية ،ج� ،2ص .368 -367
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وكل واحد منهما على خمالف ،وكان جهة معاذ العليا �صوب( )1عدن ،وكان من
عمله ا َجل َند( .)2وكانت جهة �أبي مو�سى ال�سفلى .اهـ.
و�أخرج(� )3أحمد و�أبو داود والرتمذي وغريهم ،من حديث احلار�س بن
عمرو ،ابن �أخي املغرية بن �شعبة ،قال حدثنا نا�س من �أ�صحاب معاذ عن معاذ،
قال :ملا بعثه النبي � إىل اليمن ،قال :كيف تق�ضي �إذا عر�ض لك ق�ضاء ،قال:
�أق�ضي بكتاب اهلل ،قال ف�إن مل جتد يف كتاب اهلل؟ قال :فب�سنة ر�سول اهلل ،قال:
ف�إن مل جتد يف �سنة ر�سول اهلل وال يف كتاب اهلل؟ قال� :أجتهد ر�أيي وال �آلو(.)4
قال :ف�ضرب ر�سول اهلل � صدره ،وقال :احلمد هلل الذي وفق ر�سول ر�سول اهلل
ملا ير�ضاه ر�سول اهلل .اهـ.
�صعوبة البحث عن نظام الق�ضاء يف ع�صر النبوة

منوذجا منها ،تريك كيف
تلك الروايات املختلفة ،التي ق�ص�صنا عليك ً
ي�سوغ لنا �أن ن�ستنتج ما قلناه لك قبل ،من �أنه ال تتي�سر الإحاطة ب�شيء كثري من
(� )1صوب :ناحية( .م).
( )2اجلند :بلدة باليمن.
()3منقول من « كتاب �إر�شاد الفحول �إىل حتقيق احلق من علم الأ�صول » لل�شوكاين� ،ص  .188وقال امل�ؤلف
«حممد ابن علي بن حممد ال�شوكاين املتوفى �سنة 1255هـ » عن هذا احلديث� .إن الكالم يف �إ�سناده يطول.
قي بالقبول.
وقد قيل �إنه مما ُت ُل َ
أق�صر وال �أُبطئ( .م).
( )4ال �آلو :ال � ِّ
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�أحوال الق�ضاء يف زمن النبي  ،وها �أنت ذا قد ر�أيت كيف اختلفت الرواية
عن حادثة واحدة بعينها .فبعث علي �إىل اليمن يرويه �أحدهم �أنه تولية للق�ضاء،
ويروي الآخر �أنه كان لقب�ض اخلم�س من الزكاة ،ومعاذ بن جبل كذلك ،ذهب
�إىل اليمن قا�ض ًيا يف ر�أي ،وغاز ًيا يف ر�أي ،ومعل ًما يف ر�أي.
ونقل �صاحب ال�سرية النبوية( )1خال ًفا يف �أن معا ًذا كان وال ًيا �أو قا�ض ًيا «فقال
ابن عبد الرب� :إنه كان قا�ض ًيا ،وقال الغ�ساين� :إنه كان �أم ًريا على املال .وحديث
ابن ميمون فيه الت�صريح ب�أنه كان �أم ًريا على ال�صالة .وهذا يرجح �أنه كان وال ًيا» اهـ.
خلو الع�صر النبوي من خمايل امللك

و�إن البحث العميق فيما كان عليه الق�ضاء زمن النبي � ،إطاعة التفكري
يف ذلك ،وح�سن التفهم ملا و�صل �إلينا مت�ص ًال بهذا املو�ضوع من الأحاديث
والأخبار ،كل �أولئك يدفعنا �إىل البحث بوجه عام يف نظام احلكومة الإ�سالمية،
�أيام النبي  ،ويف كيفية تدبري ذلك امللك الإ�سالمي� ،إن �ساغ( )2لنا بحق �أن
ن�سمي ما فتح اهلل لنبيه من البالد دولة ً
وملكا.

( )1راجع ال�سرية النبوية لدحالن املطبوعة على هام�ش ال�سرية احللبية� ،ص ،368ج.2
(� )2ساغ :جاز( .م).
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ذلك ب�أننا وجدنا عند البحث يف نظام الق�ضاء يف ع�صر النبوة �أن غري الق�ضاء
�أي�ضً ا من �أعمال احلكومات ووظائفها الأ�سا�سية مل يكن يف �أيام الر�سالة موجو ًدا
على وجه وا�ضح ال لب�س فيه ،حتى ي�ستطيع باحث من�صف �أن يذهب �إىل �أن
النبي  مل يعني يف البالد التي فتحها اهلل له والة مث ًال لإدارة �ش�ؤونها ،وتدبري
�أحوالها و�ضبط الأمر فيها .وما يروى من ذلك فكله عبارة عن توليته �أم ًريا على
اجلي�ش� ،أو عام ًال على املال� ،أو �إما ًما لل�صالة� ،أو معل ًما للقر�آن� ،أو داع ًيا �إىل كلمة
الإ�سالم .ومل يكن �شيء من ذلك ُم َّطر ًدا( ،)1و�إمنا كان يح�صل لوقت حمدود،
كما ترى فيمن كان ي�ستعملهم  على البعوث وال�سرايا� ،أو ي�ستخلفهم على
املدينة �إذا خرج للغزو.
�إذا نحن جتاوزنا عمل الق�ضاء والوالية �إىل غريهما من الأعمال ،التي ال
يكمل معنى الدولة �إال بها ،كالعماالت التي تت�صل بالأموال وم�صارفها (املالية)
وحرا�سة الأنف�س والأموال (البولي�س) وغري ذلك مما ال يقوم بدونه �أقل احلكومات
و�أعرقها يف الب�ساطة ،فمن امل�ؤكد �أننا ال جند فيما و�صل �إلينا من ذلك عن زمن
وا�ضحا ميكننا ونحن مقتنعون ومطمئنون� ،أن نقول �إنه كان نظام
الر�سالة �شي ًئا ً
احلكومة النبوية.

( )1مطرد :متتابع .واملراد هنا :متعارف عليه( .م).
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�إهمال عامة امل�ؤرخني البحث يف نظام احلكم النبوي

ومما قد ي�ست�أن�س به يف هذا املو�ضوع� ،أننا الحظنا �أن عامة امل�ؤلفني ،من رواة
الأخبار يعنون يف الغالب� ،إذا ترجموا خلليفة من اخللفاء �أو ملك من امللوك ،بذكر
خا�صا ،يدل على �أنهم عرفوا
عماله من والة وقواد وق�ضاة� ،إلخ ،ويفردون له بحثًا ًّ
متا ًما قيمة ذلك البحث من اجلهة العلمية ،ف�صرفوا من اجلهد فيه والعناية به ما
()1
ينا�سبه ،ولكنهم يف تاريخ النبي � ،إن عاجلوا ذلك البحث ر�أيتهم يزجون
احلديث فيه مبعرثًا غري مت�سق ،ويخو�ضون غمار( )2ذلك البحث على ن�سق ال
ؤرخا �شذ عن ذلك ،اللهم �إال ما
مياثل طريقتهم يف بحث بقية الع�صور .ما ر�أينا م� ً
�سننقله لك بعد عن رفاعة( )3بك رافع الطهطاوي ،يف كتاب نهاية الإيجاز يف �سرية
�ساكن احلجاز ،نق ًال عن �صاحب كتاب تخريج الدالالت ال�سمعية.
هل كان ً 
ملكا؟

كلما �أمعنا تفك ًريا يف حال الق�ضاء زمن النبي  ،ويف حال غري الق�ضاء
�أي�ضً ا ،من �أعمال احلكم ،و�أنواع الوالية ،وجدنا �إبها ًما يف البحث يتزايد ،وخفاء
يف الأمر ي�شتد .ثم ال تزال حرية الفكر تنقلنا من لب�س �إىل لب�س ،وتردنا من بحث
وزجه :دفعه عن مو�ضعه .واملراد هنا :يتحدثون يف غري املو�ضع ال�صحيح للكالم( .م).
زج فالن فالنا :طعنهَّ ،
(ّ )1
( )2غِ مارُ ،وغمار :ازدحام وكرثة ،واملراد ال�شدائد ال�صعاب( .م).
( )3رفاعة بن بدوي بن علي بن حممد بن علي بن رافع ،ويت�صل ن�سبه مبحمد الباقر بن علي زين العابدين ،تويف
�سنة 1290هـ من كتاب اكتفاء القنوع.
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�إىل بحث� ،إىل �أن ينتهي النظر بنا �إىل غاية ذلك املجال امل�شتبه احلائر .و�إذا نحن
�إزاء عوي�صة(� )1أخرى هي كربى تلكم املع�ضالت( ،)2وهي من�ش�أ ما لقينا من حرية
وا�ضطراب هي الأ�صل وما عداها فروع ،وهي الأم وما عداها تبع.
()3

تلك م�شكلة �إذا وفق العقل حللها فقد هانت من بعدها امل�شاكل ،واجنلى
كل َل ْب�س و�إبهام(.)4

�إننا لنقرتب بك �إىل هذه امل�شكلة ونحن نقدم رج ًال ،ون�ؤخر �أخرى� .أما
�أوال ً :فلأنَّ حلها ع�سري ،ومزالق الفكر فيها كثرية .وما مل يكن عون من اهلل تعاىل
�أي عون فال �أمل يف الو�صول �إىل وجه ال�صواب فيها .و�أما ثان ًيا؛ فلأنَّ املغامرة
يف بحث هذا املو�ضوع قد تكون مثا ًرا لغارة ي�شب نارها �أولئك الذين ال يعرفون
الدين �إال �صورة جامدة ،لي�س للعقل �أن يحوم حولها ،وال للر�أي �أن يتناولها.

( )1العوي�ص من الكالم :الذي ي�صعب فهمه( .م).
( )2املع�ضالت :امل�شكالت امل�ستع�صيات التي ال حل لها( .م).
( )3اجنلى :زال( .م).
(َ )4ل ْب�س :اختالط .و�إبهام :غمو�ض وخفاء( .م).
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ولكنا ن�ستعني باهلل تعاىل ،ونرجو منه جل �ش�أنه ح�سن التوفيق ،ع�سى
�أن نك�شف لك ما غم�ض ،ونفتح عليك ما ا�ستغلق ،ون�صل بك �إىل احلق �أبلج
الوجه( ،)1وا�ضح ال ُغ َّرة(� ،)2إن �شاء اهلل.
فاعلم �أن امل�س�ألة الآن هي �أن النبي � -صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم -كان
�صاحب دولة �سيا�سية ورئي�س حكومة كما كان ر�سول دعوة دينية وزعيم وحدة
دينية �أم ال.

(�)1أبلج الوجه� :صفة للإن�سان �إذا تباعد ما بني حاجبيه ،فيكون وا�ضح اجلبني .ويقال :بلج احلق� ،أي :و�ضح
وظهر( .م).
( )2ال ُغ َّرة :بيا�ض يف جبهة احل�صان .واملراد هنا :وا�ضح ال �شك فيه( .م).

الباب الثاين
الر�سالة واحلكم
ال حرج يف البحث عما �إذا كان ً 
ملكا �أم ال؟

ال يهولنك البحث يف �أن الر�سول  كان ً
ملكا �أم ال؟ وال حت�سنب �أن ذلك
البحث ذو خطر يف الدين قد يخ�شى �شره على �إميان الباحث ،فالأمر �إن فطنت
�إليه� ،أهون من �أن يخرج م�ؤم ًنا من حظرية الإميان ،بل و�أهون من �أن يزحزح املتقي
عن حظرية التقوى.
و�إمنا قد يبدو لك الأمر خط ًريا لأنه يت�صل مبقام النبوة ،ويرتبط مبركز
الر�سول  ،ولكنه على ذلك ال مي�س يف احلقيقة �شي ًئا من جوهر الدين ،وال
�أركان الإ�سالم .ورمبا كان ذلك البحث جدي ًدا يف الإ�سالم مل يتناوله امل�سلمون
()1
من قبل على وجه �صريح ومل ي�ستقر للعلماء فيه ر�أي وا�ضح ،و�إ ًذا فلي�س ب ِْد ًعا
يف الدين ،وال �شذو ًذا عن مذاهب امل�سلمني� ،أن يذهب باحث �إىل �أن النبي 
كان ر�سو ًال ً
وملكا ،ولي�س بد ًعا وال �شذو ًذا �أن يخالف يف ذلك خمالف ،فذلك
بحث خارج عن دائرة العقائد الدينية التي تعارف العلماء بحثها ،وا�ستقر لهم
( )1الب ِْدع :الأمر الذي ُيفعل لأول مرة ومل يفعله �أحد من قبل( .م).
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فيها مذهب ،وهو �أدخل يف باب البحث العلمي منه يف باب الدين ف�أقدم وال
تخف� ،إنك من الآمنني.
الر�سالة �شيء وامللك �شيء �آخر

�أنت تعلم �أن الر�سالة غري امللك ،و�أنه لي�س بينهما �شيء من التالزم بوجه
من الوجوه ،و�أن الر�سالة مقام وامللك مقام �آخر ،فكم من ملك لي�س نب ًّيا وال
ر�سو ًال ،وكم هلل جل �ش�أنه من ر�سل مل يكونوا ملو ًكا ،بل �إن �أكرث من عرفنا من
الر�سل �إمنا كانوا ر�س ًال فح�سب.
ولقد كان عي�سى ابن مرمي  ر�سول الدعوة امل�سيحية ،وزعيم امل�سيحيني،
وكان مع هذا يدعو �إىل الإذعان لقي�صر ،وي�ؤمن ب�سلطانه .وهو الذي �أر�سل بني
�أتباعه تلك الكلمة البالغة(�« )1أعطوا �إ ًذا ،ما لقي�صر لقي�صر وما هلل هلل».
وكان يو�سف بن يعقوب  ،عام ًال من العمال ،يف دولة الريان بن
الوليد ،فرعون م�صر ،ومن بعده كان عام ًال لقابو�س بن م�صعب (.)2
وال نعرف يف تاريخ الر�سل من جمع اهلل له بني الر�سالة وامللك �إال قلي ًال.

(�  )1إجنيل متى من الإ�صحاح الثاين والع�شرين� ،آية « .» 21
(  )2راجع تاريخ �أبي الفداء ،ج� ،1ص.18

71

الر�سالة واحلكم

فهل كان حممد � -صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم -ممن جمع اهلل له بني الر�سالة
وامللك� ،أم كان ر�سو ًال غري ملك؟
القول ب�أنه  كان ً
ملكا � ً
أي�ضا

جند من تعر�ض
�صريحا يف ذلك البحث وال ُ
ال نعرف لأحد من العلماء ر�أ ًيا ً
للكالم فيه ،بح�سب ما �أتيح لنا .ولكنا قد ن�ستطيع بطريق اال�ستنتاج �أن نقول� :إن
امل�سلم العامي يجنح غال ًبا �إىل اعتقاد �أن النبي  كان ً
ملكا ر�سو ًال ،و�أنه �أ�س�س
بالإ�سالم دولة �سيا�سية مدنية ،كان هو ملكها و�سيدها .لعل ذلك هو الر�أي الذي
يتالءم مع ذوق امل�سلمني العام ،ومع ما يتبادر من �أحوالهم يف اجلملة ،ولعله �أي�ضً ا
هو ر�أي جمهور العلماء من امل�سلمني ،ف�إنك تراهم� ،إذا عر�ض لهم الكالم يف
�شيء يت�صل بذلك املو�ضوع ،مييلون �إىل اعتبار الإ�سالم وحدة �سيا�سية ،ودولة
�أ�س�سها النبي . 
وكالم ابن خلدون يف مقدمته ينحو ذلك املنحى ،فقد جعل اخلالفة التي
هي نيابة عن �صاحب ال�شرع يف حفظ الدين و�سيا�سة الدنيا� ،شاملة للملك،
مندرجا حتتها �إلخ (.)1
وامللك ً

(  )1راجع املقدمة :ف�صل يف اخلطط الدينية اخلالفية� ،ص 206وغريه.
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بع�ض العلماء ي�شرح بالتف�صيل نظام حكومة النبي 
وقد نقل املرحوم رفاعة بك رافع عن كتاب تخريج الدالالت ال�سمعية ما
�صريحا يف ذلك الر�أي ،بل الواقع �أنه �صريح ،قال ما ملخ�صه(:)1
ي�شبه �أن يكون ً
«�إنَّ َم ْن مل تر�سخ يف املعارف ق ََد ُمه ،ولي�س لديه من �أدوات الطالب �إال يداه
وقلمه ،يح�سب كث ًريا من الأعمال ال�سلطانية مبتد ًعا ال متب ًعا ،و�أن العامل على
خطة دنيوية ،لي�س عام ًال يف عمالة �سنية ،ويظن �أن عمالته دنية .فلهذا جمعت ما
كتاب يو�ضح ن�شرها ،ويبني الأمر ملن جهل �أمرها،
علمته من تلك العماالت يف ٍ
فذكرت يف كل عمالة من واله عليها الر�سول من ال�صحابة ،ليعلم ذلك من يليها
الآن ،في�شكر اهلل على �أن ا�ستعمله يف عمل �شرعي ،كان يتواله من �أ�صحاب
ر�سول اهلل  من �صلح له ،و�أقامه املوىل يف ذلك مقامه» اهـ.
ثم خل�ص رفاعة بك الكالم يف الوظائف والعماالت البلدية ،خ�صو�صية
وعمومية� ،أهلية داخلية وجهادية التي هي عبارة عن نظام ال�سلطنة الإ�سالمية
وما يتعلق بها من احلرف وال�صنائع ،والعماالت ال�شرعية ،على ما كان يف
عهد ر�سول اهلل  ، وجمع يف ذلك بني الكالم على خدمه اخلا�صة به ،
وما ي�ضاف �إىل الإمامة العظمى من الأعمال الأوليــة كالوزارة واحلجــابة
( )1نهاية الإيجاز يف �سرية �ساكن احلجاز� ،ص  .350طبع مبطبعة املعارف امللكية حتت نظارة قلم الرو�ضة واملطبوعات
�سنة 1291هـ.
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وواليــة ال ُب ْدن( )1وال�سقاية( )2والكتابة وما ي�ضاف �إىل العماالت الفقهية من
معلم القر�آن ومعلم الكتابة ومعلم الفقه ،واملفتي و�إمام ال�صالة وامل�ؤذن ،...ثم
ذكر الرتاجمة وكتابة اجلي�ش والعطاء والديوان والزمام ،وبني �أن للديوان �أ�ص ًال
يف عهد ر�سول اهلل  ،ثم ذكر العماالت املتعلقة بالأحكام ،كالإمارة العامة
على النواحي ،والق�ضاء وما يتعلق به من �إ�شهاد ال�شهود وكتابة ال�شروط والعقود
واملواريث والنفقات ،والق�سام وناظر البناء للتحديد ،وذكر املحت�سب واملنادي،
ومتويل حرا�سة املدينة ،واجلا�سو�س لأهل املدينة ،وال�سجان ومقيمي احلدود ،ثم
ذهب يعدد الأعمال احلكومية واح ًدا بعد واحد ،حتى مل يكد يدع �شي ًئا ،وحتى
ال�سري ،بل جميعهم.
قال رفاعة بك� :إن ذلك �شيء مل َي ِف به غالب م�ؤلفي كتب ِّ

بع�ض ما ي�شبه �أن يكون من مظاهر الدولة زمن النبي 
ال �شك يف �أن احلكومة النبوية كان فيها بع�ض ما ي�شبه �أن يكون من مظاهر
احلكومة ال�سيا�سية و�آثار ال�سلطنة وامللك.
اجلهـــاد

�أول ما يخطر بالبال مث ً
اال من �أمثلة ال�ش�ؤون امللكية ،التي ظهرت �أيام
النبي  ، م�س�ألة اجلهاد ،فقد غزا  املخالفني لدينه من قومه العرب ،وفتح
( )1ال ُب ْدن :واحدتها بدنة وهي ناقة �أو بقرة تنحر مبكة اهـ منه.
(� )2سقاية احلاج.
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بالدهم ،وغنم �أموالهم ،و�سبى رجالهم ون�ساءهم .وال�شك يف �أنه  قد امتد
ب�صره �إىل ما وراء جزيرة العرب ،وا�ستعد لالن�سياب بجي�شه يف �أقطار الأر�ض،
وبد�أ( )1فع ًال ي�صارع دولة الرومان يف الغرب ،ويدعو �إىل االنقياد لدينه ك�سرى
الفر�س يف ال�شرق ،وجنا�شي احلب�شة ومقوق�س م�صر � ..إلخ.
وظاهر �أول وهلة �أن اجلهاد ال يكون ملجرد الدعوة �إىل الدين ،وال حلمل
النا�س على الإميان باهلل ور�سوله ،و�إمنا يكون اجلهاد لتثبيت ال�سلطان ،وتو�سيع
امللك.
دعوة الدين دعوة �إىل اهلل تعاىل ،وقوام تلك الدعوة ال يكون �إال البيان،
وحتريك القلوب بو�سائل الت�أثري والإقناع ف�أما القوة والإكراه فال ينا�سبان دعوة
يكون الغر�ض منها هداية القلوب ،وتطهري العقائد .وما عرفنا يف تاريخ الر�سل
رج ًال حمل النا�س على الإميان باهلل بحد ال�سيف ،وال غزا قو ًما يف �سبيل الإقناع
بدينه ،وذلك هو نف�س املبد�أ الذي يقرره النبي  فيما كان يبلغ من كتاب اهلل.
وقال:

قال تعاىل :ﱹﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ ]البقرة،[256 /
ﱹﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﱸ ]النحل ،[125/وقال :ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  .ﯤ ﯥ
(�  )1إ�شارة �إىل غزوة م�ؤتة و�سرية �أ�سامة بن زيد �إىل �أبنى.
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ﯦﱸ ]الغا�شية ،[22 -21 /ﱹﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﱸ ]�آل عمران ،[20 /ﱹ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱸ ]يون�س.[99 /

تلك مبادئ �صريحة يف �أن ر�سالة النبي  ، كر�سالة �إخوانه من قبل� ،إمنا
تعتمد على الإقناع والوعظ ،وما كان لها �أن تعتمد على القوة والبط�ش ،و�إذا كان 
قد جل�أ �إىل القوة والرهبة ،فذلك ال يكون يف �سبيل الدعوة �إىل الدين ،و�إبالغ
ر�سالته �إىل العاملني ،وما يكون لنا �أن نفهم �إال �أنه كان يف �سبيل امللك ،ولتكوين
احلكومة الإ�سالمية .وال تقوم حكومة �إال على ال�سيف ،وبحكم القهر والغلبة،
فذلك عندهم هو �سر اجلهاد النبوي ومعناه.
الأعمال املالية

قلنا �إنَّ اجلهاد كان �آية من �آيات الدولة الإ�سالمية ،ومث ً
اال من �أمثلة ال�ش�ؤون
امللكية ،و�إليك مث ًال �آخر:
كان يف زمن النبي  عمل كبري متعلق بال�شئون املالية ،من حيث
الإيرادات وامل�صروفات ،ومن حيث جمع املال من جهاته العديدة« ،الزكاة
واجلزية والغنائم �إلخ» ومن حيث توزيع ذلك كله بني م�صارفه ،وكان له 
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وج َباة( ،)1يتولون ذلك له ،وال �شك �أن تدبري املال عمل ملكي ،بل هو �أهم
�سعاة ُ
مقومات احلكومات ،على �أنه خارج عن وظيفة الر�سالة من حيث هي ،وبعيد عن
عمل الر�سل باعتبارهم ر�س ًال فح�سب.
�أمراء قيل �إن النبي  ا�ستعملهم على البالد

وقد يكون من �أقوى الأمثلة يف هذا الباب ما روى الطربي ب�إ�سناده� ،أن
النبي  وجه �إمارة اليمن وفرقها بني رجاله ،و�أفرد كل رجل بح ِّيزه( )2وا�ستعمل
عمرو بن حزم على جنران ،وخالد بن �سعيد بن العا�ص على ما بني جنران و ِر َمع
وزبيد ،وعامر بن �شهر على همدان ،وعلى �صنعاء ابن باذام ،وعلى عك والأ�شعرين
الطاهر بن �أبي هالة ،وعلى م�أرب �أبا مو�سى الأ�شعري ،وعلى ا َجل َند َي ْع َلى بن �أبي
�أمية ،وكان معاذ معل ًما يتنقل يف عمالة كل عامل باليمن وح�ضر موت (� )3إلخ.
هنالك كثري غري ما ذكرنا قد وجد يف الع�صر النبوي ،مما ميكن اعتباره �أث ًرا
من �آثار الدولة ،ومظه ًرا من مظاهر احلكومة ،وخمايل ال�سلطنة ،فمن نظر �إىل ذلك
من هذه اجلهة� ،ساغ له القول ب�أن النبي  كان ر�سول اهلل تعاىل ،وكان ً
ملكا
�سيا�س ًّيا �أي�ضً ا.
( )1ا ُجلباة :القائمون على جمع الأموال ،كالذين يجمعون الزكاة مث ًال( .م).
(� )2أفرد كل رجل بحيزه :خ�ص كل رجل مبكانه ،وك َّلفه به( .م).
( )3تاريخ الطربي ج � ،3ص( .214م).
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هل كان ت�أ�سي�س النبي لدولة �سيا�سية جز ًءا من ر�سالته؟

�إذا ترجح عند بع�ض الناظرين اعتبار تلك الأمثلة ،واطم�أن �إىل احلكم
ب�أنه  كان ر�سو ًال ً
وملكا ،ف�سوف يعرت�ضه حينئذ بحث �آخر جدير بالتفكري.
خارجا
فهل كان ت�أ�سي�سه  للمملكة الإ�سالمية ،وت�صرفه يف ذلك اجلانب �شي ًئا ً
عن حدود ر�سالته � ، أم كان جز ًءا مما بعثه اهلل له و�أوحى به �إليه؟
ف�أما �أن اململكة النبوية عمل منف�صل عن دعوة الإ�سالم ،وخارج عن
حدود الر�سالة ،فذلك ر�أي ال نعرف يف مذاهب امل�سلمني ما ي�شاكله ،وال نذكر يف
كالمهم ما يدل عليه ،وهو على ذلك ر�أي �صالح لأن ُيذهب �إليه ،وال نرى القول
به يكون كف ًرا وال �إحلا ًدا ،ورمبا كان حممو ًال على هذا املذهب ما يراه بع�ض الفرق
الإ�سالمية من �إنكار اخلالفة يف الإ�سالم مرة واحدة.
خارجا عن وظيفة الر�سالة،
وال يهولنك �أن ت�سمع �أن للنبي  عم ًال كهذا ً
و�أن ملكه الذي �شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي ال عالقة له
بالر�سالة ،فذلك قول �إن �أنكرته الأُ ُذن ،لأن الت�شدق به غري م�ألوف يف لغة
امل�سلمني ،فقواعد الإ�سالم ،ومعنى الر�سالة ،وروح الت�شريع ،وتاريخ النبي ،
كل ذلك ال ي�صادم ر�أ ًيا كهذا وال ي�ستفظعه .بل رمبا وجد ما ي�صلح له دعامة
و�سن ًدا ،ولكنه على كل حال ر� ٌأي نراه بعي ًدا.
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و�أما �أن اململكة النبوية جزء من عمل الر�سالة متمم لها ،وداخل فيها،
فذلك هو الر�أي الذي تتلقاه نفو�س امل�سلمني فيما يظهر بالر�ضا ،وهو الذي ت�شري
�إليه �أ�ساليبهم ،وت�ؤيده مبادئهم ومذاهبهم ،ومن البني �أن ذلك الر�أي ال ميكن
تعقله �إال �إذا ثبت �أن من عمل الر�سالة �أن يقوم الر�سول ،بعد تبليغ الدعوة الإلهية
بتنفيذها على وجه عملي� ،أي �أن الر�سول يكون مبلغًا ومنف ًذا م ًعا.
ابن خلدون يرى �أن الإ�سالم �شرع تبليغي وتنفيذي

غري �أن الذين بحثوا يف معنى الر�سالة ،ووقفنا على مباحثهم� ،أغفلوا دائ ًما
�أن يعتربوا التنفيذ جز ًءا من حقيقة الر�سالة� ،إال ابن خلدون ،فقد جاء يف كالمه
ما ي�شري �إىل �أن الإ�سالم دون غريه من امللل الأخرى قد اخت�ص ب�أنه جمع بني
الدعوة الدينية وتنفيذها بالفعل ،وذلك املعنى ظاهر يف عدة موا�ضع من مقدمته
التاريخية ،وقد بينه بنوع من البيان يف الف�صل الذي �شرح فيه ا�سم البابا والبطرك
يف امللة الن�صرانية ،وا�سم الكوهن عند اليهود ،فقال:
«اعلم �أن امللة ال بد لها من قائم عند غيبة النبي ،يحملهم على �أحكامها
و�شرائعها ،ويكون كاخلليفة فيهم للنبي فيما جاء به من التكاليف .والنوع
الإن�ساين �أي�ضً ا ،مبا تقدم من �ضرورة ال�سيا�سة فيهم لالجتماع الب�شري ،ال بد لهم
من �شخ�ص يحملهم على م�صاحلهمَ ،و َي َز ُعهم عن مفا�سدهم بالقهر ،وهو امل�سمى
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بامللك ،وامللة الإ�سالمية ملا كان اجلهاد فيها م�شرو ًعا ،لعموم الدعوة ،وحمل الكافة
على دين الإ�سالم طو ًعا �أو كر ًها ،احتدت فيها اخلالفة وامللك ،لتوجه ال�شوكة من
القائمني بها �إليهما م ًعا ،و�أما ما �سوى امللة الإ�سالمية فلم تكن دعوتهم عامة ،وال
اجلهاد عندهم م�شرو ًعا� ،إال يف املدافعة فقط ،ف�صار القائم ب�أمر الدين فيها ال يعنيه
�شيء من �سيا�سة امللك ،لأنهم غري مكلفني بالتغلب على الأمم الأخرى .و�إمنا هم
مطلوبون ب�إقامة دينهم يف خا�صة �أنف�سهم � ..إلخ».
فهو كما ترى يقول� :إن الإ�سالم �شرعي تبليغي وتطبيقي ،و�إن ال�سلطة
الدينية اجتمعت فيه وال�سلطة ال�سيا�سية ،دون �سائر الأديان.
اعرتا�ض على ذلك الر�أي

ال نرى لذلك القول دعامة ،وال جند له �سن ًدا ،وهو على ذلك ينايف معنى
الر�سالة ،وال يتالءم مع ما تق�ضي به طبيعة الدعوة الدينية كما عرفت ،وليكن ذلك
�صحيحا ،فقد بقي م�شكل �آخر عليهم �أن يجدوا له جوابًا ،و�أن يلتم�سوا منه
القول
ً
خمرجا ،ذلك هو امل�شكل الذي بد�أنا عنده هذا املبحث فدفعنا �إىل بحث �آخر.
ً
�إذا كان ر�سول اهلل  قد �أ�س�س دولة �سيا�سية� ،أو �شرع يف ت�أ�سي�سها،
فلماذا خلت دولته �إذن من كثري من �أركان الدولة ودعائم احلكم؟! وملاذا مل
يعرف نظامه يف تعيني الق�ضاة والوالة؟! وملاذا مل يتحدث �إىل رعيته يف نظام
امللك ويف قواعد ال�شورى؟! وملاذا ترك العلماء يف حرية وا�ضطراب من �أمر النظام
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احلكومي يف زمنه؟! وملاذا وملاذا؟! نريد �أن نعرف من�ش�أ ذلك الذي يبدو للناظر ك�أنه
�إبهام �أو ا�ضطراب �أو نق�ص� ،أو ما �شئت ف�سمه ،يف بناء احلكومة �أيام النبي ،
وكيف كان ذلك؟ وما �سره؟
لعل �أولئك الذين ي�صرون على اعتقادهم �أن حمم ًدا  قام بدعوة �إىل
دين جديد ،و�إىل ت�أ�سي�س دولة جديدة ،وي�صرون على �أن الدولة التي �أن�ش�أها
النبي  كانت تو�ضع �أ�س�سها ،وتدار �ش�ؤونها ،وتنظم �أمورها ،بوحي اهلل تعاىل
�أحكم احلاكمني ،ثم ي�ضطرهم ذلك �إىل اعتقاد �أن نظام الدولة زمن النبي ، 
بلغ غاية الكمال التي تعجز عنها عقول الب�شر ،وترتد دونها �أفكارهم ،لعل �أولئك
نق�صا يف �أنظمة احلكم ،و�إبها ًما يف قواعده ،قد
�إذا �سئلوا عن �سر هذا الذي يبدو ً
يلتم�سون للجواب �إحدى تلك اخلطط التي �سن�أخذ الآن يف بيانها.
القول ب�أن احلكم النبوي جمع كل دقائق احلكومة

�أما �صاحب كتاب تخريج الدالئل ال�سمعية -ويوافقه رفاعة بك -فقد
خمل�صا �سه ًال ،فزعم �أن احلكومة كانت ت�شتمل يف زمن
وجد له من ذلك امل�أزق ً
النبي  على كل ما يلزم للدولة من عمال و�أعمال ،و�أنظمة م�ضبوطة ،وقواعد
حمدودة ،و�سنن مف�صلة تف�صي ًال ،ال جمال بعده جلديد ،وال زيادة مل�ستزيد.
وع�سى �أن ال يكون بك حاجة �إىل �إعادة هذا القول عليك بعد ما �سبق.
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احتمال جهلنا بنظام احلكومة النبوية

قد يقول قائل يريد �أن ي�ؤيد ذلك املذهب بنوع من الت�أييد ،على طريقة
�أخرى� :إنه ال �شيء مينعنا من �أن نعتقد �أن نظام الدولة زمن النبي  كان متي ًنا
وحمك ًما ،وكان م�شتم ًال على جميع �أوجه الكمال ،التي تلزم لدولة يدبرها ر�سول
من اهلل ،ي�ؤيده الوحي ،وت�ؤازره( )1مالئكة اهلل ،غري �أننا مل ن�صل �إىل علم التفا�صيل
احلقيقية ،ودقائق ما كانت عليه احلكومة النبوية ،من نظام بالغ ،و�إحكام �سابغ؛
لأن الرواة قد تركوا نقل ذلك �إلينا� ،أو �أنهم نقلوه ،ولكن غاب علمه عنا� ،أو ل�سبب
�آخر ﱹ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ ]الإ�سراء.[85 /
مناق�شة ذلك الوجه

تلك خطة ال ينبغي �أن يرف�ضها لأول وهلة عقل العلماء .ف�إنه ال حرج على
نفو�سنا �أن يخالطها ال�شك يف �أننا جنهل كث ًريا من �ش�ؤون التاريخ النبوي ،بل الواقع
�أننا جنهل منه ومن غريه �أكرث مما نعرف.
على �أهل العلم �أن ي�ؤمنوا دائ ًما ب�أن كث ًريا من احلقائق حمجوب عنهم،
وعليهم �أن يد�أبوا(� )2أب ًدا يف ك�شف مغيبها ،وا�ستنباط اجلديد منها ،ففي ذلك
حياة العلم ومنا�ؤه ،غري �أن احتمال جهلنا ببع�ض احلقائق ال ينبغي �أن مينعنا من
( )1ت�ؤازره :تقويه وتدعمه( .م).
جد فيه( .م).
( )2د�أب يف العمل وغريهَّ :
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الوثوق مبا علمنا منها ،واعتبارها حقائق علمية ،نبني عليها الأحكام ،ونقيم
املذاهب ،ونبني لها الأ�سباب ،ون�ستخل�ص منها النتائج ،حتى يظهر لنا ما يخالفها
ويثبت ثبو ًتا علم ًّيا.
لذلك نقول �إنه من املحتمل حقيقة �أن يكون نظام احلكومة النبوية قد
خفي علينا خربه ،وقد تك�شف لنا الأيام �أنه كان املثل الأعلى يف احلكم ،ولكن
ذلك االحتمال ال مينعنا �أن نعود -وملا ينك�شف لنا بالفعل ما يخالف معلومنا-
فن�س�أل من جديد عن من�ش�أ ذلك الذي عرفنا �إىل الآن من الإبهام واال�ضطراب
يف نظام احلكومة النبوية ،وعن �سره ومعناه.
احتمال �أن تكون الب�ساطة الفطرية هي نظام احلكم النبوي

هنالك خطة �أخرى للجواب عن ذلك ال�س�ؤال.
ذلك �أن كث ًريا مما ن�سميه اليوم �أركان احلكومة ،و�أنظمة الدولة ،و�أ�سا�س
احلكم� ،إمنا هي ا�صطالحات عار�ضة ،و�أو�ضاع م�صنوعة ،ولي�ست هي يف الواقع
�ضرورية لنظام دولة نريد �أن تكون دولة الب�ساطة ،وحكومة الفطرة ،التي ترف�ض
كل تكلف( ،)1وكل ما ال حاجة بالفطرة الب�سيطة �إليه.

( )1التكلف :املبالغة( .م).
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وكل ما متكن مالحظته على الدولة النبوية يرجع عند الت�أمل �إىل معنى
واحد ،ذلك هو خلوها من تلك املظاهر التي �صارت اليوم عند علماء ال�سيا�سة
من �أركان احلكومة املدنية ،وهي يف حقيقة الأمر غري واجبة ،وال يكون الإخالل
نق�صا يف احلكم ،وال مظه ًرا من مظاهر الفو�ضى واالختالل ،فذلك
بها حت ًما ً
ت�أويل ما يالحظ على الدولة النبوية مما قد يعد ا�ضطرابًا.
ب�ساطة هذا الديـن

كان حممد  يحب الب�ساطة ،ويكره التكلف .وعلى الب�ساطة اخلال�صة
التي ال �شائبة فيها قامت حياته اخلا�صة والعامة ،كان يدعو �إىل الب�ساطة يف القول
والعمل ،كما يف حديثه مع جرير بن عبد اهلل البجلي (« )1يا جرير �إذا قلت ف�أوجز،
و�إذا بلغت حاجتك فال تتكلف».
كان يعا�شر النا�س من غري تكلف ،ويجري معهم على منهج الب�ساطة ،وقد
«روي(� )2أنه  كان ميازح �أ�صحابه ...وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما :كانت
يف النبي  دعابة» وكان يقول لأ�صحابه(�« :)3إين �أكره �أن �أمتيز عليكم ،ف�إن اهلل
يكره من عبده �أن يراه متمي ًزا بني �أ�صحابه» ،وروي �أنه « )4( ما خُ يرّ بني �أمرين
( )1الكامل للمربد ،ج� ،1ص 4املطبعة العلمية.
( )2ال�سرية احللبية ،ج� ،3ص.362
( )3ال�سرية النبوية على هام�ش ال�سرية احللبية ،ج� ،3ص.360
( )4منه �ص .272
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�إال اختار �أي�سرهما ما مل يكن �إثـ ًما» .ويف حديثه لأبي مو�سى الأ�شعري ومعاذ،
و�سبقت روايته ،ي�سرا وال تع�سرا وب�شرا وال تنفرا».
كان  يكره الرياء والتكلف ،ويقول يف حجة الوداع(« :)1اللهم اجعله
حجا مربو ًرا ،ال رياء فيه وال �سمعة» وقال اهلل تعاىل خماط ًبا له :ﱹﭞ ﭟ ﭠ
ًّ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ ]�ص .[86 /وكان فيما يبلغ عن �شريعة اهلل تعاىل
ي�أمر النا�س بالقواعد الب�سيطة ،وينهاهم عن التكلف ،ويناديهم�« :إذا �أمرتكم ب�أمر
ف�أتوا منه ما ا�ستطعتم» و «�إن هذا الدين متني ف�أوغل فيه( )2برفق» ﱹ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱸ ]احلج.[78 /
وال جتد فيما جاء به من ال�شرائع حك ًما يرجع �إال �إىل املبادئ الأمية
ال�ساذجة .فلم يكلفهم يف �أوقات ال�صالة �أن يح�سبوا درج ال�شم�س ،وال مطالع
النجوم ،بل جعل مناط ذلك ما يح�س به كل �إن�سان من حركة ال�شم�س امل�شاهدة
يف ال�سماء ،وجعل ال�صوم واحلج ومنا�سك العبادة مت�صلة بحركة القمر ،وحركة
القمر حم�سو�سة ال حتتاج �إىل ح�ساب وال ر�صد ،ومل يكلفنا يف ال�صوم �أن نح�سب
لهالل رم�ضان ،بل جعل ذلك منو ًطا بر�ؤية الهالل ر�ؤية ب�سيطة ال تكلف فيها ،وجاء
يف ذلك احلديث(« )3نحن �أمة �أمية � ..إلخ» وحديث(�« )4صوموا لر�ؤيته � ..إلخ» ،ومل
( )1ال�سرية احللبية ،ج� ،3ص .284
(� )2أَ ْوغَل يف الأمر :بالغ وتعمق و�أمعن فيه( .م).
( )3فتح الباري ،ج� ،4ص  89املطبعة اخلريية ،برواية �أنا ،بدل نحن.
(� )4شرح الع�سقالين للبخاري ،ج� ،4ص  88املطبعة اخلريية.
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يكلفنا ح�ساب اليوم بال�ساعات والدقائق ،بل ربطه كذلك بال�شيء املح�سو�س،
الذي ال خفاء فيه ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ ]البقرة.[187 /
كان � أم ًّيا ور�سو ًال �إىل الأميني ،فما كان يخرج يف �شيء من حياته
اخلا�صة والعامة وال يف �شريعته عن �أ�صول الأمية ،وال عن مقت�ضيات ال�سذاجة
والفطرة ال�سليمة التي فطر اهلل النا�س عليها ،فلعل ذلك الذي ر�أينا يف نظام احلكم
�أيام النبي  هو النظام الذي تق�ضي به الب�ساطة الفطرية .وال ريب يف �أن كث ًريا
من نظم احلكم يف الوقت احلا�ضر �إمنا هي �أو�ضاع وتكلفات ،وزخارف طال بنا
عهدها ف�ألفناها ،حتى تخيلناها من �أركان احلكم و�أ�صول النظام ،وهي �إذا ت�أملت
لي�ست من ذلك يف �شيء.
نق�صا يف نظام احلكومة النبوية
�إن هذا الذي يبدو لنا �إبها ًما �أو ا�ضطرابًا �أو ً
مل يكن �إال الب�ساطة بعينها ،والفطرة التي ال عيب فيها.
مناق�شة ذلك الر�أي

لو كنا نريد �أن نختار لنا طريقًا من بني تلك الطرق التي ق�ص�صنا عليك،
لكان ذلك الر�أي �أدنى �إىل اختيارنا ،ف�إنه بالدين �أ�شبه .لكنا ال ن�ستطيع �أن نتخذه
لنا ر�أ ًيا ،لأنك �إن ت�أملت وجدته غري وجيه وال �صحيح.
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حق �إنَّ كث ًريا من �أنظمة احلكومات احلديثة �أو�ضاع وتكلفات ،و�إن فيها
ما ال يدعو �إليه طبع �سليم ،وال تر�ضاه فطرة �صحيحة ،ولكن من الأكيد الذي
ال يقبل ًّ
�شكا �أي�ضً ا �أن يف كثري مما ا�ستحدث يف �أنظمة احلكم ما لي�س متكلفًا وال
م�صنو ًعا ،وال هو مما ينايف الذوق الفطري الب�سيط ،وهو مع ذلك �ضروري ونافع،
وال ينبغي حلكومة ذات مدنية وعمران �أن تهمل الأخذ به.
وهل من �سالمة الفطرة وب�ساطة الطبع مث ًال �أن ال يكون لدولة من الدول
ميزانية تقيد �إيرادها وم�صروفاتها� ،أو �أن ال يكون لها دواوين ت�ضبط خمتلف �ش�ؤونها
الداخلية واخلارجية� ،إىل غري ذلك -و�إنه لكثري -مما مل يوجد منه �شيء يف �أيام
النبوة ،وال �أ�شار �إليه النبي .
�إنه ليكون تع�سفًا غري مقبول �أن يعلل ذلك الذي يبدو من نق�ص املظاهر
احلكومية زمن النبي  ب�أن من�ش�أه �سالمة الفطرة ،وجمانبة( )1التكلف.
فنلتم�س وج ًها �آخر حلل ذلك الإ�شكال.

( )1جمانبة ال�شيء :جت ُّنبه والبعد عنه( .م).

الباب الثالث
ر�سالة ال حكم ،ودين ال دولة
كان  ر�سو ًال غري ملك

ر�أيت �إذن �أن هنالك عقبات ال ي�سهل �أن يتخطاها �أولئك الذين يريدون
�أن يذهب بهم الر�أي �إىل اعتقاد �أن النبي  كان يجمع �إىل �صفة الر�سالة �أنه
كان ً
ؤ�س�سا لدولة �سيا�سية .ر�أيت �أنهم كلما حاولوا �أن يقوموا
ملكا �سيا�س ًّيا ،وم� ً
من عرثة( )1لقيتهم عرثات ،وكلما �أرادوا اخلال�ص من ذلك امل�شكل عاد ذلك
امل�شكل عليهم َج َذ ًعا(.)2
منهجا
مل يبق �أمامك بعد الذي �سبق �إال مذهب واحد ،وع�سى �أن جتده ً
()3
وا�ضحا ،ال تخ�شى فيه عرثات ،وال تلقى عقبات ،وال ت�ضل بك �شعابه ،وال يغمرك
ً
ترابه ،م�أمون الغوائل( ،)4خال ًيا من امل�شاكل .ذلك هو القول ب�أن حمم ًدا  ما كان
�إال ر�سو ًال لدعوة دينية خال�صة للدين ،ال ت�شوبها نزعة ملك ،وال دعوة لدولة،
( )1العرثة :الزلة وال�سقوط( .م).
( )2عاد الأمر جذ ًعا :جدي ًدا كما بد�أ( .م).
( )3يغمرك :يغطيك( .م).
( )4الغوائل :الدواهي .مفردها :الغائلة ،وهي الداهية( .م).
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و�أنه مل يكن للنبي  ملك وال حكومة ،و�أنه  مل يقم بت�أ�سي�س مملكة باملعنى
الذي يفهم �سيا�سة من هذه الكلمة ومرادفاتها ما كان �إال ر�سو ًال ك�إخوانه اخلالني
من الر�سل ،وما كان ً
ملكا وال م�ؤ�س�س دولة ،وال داع ًيا �إىل ملك.
قول غري معروف ،ورمبا ا�ستكرهه �سمع امل�سلم ،بيد �أن له ًّ
حظا كب ًريا من
النظر وقوة الدليل.
زعامة الر�سالة وزعامة امللك

وقبل �أن ن�أخذ بك يف بيان ذلك ،يجب �أن نحذرك من خط�أ قد يتعر�ض
له الناظر �إذا هو مل يح�سن النظر ،ومل يكن من �أمره على حذر ،ذلك �أن الر�سالة
لذاتها ت�ستلزم للر�سول نو ًعا من الزعامة يف قومه ،وال�سلطان عليهم ،ولكن ذلك
لي�س يف �شيء من زعامة امللوك و�سلطانهم على رعيتهم .فال تخلط بني زعامة
الر�سالة وزعامة امللك .والحظ �أن بينهما خال ًفا يو�شك �أن يكون تباي ًنا.
وقد ر�أيت �أن زعامة مو�سى وعي�سى يف �أتباعهما مل تكن زعامة ملوكية ،وال
كانت كذلك زعامة �أكرث املر�سلني.
كمال الر�سل

�إن طبيعة الدعوة الدينية ال�صادقة ت�ستلزم ل�صاحبها نو ًعا من الكمال
احل�سي �أو ًال ،فال يكون يف تركيب ج�سمه وال يف حوا�سه وم�شاعره نق�ص ،وال
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�شيء يدعو �إىل النفور .وال بد له -لأنه زعيم -من هيبة متلأ النفو�س من خ�شيته،
وجاذبية تعطف الرجال والن�ساء �إىل حمبته .ثم ال بد له �أي�ضً ا من الكمال الروحي،
لذلك ،وملا يفي�ض عليه� ،ضرورة ات�صاله بامللأ الأعلى.
والر�سالة ت�ستلزم ل�صاحبها �شي ًئا كث ًريا من التميز االجتماعي بني قومه،
كما ورد(� :)1أنه ال يبعث اهلل نب ًّيا �إال يف عز من قومه ،ومنعة من ع�شريته.
والر�سالة ت�ستلزم ل�صاحبها نو ًعا من القوة التي تعده لأن يكون نافذ القول،
جماب الدعوة ،ف�إن اهلل جل �ش�أنه ال يتخذ الر�سالة عبثًا ،وال يبعث باحلق ر�سو ًال
�إال وقد �أراد لدعوته �أن تتم ،و�أن تر�سخ �أ�صولها يف لوح العامل املحفوظ ،و�أن متتزج
امتزاجا َﱹﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
بحقائق هذا العامل
ً
ﮩﱸ ]الن�ساء.[64 /
وحا�ش هلل( ،)2ال ير�سل اهلل دعوة احلق لت�ضيع ،وال يبعث ر�سو ًال
من عنده لريتد خمز ًّيا ﱹﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ .ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ

]الأنعام.[11 -10 /

ﱹﯕ ﯖ

ﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ  .ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣ
( )1رواه ال�شيخان بلفظ :كذلك الر�سل تبعث يف �أح�ساب قومها ...من حديث طويل ،راجع تي�سري الو�صول �إىل
جامع الأ�صول ،ج� ،3ص.320
(َ )2
حا�ش هلل :براءة ،ومعا ًذا( .م).
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ﯤ ﯥﱸ ]الأنفــال .[8 - 7 /ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ.

ﯕ ﯖ ﯗ  .ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ َﱸ ]ال�صافات .[173 -171 /ﱹﭥ
ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ  .ﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﱸ ]غافر.[52 -51 /

�إن مقام الر�سالة يقت�ضي ل�صاحبه �سلطانًا �أو�سع مما يكون بني احلاكم
واملحكومني ،بل و�أو�سع مما يكون بني الأب و�أبنائه.
قد يتناول الر�سول من �سيا�سة الأمة مثل ما يتناول امللوك ،ولكن للر�سول
وحده وظيفة ال �شريك له فيها .من وظيفته �أي�ضً ا �أن يت�صل بالأرواح التي يف
الأج�ساد ،وينزع احلجب ليطلع على القلوب التي يف ال�صدور .له بل عليه �أن ي�شق
عن قلوب �أتباعه ،لي�صل �إىل جمامع احلب وال�ضغينة( ،)1ومنابت احل�سنة وال�سيئة.
وجماري اخلواطر ،ومكامن الو�ساو�س ،ومنابع النيات ،وم�ستودع الأخالق .له
عمل ظاهري يف �سيا�سة العامة ،وله �أي�ضً ا عمل خفي يف تدبري ال�صلة التي جتمع
بني ال�شريك وال�شريك ،واحلليف واحلليف ،واملوىل وعبده ،والوالد وولده ،ويف
تدبري تلك الروابط التي ال يطلع عليها �إال احلليل وحليلته( .)2له رعاية الظاهر
والباطن ،وتدبري �أمور اجل�سم والروح ،وعالقاتنا الأر�ضية وال�سماوية .له �سيا�سة
الدنيا والآخرة.
( )1ال�ضغينة :احلقد( .م).
( )2احلليل واحلليلة :الرجل وزوجته( .م).
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الر�سالة تقت�ضي ل�صاحبها ،وهي كما ترى ،وفوق ما ترى ،حق االت�صال
بكل نف�س ات�صال رعاية وتدبري ،وحق الت�صريف لكل قلب ت�صريفًا غري حمدود.
كماله  اخلا�ص به

ذلك والحظ �أي�ضً ا �أن النبي  قد اخت�صت ر�سالته بكثري مما مل يكن
لغريه من املر�سلني .فقد جاء  بدعوة اختاره اهلل تعاىل لأن يدعو �إليها النا�س
كلهم �أجمعني ،وقدر له �أن يبلغها كاملة ،و�أن يقوم عليها حتى يكمل الدين،
وتتم النعمة ،وحتى ال تكون فتنة ،ويكون الدين كله هلل .تلك الر�سالة توجب
ل�صاحبها من الكمال �أق�صى ما ت�سمو �إليه الطبيعة الب�شرية ،ومن القوة النف�سية
منتهى ما قدر اهلل لر�سله امل�صطفني الأخيار ،ومن ت�أييد اهلل ما يتنا�سب مع تلك
الدعوة الكبرية العامة.
فذلك قوله تعاىل :ﱹ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱸ ]الن�ساء.[113 /
وقوله تعاىل :ﱹﰂ ﰃﱸ ]الطور .[48 /ويف احلديث (« :)1واهلل ال يخزيك
اهلل �أبدا»(�« ،)2أنا �أكرم ولد �آدم على ربي وال فخر».
من �أجل ذلك كان �سلطان النبي  مبقت�ضى ر�سالته �سلطانًا عا ًّما ،و�أمره
يف امل�سلمني مطا ًعا ،وحكمه �شام ًال ،فال �شيء ،مما متتد �إليه يد احلكم �إال وقد
( )1من حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف بدء الوحي� .أخرجه ال�شيخان.
( )2من حديث لأن�س رواه الرتمذي.
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�شمله �سلطان النبي  ،وال نوع مما يت�صور من الريا�سة وال�سلطان �إال وهو داخل
حتت والية النبي  على امل�ؤمنني.
و�إذا كان العقل يجوز �أن تتفاوت درجات ال�سلطان الذي يكون الر�سول
على �أمته ،فقد ر�أيت �أن حمم ًدا � أحق الر�سل عليهم ال�سالم ب�أن يكون له
على �أمته �أق�صى ما ميكن من ال�سلطان ونفوذ القول .قوة النبوة ،و�سلطان الر�سالة،
ونفوذ الدعوة ال�صادقة قدر اهلل تعاىل �أن تعلو على دعوة الباطل ،و�أن متكث( )1يف
الأر�ض.
ذلك �سلطان تر�سله ال�سماء من عند اهلل تعاىل على من تنزل عليه مالئكة
ال�سماء بوحي اهلل تعاىل .تلك قوة قد�سية يخت�ص بها عباد اهلل املر�سلون ،لي�ست يف
�شيء من معنى امللوكية ،وال ت�شابهها قوة امللوك ،وال يدانيها �سلطان ال�سالطني.
تلك زعامة الدعوة ال�صادقة �إىل اهلل و�إبالغ ر�سالته .ال زعامة امللك� .إنها
ر�سالة ودين وحكم النبوة ال حكم ال�سالطني.
ونعود ثان ًيا فنحذرك من �أن تخلط بني احلكمني ،و�أن يلتب�س عليك �أمر
الواليتني ،والية الر�سول من حيث هو ر�سول ،ووالية امللوك والأمراء.

( )1متكث :تبقى( .م).
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ووالية الر�سول على قومه والية روحية ،من�ش�ؤها �إميان القلب .وخ�ضوعه
خ�ضو ًعا �صادقًا تا ًّما يتبعه خ�ضوع اجل�سم ،ووالية احلاكم والية مادية ،تعتمد
�إخ�ضاع اجل�سم من غري �أن يكون لها بالقلوب ات�صال .تلك والية هداية �إىل اهلل
و�إر�شاد �إليه ،وهذه والية تدبري مل�صالح احلياة وعمارة الأر�ض .تلك للدين ،وهذه
للدنيا .تلك هلل ،وهذه للنا�س .تلك زعامة دينية ،وهذه زعامة �سيا�سية ،ويا بعد ما
بني ال�سيا�سة والدين.
حتديد املراد بكلمات ُملك وحكومة � ..إلخ

نريد بعد ذلك �أن نلفتك �إىل �شيء �آخر ف�إن ثمة كلمات ت�ستعمل �أحيانًا
ا�ستعمال املرتادفات ،وت�ستعمل �أحيانًا ا�ستعمال املتغايرات ،وين�ش�أ عن ذلك
يف بع�ض الأحوال م�شاحة( )1واختالف يف النظر ،وا�ضطراب يف احلكم .فمن
ذلك كلمات :ملك ،و�سلطان ،وحاكم ،و�أمري ،وخليفة ،ودولة ،ومملكة ،وحكومة،
وخالفة� ،إلخ.
ونحن هنا �إذا �س�ألنا هل كان النبي ً 
ملكا �أم ال ،ف�إننا نريد �أن ن�س�أل،
هل كان له � صفة غري �صفة الر�سالة .بها ي�صح �أن يقال �إنه �أ�س�س فع ًال� ،أو
�شرع يف ت�أ�سي�س وحدة �سيا�سية �أم ال؟ فاملَ ِلك يف ا�ستعمالنا هنا ،وال حرج �إن
�سميته خليفة �أو �سلطانًا �أو �أم ًريا� ،أو ما �شئت َف َ�س ِّمه ،معناه احلاكم على �أمة ذات
( )1م�شاحة :جمادلة( .م).
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وحدة �سيا�سية ومدنية ،ونريد باحلكومة والدولة وال�سلطنة واململكة ما يريد علماء
ال�سيا�سة بكلمات � Kingdomأو � stateأو � governmentأو ما �أ�شبه ذلك.
نحن ال ن�شك يف �أن الإ�سالم وحدة دينية ،وامل�سلمني من حيث هم ،جماعة
واحدة ،والنبي  دعا �إىل تلك الوحدة ،و�أمتها بالفعل قبل وفاته ،و�أنه  كان
على ر�أ�س هذه الوحدة الدينية� ،إمامها الأوحد ،ومدبرها الفذ( ،)1و�سيدها الذي
ال يراجع له �أمر ،وال يخالف له قول .ويف �سبيل هذه الوحدة الإ�سالمية
نا�ضل  بل�سانه و�سنانه ،وجاءه ن�صر اهلل والفتح ،و�أيدته مالئكة اهلل وقوته،
حتى بلغ ر�سالته ،و�أدى �أمانته .وكان له  من ال�سلطان على �أمته ما مل يكن
ﯜﱸ ]الأحزاب.[6/
مللك قبله وال بعده ﱹﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ْ

ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ ]الأحزاب.[36 /

من كان يريد �أن ي�سمي تلك الوحدة الدينية دولة ،ويدعو �سلطان النبي

ذلك ال�سلطان النبوي املطلقُ ،م ًلكا �أو خالفة ،والنبي َ م ِل ًكا �أو خليفة �أو
�سلطانًا � ..إلخ ،فهو يف ِحل( )2من �أن يفعل ،ف�إن هي �إال �أ�سماء ،ال ينبغي الوقوف
عندها ،و�إمنا املهم كما قلنا هو املعنى ،وقد حددناه لك حتدي ًدا.
( )1الفذ :املتفرد يف مكانته( .م).
( )2احلِلُّ  :املباح .واملراد :يباح له �أن يفعل ذلك( .م).
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املهم هو �أن نعرف هل كانت زعامة النبي  يف قومه زعامة ر�سالة� ،أم
زعامة ملك؟ وهل كانت مظاهر الوالية التي نراها �أحيانًا يف �سرية النبي 
مظاهر دولة �سيا�سية؟ �أم مظاهر ريا�سة دينية؟ وهل كانت تلك الوحدة التي قام
على ر�أ�سها النبي  وحدة حكومة ودولة� ،أم وحدة دينية �صرفة ال �سيا�سية؟
و�أخ ًريا هل كان  ر�سو ًال فقط �أم ً
ملكا ور�سو ًال؟
حاكما
القر�آن ينفي �أنه  كان
ً

ظواهر القر�آن املجيد ت�ؤيد القول ب�أن النبي  مل يكن له �ش�أن يف امللك
ال�سيا�سي ،و�آياته مت�ضافرة على �أن عمله ال�سماوي مل يتجاوز حدود البالغ املجرد
من كل معاين ال�سلطان.
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﱸ ]الن�ساء ،[80/ﱹ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵﱸ ]الأنعام ،[67 -66 /ﱹ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮘ ﮙ ﮚ .ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱸ ]الأنعام ،[107 -106/ﱹﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ َﱸ ] يون�س .[99 /ﱹﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

96

الإ�سالم و�أ�صول احلكم

96

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﱸ ]يون�س،[108 /ﱹﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ ]الإ�سراء،[54 /
ﱹﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ ]الفرقان،[43 /
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭘ ﭙ ﭚﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱸ ]الزمر ،[41 /ﱹﮘ ﮙ
ﮢﱸ ]ال�شورى ،[48 /ﱹﯔ ﯕ
ﮚﮛﮜﮝﮟ ﮠﮡ ُ

ﯖ ﯗ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱸ ق،[45 /
ﱹ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ .ﯤ ﯥ ﯦ.ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ.ﯭ
ﯰﱸ ]الغا�شية.[24 -21 /
ﯮﯯ َ
�صريحا �أن يكون النبي  ،حفي ًظا على النا�س ،وال
القر�آن كما ترى مينع ً
وكي ًال ،وال جبا ًرا ( )1وال م�سيط ًرا ،و�أن يكون له حق �إكراه النا�س حتى يكونوا
م�ؤمنني :ومن مل يكن حفي ًظا وال م�سيط ًرا فلي�س مبلك ،لأن من لوازم امللك
ال�سيطرة العامة واجلربوت� ،سلطانًا غري حمدود.
ومن مل يكن وكي ًال على الأمة فلي�س مبلك �أي�ضً ا.
()1يخيل �إيل �أنني قر�أت يف كتاب .مل �أ�ستطع الآن �أن �أتذكره� .أن اجلبار ا�سم امللك عند بع�ض العرب .وعليه قوله
تعاىل :ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱸ ولكن الذي وجدته فيما بني يدي من كتب اللغة �أن امللك ي�سمى ج ًربا.
وقالوا طلع اجلبار .وهو اجلوزاء .لأنها على �صورة ملك متوج على كر�سي .وقالوا هو كذا ذرا ًعا بذراع اجلبار� .أي
بذراع امللك .واهلل �أعلم.
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ﱹﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﱸ ]الأحزاب.[40 /

القر�آن �صريح يف �أن حمم ًدا  مل يكن له من احلق على �أمته غري حق
الر�سالة .ولو كان ً 
ملكا لكان له على �أمته حق امللك �أي�ضً ا .و�أن للملك حقًّا
غري حق الر�سالة ،وف�ض ً
ال غري ف�ضلها ،و�أث ًرا غري �أثرها ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱸ ]الأعراف ،[188 /ﱹﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﰀﱸ ]هود،[12 /
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ٌ
ﱹ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ ]الرعد .[7 /ﱹ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ

ﰚ ﰛ ﰜﱸ ]الكهف ،[110 /ﱹﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﱸ ]احلج ،[49 /ﱹ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱸ ]�ص ،[70 /ﱹ ﭺ

ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ ]ف�صلت.[6 /

القر�آن كما ر�أيت �صريح يف �أن حمم ًدا  ،مل يكن �إال ر�سو ًال قد خلت
من قبله الر�سل ،ثم هو بعد ذلك �صريح يف �أنه -عليه ال�صالة وال�سالم -مل
يكن من عمله �شيء غري �إبالغ ر�سالة اهلل تعاىل �إىل النا�س ،و�أنه مل يكلف �شي ًئا
غري ذلك البالغ ،ولي�س عليه �أن ي�أخذ النا�س مبا جاءهم به ،وال �أن يحملهم
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ﱹ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ ]املائدة ،[92/ﱹﮐ

ﮛﱸ ]املائدة ،[99 /ﱹﮜ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ َ

ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﱸ ]الأعراف ،[184 /ﱹﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱸ ]يون�س ،[2 /ﱹ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱸ ]الرعد ،[40 /ﱹﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﱸ ]النحل ،[35 /ﱹﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﱸ ]النحل،[64 /
ﮌﱸ ]النحل ،[82 /ﱹﭖ ﭗ
ﱹﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ُ
ﭘ ﭙ ﭚﱸ ]الإ�سراء،[105 /ﱹ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ ]مرمي ،[97 /ﱹ ﭵ.ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ.ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﱸ ]طه ،[3 -1 /ﱹ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﱸ ]النور ،[54 /ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﱸ ]الفرقان،[56 /
ﱹﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ.ﭾ ﭿ ﮀ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﱸ ]النمل ،[92 -91 /ﱹﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﱸ ]العنكبوت ،[18 /ﱹ ﭛ ﭜ
ُ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ.ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
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ﭨﱸ ]الأحزاب ،[46 - 45 /ﱹﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱸ ]�سب�أ ،[28 /ﱹ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ ٍ ]�سب�أ ،[46 /ﱹﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ.ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ ]فاطر.[24 -23 /
ﱹﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ ]ي�س ،[17 /ﱹﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱸ ]�ص ،[65 /ﱹﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱸ ]الأحقاف ،[9 /ﱹﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱸ ]الفتح/

 ،[8ﱹﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ ]التغابن ،[12 /ﱹﰕ

ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﱸ ]امللك.[26 /

ﱹﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  .ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ  .ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ .ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﱸ

]اجلن.[23 -20/

ال�سنة كذلك

�إذا نحن جتاوزنا كتاب اهلل تعاىل �إىل �سنة النبي -عليه ال�صالة وال�سالم،
وجدنا الأمر فيها �أ�صرح ،واحلجة �أقطع.
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روي �صاحب ال�سرية( )1النبوية �أن رج ًال جاء �إىل النبي  حلاجة يذكرها،
فقام بني يديه ف�أخذته ِر ْعدة �شديدة( )2ومهابة ،فقال له  :ه ِّون عليك ف�إين
ل�ست مبلك وال جبار ،و�إمنا �أنا ابن امر�أة من قري�ش ت�أكل القديد مبكة .وقد جاء
يف احلديث �أنه ملا خري على ل�سان �إ�سرافيل بني �أن يكون نب ًّيا ً
ملكا� ،أو نب ًّيا عب ًدا،
نظر � إىل جربيل  ،كامل�ست�شري له ،فنظر جربيل �إىل الأر�ض ي�شري �إىل
التوا�ضع ،ويف رواية ف�أ�شار �إليه جربيل �أن توا�ضع ،فقلت نب ًّيا عب ًدا .اهـ.
فذلك �صريح �أي�ضً ا يف �أنه  مل يكن ً
ملكا ،ومل يطلب امللك ،وال توجهت
نف�سه � إليه.
التم�س بني دفتي امل�صحف الكرمي �أث ًرا ظاه ًرا �أو خف ًّيا ملا يريدون �أن يعتقدوا
من �صفة �سيا�سية للدين الإ�سالمي ،ثم التم�س ذلك الأثر مبلغ جهدك( )3بني
()4
�أحاديث النبي  تلك منابع الدين ال�صافية متناول يديك ،وعلى َكثَب
منك ،فالتم�س منها دلي ًال �أو �شبه دليل ،ف�إنك لن جتد عليها برهانًا� ،إال ظ ًّنا ،و�إن
الظن ال يغني من احلق �شي ًئا.
( )1ال�سرية النبوية لأحمد بن زيني دحالن املتوفى �سنة 1304هـ من كتاب اكتفاء القنوع.
( )2الرعدة :ا�ضطراب اجل�سم من الفزع �أو احلمى �أو غريهما( .م).
( )3مبلغ جهدك� :أق�صى جهدك( .م).
(َ )4كثَبُ :ق ْرب( .م).
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طبيعة الإ�سالم ت�أبى ذلك � ً
أي�ضا

الإ�سالم دعوة دينية �إىل اهلل تعاىل ،ومذهب من مذاهب الإ�صالح لهذا
النوع الب�شري وهدايته �إىل ما يدنيه من اهلل جل �ش�أنه ،ويفتح له �سبيل ال�سعادة
الأبدية التي �أعدها اهلل لعباده ال�صاحلني .هو وحدة دينية �أراد اهلل جل �ش�أنه �أن
يربط بها الب�شر �أجمعني ،و�أن يحيط بها �أقطار الأر�ض كلها.
تلك دعوة قد�سية طاهرة لهذا العامل� ،أحمره و�أ�سوده� ،أن يعت�صموا
بحبل اهلل الواحد ،و�أن يكونوا �أمة واحدة ،يعبدون �إل ًها واح ًدا ،ويكونون يف عبادته
�إخوانًا .تلك دعوة �إىل املثل الأعلى ل�سالم هذا العامل ،و�أخذه �إىل ما يليق به من
الكمال ،و�إىل ما �أعد له من ال�سعادة ،تلك رحمة ال�سماء بالأر�ض ،وف�ضل اهلل
على العاملني.
دعوة العامل كله �إىل الت�آخي يف الدين دعوة معقولة ،ويف طبيعة الب�شر
ا�ستعداد لتحقيقها.
بلى .ولقد وعد اهلل جل �ش�أنه لهذه الدعوة �أن تتم ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﱸ ]�إبراهيم ،[47/ﱹﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﱸ ]النور ،[55 /ﱹﯰ
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ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﱸ ]الفتح ،[28 /ﱹﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ .ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ .ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﱸ ]ال�صف.[9 - 7 /

معقول �أن ي�ؤخذ العامل كله بدين واحد ،و�أن تنتظم الب�شرية كلها وحدة
دينية ،ف�أما �أخذ العامل كله بحكومة واحدة ،وجمعه حتت وحدة �سيا�سية م�شرتكة،
خارجا عن الطبيعة الب�شرية ،وال تتعلق به �إرادة اهلل.
فذلك مما يو�شك �أن يكون ً
على �أن ذلك �إمنا هو غر�ض من الأغرا�ض الدنيوية ،التي خ َّلى( )1اهلل
�سبحانه وتعاىل بينها وبني عقولنا .وترك النا�س �أحرا ًرا يف تدبريها على ما تهديهم
�إليه عقولهم ،وعلومهم ،وم�صاحلهم ،و�أهوا�ؤهم ،ونزعاتهم ،حكمة هلل يف ذلك
بالغة ليبقى النا�س خمتلفني ،ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭙ ﭚ
ﭛ .ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭢ ﭣﱸ ]هود.[119 - 118 /
وليبقى بني النا�س ذلك التدافع الذي �أراده اهلل ليتم العمران ﱹ ﮰ

ﮱﯓﯔﯕ ﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ

( )1خ َّلىَ :با َعد( .م).
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ﯜ ﯝ ﯞﱸ ]البقرة .[251 /وحتى يبلغ الكتاب �أجله ،ويتم
�أمر اهلل ذلك من الأغرا�ض الدنيوية التي �أنكر النبي � أن يكون له فيها حكم
�أو تدبري ،فقال �« :أنتم �أعلم ب�شئون دنياكم».
ذلك من �أغرا�ض الدنيا ،والدنيا من �أولها لآخرها ،وجميع ما فيها من
�أغرا�ض وغايات� ،أهون عند اهلل تعاىل من �أن يقيم على تدبريها غري ما ركب فينا
من عقول ،وحبانا من عواطف و�شهوات ،وعلمنا من �أ�سماء وم�سميات ،هي �أهون
عند اهلل تعاىل من �أن يبعث لها ر�سو ًال ،و�أهون عند ر�سل اهلل تعاىل من �أن ي�شغلوا
بها وين�صبوا لتدبريها.
ت�أويل بع�ض ما ي�شبه �أن يكون مظه ًرا من مظاهر الدولة

ال يريبنك هذا الذي ترى �أحيانًا يف �سرية النبي  ،فيبدو لك ك�أنه
عمل حكومي ،ومظهر للملك والدولة ،ف�إنك �إذا ت�أملت مل جتده كذلك ،بل هو
مل يكن �إال و�سيلة من الو�سائل التي كان عليه � أن يلج�أ �إليها ،تثبي ًتا للدين،
وت�أيي ًدا للدعوة ولي�س عجي ًبا �أن يكون اجلهاد و�سيلة من تلكم الو�سائل .هو و�سيلة
عنيفة وقا�سية ،ولكن ما يدريك ،فلعل ال�شر �ضروري للخري يف بع�ض الأحيان،
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ورمبا وجب التخريب ليتم العمران.
«قالوا كان ال يخلو من َغ َلب(«)1بالتحريك» ،قلنا تلك �سنة اهلل يف اخللق،
ال تزال امل�صارعة بني احلق والباطل ،والر�شد والغي ،قائمة يف هذا العامل �إىل �أن
يق�ضي اهلل بق�ضائه فيه.
�إذا �ساق اهلل ربي ًعا �إىل �أر�ض جدبة ( ،)2ليحيي ميتها ،وينقع من ُغ َّلتها
وينمي اخل�صب فيها� ،أفينق�ص من قدره �أن �أتى يف طريقه على َعقَبة( )4فعالها� ،أو
بيت رفيع العماد فهوى به»(.)5
()3

قالوا غزوت! ور�سل اهلل ما بعثت
جهل وت�ضليل �أحالم و�سف�سفة

()7

()6

لقتل نف�س وال جاءت ل�سفك دم
فتحت بال�سيف بعد الفتح بالقلم

( )1ال َغ َلب :القهر( .م).
(� )2أر�ض جدبة :ياب�سة من قلة املاء( .م).
( )3ينقعها من غلتها :يرويها من عط�شها( .م).
( )4العقبة :املكان املرتفع من الأر�ض( .م).
( )5ر�سالة التوحيد لل�شيخ حممد عبده� ،ص ( .123 - 122م).
(� )6سفك الدم :القتل ،و�إراقة الدم( .م).
( )7الأحالم :العقول .وال�سف�سفة :الرديء احلقري من كل �شيء وعمل( .م).
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ما �أتى لك عف ًوا كل ذي ح�سب تكفل ال�سيف باجلهال والعمم
وال�شر �إن تلقه باخلري �ضقت به
علمتهم كل �شيء يجهلون به

ذرعا( )1و�إ ِْن تلقه بال�شر ينح�سم
ً

()2

حتى القتال وما فيه من الذمم

()3

خامتة البحث

ترى من هذا �أنه لي�س القر�آن هو وحده الذي مينعنا من اعتقاد �أن النبي 
كان يدعو مع ر�سالته الدينية �إىل دولة �سيا�سية .ولي�ست ال�سنة هي وحدها التي
متنعنا من ذلك ،ولكن مع الكتاب وال�سنة حكم العقل وما يق�ضي به معنى
الر�سالة وطبيعتها �إمنا كانت والية حممد  على امل�ؤمنني والية الر�سالة غري
م�شوبة ب�شيء من احلكم.
هيهات هيهات( ،)4مل يكن ثمة حكومة ،وال دولة ،وال �شيء من نزعات

(� )1ضقت به ذر ًعا :مل تطقه( .م).
( )2ينح�سم :ينقطع وينتهي( .م).
( )3لأحمد بك �شوقي.
( )4هيهاتَ :ب ُعد وقوع ذلك( .م).
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ال�سيا�سة ،وال �أغرا�ض امللوك والأمراء.
لعلك الآن قد اهتديت �إىل ما كنت ت�س�أل عنه قب ًال ،من خلو الع�صر
النبوي من مظاهر احلكم و�أغرا�ض الدولة ،وعرفت كيف مل يكن هنالك ترتيب
حكومي ،ومل يكن ثمة والة وال ق�ضاة وال ديوان � ..إلخ .ولعل ظالم تلك احلرية
التي �صادفتك قد ا�ستحال( )1نو ًرا .و�صارت النار عليك بر ًدا و�سال ًما.

( )1ا�ستحال :حت َّول و�صار( .م).

الكتاب الثالث
اخلالفة واحلكومة يف التاريخ

الباب الأول
الوحدة الدينية والعرب
خا�صا بالعرب
لي�س الإ�سالم دي ًنا ًّ

الإ�سالم كما عرفت دعوة �سامية� ،أر�سلها اهلل خلري هذا العامل كله� ،شرقيه
وغربيه ،عربيه و�أعجميه ،رجاله ون�سائه� .أغنيائه وفقرائه ،عامليه وجهالئه هو وحدة
دينية� ،أراد اهلل �أن يربط بها الب�شر ،و�أن ت�شمل �أقطار الأر�ض كلها ،وما كان الإ�سالم
دعوة عربية ،وال وحدة عربية ،وال دي ًنا عرب ًّيا .وما كان الإ�سالم ليعرف ف�ض ًال لأمة
على �أمة ،وال للغة على لغة ،وال لقُطر على قطر ،وال لزمن على زمن ،وال جليل
على جيل� ،إال بالتقوى .ذلك على رغم ما ترى ،من �أن النبي  كان عرب ًّيا،
وكان يحب العرب بالطبع ،ويثني عليهم ،وكان كتاب اهلل عرب ًّيا مبي ًنا.
العربية والدين

كان ال بد لدعوة الإ�سالم �أن تخرج �إىل هذا الوجود ،و�أن تربز حقيقة ثابتة
بني حقائق هذا الكون ،و�أن يحملها عن جانب القد�س الأعلى ر�سول يختاره اهلل
تعاىل ،ليبلغها �إىل النا�س.
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ولقد ر�ضي اهلل جل �ش�أنه ،وتعاىل حكمه� ،أن يختار ر�سوله لتلك الدعوة
من بني القبائل العربية دون غريها ،و�أن يختاره يف العرب من بني ولد �إ�سماعيل،
و�أن يختاره من بني ولد �إ�سماعيل يف كنانة ،و�أن يختاره يف كنانة من قري�ش ،و�أن
يختاره يف قري�ش من بني ها�شم ،و�أن يختار من بني ها�شم حممد بن عبد اهلل -
�صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم.
هلل جل �ش�أنه حكمة يف ذلك بالغة ،قد نعرفها وقد ال نعرفها ﱹ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯤﯥﯦﯧﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ.ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱸ ]الق�ص�ص.[69-68 /

كتاب عربي ،ور�سول عربي ،فال منا�ص( )1بالطبع من �أن تبد�أ دعوة الإ�سالم
بني العرب ،قبل �أن ت�صل �إىل غريهم .وال منا�ص بالطبع من �أن يكون العرب �أول
من ت�شق �آذانهم دعوة ذلك الب�شري النذير ،و�أول من يهيب بهم ذلك الداعي
�إىل اهلل ،و�أول من يحاول �أن يجمعهم على الهدى وكذلك بد�أ ر�سول اهلل 
الدعوة بني ع�شريته الأقربني ،ثم بني قومه العرب ،وما زال بهم ،ي�ؤيده ن�صر اهلل،
حتى �أتوا لدعوته خا�ضعني ،وكانوا حتت زعامة ذلك الر�سول الأمني� ،أول داخل
يف وحدة الدين.

( )1ال منا�ص :ال ملج�أ وال مفر( .م).
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احتاد العرب الديني مع اختالفهم ال�سيا�سي

البالد العربية ،كما تعرف ،كانت حتوي �أ�صنا ًفا من العرب خمتلفة
ال�شعوب والقبائل ،متباينة( )1اللهجات ،متنائية( )2اجلهات ،وكانت خمتلفة �أي�ضً ا
يف الوحدات ال�سيا�سية ،فمنها ما كان خا�ض ًعا للدولة الرومية ومنها ما كان قائ ًما
بذاته م�ستق ًّال.
كل ذلك ي�ستتبع بال�ضرورة ،تباي ًنا كب ًريا بني تلك الأمم العربية ،يف مناهج
احلكم ،و�أ�ساليب الإدارة ،ويف الآداب والعادات ،ويف كثري من مرافق احلياة
االقت�صادية واملادية.
هذه الأمم املتنافرة قد اجتمعت كلها يف زمن النبي  ،حول دعوة
الإ�سالم ،وحتت لوائه ،ف�أ�صبحوا بنعمة اهلل �إخوانًا ،تربطهم و�شيجة( )3واحدة
من الدين ،وي�ضمهم �سياج( )4واحد ،من زعامة النبي  ،ومن عطفه ورحمته،
و�صاروا �أمة واحدة ،ذات زعيم واحد ،هو النبي .

( )1متباينة :خمتلفة( .م).
( )2متنائية :بعيدة( .م).
( )3الو�شيجة :الرحم امل�شتبكة املت�صلة( .م).
( )4ال�سياج :ال�سور ،واحلائط( .م).
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تلك الوحدة العربية التي وجدت زمن النبي  مل تكن وحدة �سيا�سية
ب�أي وجه من الوجوه .وال كان فيها معنى من معاين الدولة واحلكومة ،بل مل تعد
�أب ًدا �أن تكون وحدة دينية خال�صة من �شوائب ال�سيا�سة .وحدة الإميان واملذهب
الديني ،ال وحدة الدولة ومذاهب امللك.
�أنظمة الإ�سالم دينية ال �سيا�سية

يدلك على هذا �سرية النبي  ،فما عرفنا �أنه تعر�ض ل�شيء من �سيا�سة
تلك الأمم ال�شتيتة( ،)1وال غري �شي ًئا من �أ�ساليب احلكم عندهم ،وال مما كان لكل
قبيلة منهم من نظام �إداري �أو ق�ضائي ،وال حاول �أن مي�س ما كان بني تلك الأمم
بع�ضها مع بع�ض ،وال ما كان بينها وبني غريها ،من �صالت اجتماعية �أو اقت�صادية،
وال �سمعنا �أنه عزل وال ًيا ،وال عني قا�ض ًيا ،وال نظم فيها َع َ�س ً�سا( ،)2وال و�ضع قواعد
لتجاراتهم وال لزراعاتهم وال ل�صناعاتهم .بل ترك لهم  كل ال�شئون ،وقال
لهم �أنتم �أعلم بها ،فكانت كل �أمة وما لها ،من وحدة مدنية و�سيا�سية ،وما فيها
من فو�ضى �أو نظام ،ال يربطهم �إال ما قلناه ،من وحدة الإ�سالم وقواعده و�آدابه.
رمبا �أمكن � ْأن يقال� ،إن تلك القواعد والآداب وال�شرائع ،التي جاء
بها النبي  ،للأمم العربية ولغري الأمم العربية �أي�ضً ا ،كانت كثرية ،وكان
( )1ال�شتيتة :املتفرقة( .م).
( )2الع�س�س :الذين يطوفون بالليل الكت�شاف املجرمني ومراقبتهم( .م).
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حد كبري �أكرث مظاهر احلياة يف الأمم ،فكان فيها بع�ض �أنظمة
فيها ما مي�س �إىل ٍّ
للعقوبات ،وللجي�ش ،واجلهاد ،وللبيع واملداينة والرهن ،ولآداب اجللو�س وامل�شي
واحلديث ،وكثري غري ذلك .فمن جمع العرب على تلك القواعد الكثرية ،ووحد
بني مرافقهم و�آدابهم و�شرائعهم �إىل ذلك احلد الوا�سع الذي جاء به الإ�سالم،
فقد وحد �أنظمتهم املدنية وجعلهم بال�ضرورة وحدة �سيا�سية ،فقد كانوا �إذن دولة
واحدة ،وكان النبي  زعيمها وحاكمها.
ولكنك �إذا ت�أملت ،وجدت �أن كل ما �شرعه الإ�سالم ،و�أخذ به النبي
امل�سلمني ،من �أنظمة وقواعد و�آداب مل يكن يف �شيء كثري وال قليل من �أ�ساليب
احلكم ال�سيا�سي ،وال من �أنظمة الدولة املدنية ،وهو بعد �إذا جمعته مل يبلغ �أن
يكون جز ًءا ي�س ًريا مما يلزم لدولة مدنية من �أ�صول �سيا�سية وقوانني.
�إن كل ما جاء به الإ�سالم من عقائد ومعامالت ،و�آداب وعقوبات ف�إمنا هو
�شرع ديني خال�ص هلل تعاىل ،ومل�صلحة الب�شر الدينية ال غري .و�سيان بعد ذلك �أن
تت�ضح لنا تلك امل�صالح الدينية �أم تخفى علينا ،و�سيان �أن يكون منها للب�شر م�صلحة
مدنية �أم ال ،فذلك ما ال ينظر ال�شرع ال�سماوي �إليه ،وال ينظر �إليه الر�سول.
�ضعف التباين ال�سيا�سي عند العرب �أيام النبي 
والعرب و�إن جمعتهم �شريعة الإ�سالم مل يزالوا يومئذ على ما عرفت من
تباين يف ال�سيا�سة ويف غريها من مظاهر احلياة املدنية واالجتماعية واالقت�صادية،
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وي�ساوي ذلك �أن تقول� ،إنهم كانوا دو ًال �شتى ،على قدر ما ت�سمح به حياة العرب
يومئذ من معنى الدولة واحلكومة.
�أيام النبي 
تلك حال العرب يوم حلق  بالرفيق الأعلى .وحدة دينية عامة من
حتتها دول تامة التباين �إال قلي ًال .ذلك احلق ال ريب فيه قد نخاف �أن يخفى
عليك �أمر ذلك التباين ،الذي نقول �إنه كان بني �أمم العرب زمن النبي ،
و�أن تخدعك تلك ال�صورة املن�سجمة التي يحاول امل�ؤرخون �أن ي�ضعوها لذلك
الع�صر .فاعلم �أو ًال� :أن يف فن التاريخ خط�أ كث ًريا ،وكم يخطئ التاريخ وكم يكون
�ضال ًال كب ًريا.
واعلم ثان ًيا� :أنه يف احلق �أن كث ًريا من تنافر العرب وتباينهم قد تال�شت
�آثاره ،مبا ربط الإ�سالم بني قلوبهم ،وما جمعهم عليه من دين واحد ،ومن �أنظمة
و�آداب م�شرتكة ،واذكر ثالثًا :ما �أ�سلفنا لك الإ�شارة �إليه ،من �أثر الزعامة الدينية
التي كانت للر�سول  .فال عجب �إذن �أن يكون تباين الأمم العربية قد
وهت(� )1آثاره ،وخفيت مظاهره ،وخفت حدته ،وذهبت �شدته .ﱹ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﱸ ] �آل عمران.[103 /
( )1وهت� :ضعفت( .م).
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ولكن العرب على ذلك ما برحوا �أممًا متباينة ،ودو ًال �شتى .كان ذلك
طبيع ًّيا ،وما كان طبيع ًّيا فقد ميكن �أن تخفف حدته ،وتقلل �آثاره ،ولكن ال ميكن
التخل�ص منه بوجه من الوجوه.
مل يكد  يلحق بالرفيق الأعلى حتى �أخذت تبدو جلية وا�ضحة
�أ�سباب ذلك التباين بني �أمم العرب ،وعادت كل �أمة منهم ت�شعر ب�شخ�صيتها
املتميزة ،ووجودها امل�ستقل عن غريه ،و�أو�شكت �أن تنتق�ض( )1تلك الوحدة
العربية ،التي منت يف حياة الر�سول -عليه ال�صالة وال�سالم ،وارتد �أكرث العرب،
�إال �أهل املدينة ومكة والطائف ،ف�إنه مل يدخلها ردة»(.)2
انتهاء الزعامة مبوت الر�سول 
كانت وحدة العرب كما عرفت وحدة �إ�سالمية ال �سيا�سية ،وكانت
زعامة الر�سول فيهم زعامة دينية ال مدنية ،وكان خ�ضوعهم له خ�ضوع عقيدة
خال�صا
و�إميان ،ال خ�ضوع حكومة و�سلطان ،وكان اجتماعهم حوله اجتما ًعا ً
هلل تعاىل ،يتلقون فيه خطرات الوحي( ،)3ونفحات ال�سماء ،و�أوامر اهلل تعاىل
ونواهيه ﱹ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﱸ ]�آل عمران.[164 /
( )1تنتق�ض :تنهدم( .م).
(� )2أبو الفداء ،ج� ،1ص.152
( )3اخلطرات :ما يخطر على القلب .واملراد هنا :ما يبثه الوحي( .م).
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تلك زعامة كانت ملحمد بن عبد اهلل بن عبد املطلب الها�شمي
القر�شي ،لي�ست ل�شخ�صيته وال لن�سبه ولكن لأنه ر�سول اهلل ﱹ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﱸ ]النجم ،[3 /بل عن اهلل تعاىل وبوا�سطة مالئكته املكرمني .ف�إذا ما
حلق  بامللأ الأعلى مل يكن لأحد �أن يقوم من بعده ذلك املقام الديني،
لأنه كان  ﱹ ﯱ ﯲﱸ ]الأحزاب .[40 /وما كانت ر�سالة اهلل تعاىل
لتورث عن الر�سول ،وال لت�ؤخذ منه عطاء وال توكي ًال.
مل ي�سم النبي  خليفة من بعده

وقد حلق  بالرفيق الأعلى من غري �أن ي�سمي �أح ًدا يخلفه من بعده ،وال
�أن ي�شري �إىل من يقوم يف �أمته مقامه.
بل مل ي�شر  طول حياته �إىل �شيء ي�سمى دولة �إ�سالمية� ،أو دولة
عربية.
وحا�شا هلل( ،)1ما حلق  بالرفيق الأعلى �إال بعد �أن �أدى عن اهلل تعاىل ر�سالته
كاملة ،وبني لأمته قواعد الدين كله ،ال لب�س فيها وال �إبهام ،فكيف �-إذا كان من
عمله �أن ين�شئ دولة -يرتك �أمر تلك الدولة مبه ًما على امل�سلمني ،لريجعوا �سري ًعا
من بعده حيارى ي�ضرب بع�ضهم رقاب بع�ض! وكيف ال يتعر�ض لأمر من يقوم
( )1حا�شا هلل :براءة ومعا ًذا( .م).
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بالدولة من بعده .وذلك �أول ما ينبغي �أن يتعر�ض له بناة الدول قدميًا وحديثًا!
كيف ال يرتك للم�سلمني ما يهديهم يف ذلك ،وكيف يرتكهم عر�ضة لتلك احلرية
القائمة ال�سوداء التي غ�شيتهم( )1وكادوا يف غ�سقها( )2يتناحرون ،وج�سد النبي
بينهم ملا يتم جتهيزه ودفنه؟!
مذهب ال�شيعة يف ا�ستخالف علي

عليا
واعلم �أن ال�شـيعة جمي ًعا متفقون على �أن ر�سول اهلل  قد عني ًّ
 ر�ضي اهلل تعاىل -عنه للخالفة على امل�سلمني من بعده وال نريد �أن نقف بكعند مناق�شة ذلك الر�أي .ف�إن حظه من النظر العلمي قليل ال ينبغي �أن يلتفت
�إليه.
قال ابن خلدون� :إن الن�صو�ص التي «ينقلونها وي�ؤولونها على مقت�ضى
مذهبهم ال يعرفها جهابذة ( )3ال�سنة وال نقلة ال�شريعة ،بل �أكرثها مو�ضوع(� )4أو
مطعون يف طريقه �أو بعيد عن ت�أويالتهم الفا�سدة»(.)5

( )1غ�شيتهم :غطتهم( .م).
( )2الغ�سق :ظلمة الليل( .م).
( )3جهابذة :خرباء بغوام�ض الأمور( .م).
( )4مو�ضوع :مخُ تلق مكذوب( .م).
( )5مقدمة ابن خلدون� ،ص ( .176م).
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مذهب جماعة يف ا�ستخالف �أبي بكر

وقد ذهب الإمام ابن حزم الظاهري �إىل ر�أي طائفة قالت �إن ر�سول اهلل
تعاىل ن�ص على ا�ستخالف �أبي بكر بعده على �أمور النا�س ًّن�صا جل ًّيا ،لإجماع
املهاجرين والأن�صار على �أن �سموه خليفة ر�سول اهلل  ،ومعنى اخلليفة يف اللغة
هو الذي ي�ستخلفه ،ال الذي يخلفه دون �أن ي�ستخلفه هو ،ال يجوز غري هذا البتة
يف اللغة بال خالف �إلخ( )1وقد �أطال يف ذلك.
�صحيحا .ولقد راجعنا ما
والذهاب مع هذا الر�أي تع�سف ال نرى له وج ًها
ً
تي�سر لنا من كتب اللغة فما وجدنا فيها ما يع�ضد( )2كالم الإمام ابن حزم ،ثم
وجدنا �إجماع الرواة على اختالف ال�صحابة يف بيعة �أبي بكر ،وامتناع �أجلة منهم
عنها ،وقول عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل تعاىل عنه معتذ ًرا عما قاله( )3يوم قب�ض
الر�سول �« :أيها النا�س �إين قد كنت قلت لكم بالأم�س مقالة ما كانت �إال عن
ر�أيي ،وما وجدتها يف كتاب اهلل ،وال كانت عه ًدا عهده �إ َّيل ر�سول اهلل  ،ولكني
( )1الف َِ�صل يف امللل والأهواء والنحل ،ج � ،4ص  107وما بعدها.
( )2يع�ضد :يقوي( .م).
( )3ملا تويف ر�سول اهلل  قام عمر بن اخلطاب فقال� « :إن رج ً
اال من املنافقني يزعمون �أن ر�سول اهلل تويف ،و�أن
ر�سول اهلل واهلل ما مات ،ولكنه ذهب �إىل ربه ،كما ذهب مو�سى بن عمران فغاب عن قومه �أربعني ليلة ،ثم رجع
بعد �أن قيل قد مات .واهلل لريجعن ر�سول اهلل فليقطعن �أيدي رجال و�أرجلهم يزعمون �أن ر�سول اهلل مات.
اهـ .تاريخ الطربي ،ج� ،3ص.197
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قد كنت �أرى �أن ر�سول اهلل �سيدبر �أمرنا حتى يكون �آخرنا .و�إن اهلل قد �أبقى فيكم
كتابه الذي هدى به ر�سول اهلل ،ف�إن اعت�صمتم به هداكم اهلل ملا كان هداه له ،و�إن
اهلل قد جمع �أمركم على خريكم� ،صاحب ر�سول اهلل ،وثاين اثنني �إذ هما يف الغار،
فقوموا فبايعوه»(.)1
وجدنا ذلك ووجدنا كث ًريا غريه ،فعلمنا �أن الذهاب �إىل �أن النبي  قد
بني �أمر اخلالفة من بعده ر�أي غري وجيه ،بل احلق �أنه  ما تعر�ض ل�شيء من
�أمر احلكومة بعده ،وال جاء للم�سلمني فيها ب�شرع يرجعون �إليه.
وما حلق  بالرفيق الأعلى �إال من بعد ما كمل الدين ،ومتت النعمة
ور�سخت يف حقيقة الوجود دعوة الإ�سالم ،ويومئذ مات عليه ال�صالة وال�سالم،
وانتهت ر�سالته ،وانقطعت تلك ال�صلة اخلا�صة التي كانت بني ال�سماء والأر�ض
يف �شخ�صه الكرمي .

( )1تاريخ الطربي ،ج� ،3ص.203

الباب الثاين
الدولة العربيـــة
الزعامة بعد النبي � إمنا تكون زعامة �سيا�سية

زعامة النبي كانت  -كما قلنا  -زعامة دينية ،جاءت عن طريق
الر�سالة ال غري .وقد انتهت الر�سالة مبوته  فانتهت الزعامة �أي�ضً ا ،وما كان لأحد
�أن يخلفه يف زعامته ،كما �أنه مل يكن لأحد �أن يخلفه يف ر�سالته.
ف�إن كان والبد من زعامة بني �أتباع النبي  بعد وفاته ،ف�إمنا تلك زعامة
جديدة غري التي عرفناها لر�سول اهلل .
طبيعي ومعقول �إىل درجة البداهة �أن ال توجد بعد النبي زعامة دينية،
و�أما الذي ميكن �أن يت�صور وجوده بعد ذلك ف�إمنا هو نوع من الزعامة جديد .لي�س
مت�ص ًال بالر�سالة وال قائ ًما على الدين .هو �إذن نوع ال ديني و�إذا كانت الزعامة
ال دينية فهي لي�ست �شي ًئا �أقل وال �أكرث من الزعامة املدنية �أو ال�سيا�سية ،زعامة
احلكومة وال�سلطان .ال زعامة الدين وهذا الذي قد كان.
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�أثر اال�سالم يف العرب

رفعت الدعوة الإ�سالمية �ش�أن ال�شعوب العربية من جهات �شتى ،ومل
يكن �إال ريثما(� )1أهاب بهم الداعي �إىل الإ�سالم ،حتى ا�ستحالوا(� )2أمة واحدة
من خري الأمم يف زمانهم ،وا�ستعدوا مبثل ما ي�ستعد به �شعوب الب�شر لأن يكونوا
�سادة وم�ستعمرين.
عقيدة �صافية من دن�س( )3ال�شرك ،و�إميان را�سخ يف �أعماق النف�س ،و�أخالق
هذبها ر�سول اهلل ،وذكاء �أمنته الفطر ال�سليمة ،ون�شاط �أمدتهم به الطبيعة ،ووحدة
يف اهلل قاربت منهم ما تباعد ،والءمت ما تباين ،وجعلتهم يف دين اهلل �إخوانًا.
ذلك �ش�أن العرب يوم مات ر�سول اهلل -عليه ال�صالة وال�سالم.
�شعب ناه�ض كالعرب يومئذ ال ميكن �إذا انحلت عنه زعامة النبوة �أن يعود
را�ض ًيا ،كما كان� ،أممًا جاهلية ،و�شعوبًا همجية ،وقبائل متعادية ،ووحدات م�ست�ضعفة.
�إذا هي�أ اهلل لأمة �أ�سباب القوة والغلبة فالبد �أن تقوى والبد �أن تغلب ،والبد
�أن ت�أخذ حظها من الوجود كام ًال غري منقو�ص ،فالبد �إذن �أن تقوم دولة العرب،
كما قامت من قبلها دول وقامت من بعدها دول.
( )1ريثما :مقدار( .م).
( )2ا�ستحالوا :حت َّولوا و�صاروا( .م).
( )3الدن�س :ال َو َ�سخ ،والقذارة( .م).
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ن�ش�أة الدولة العربية

مل يكن خاف ًيا على العرب �أن اهلل تعاىل قد هي�أ لهم �أ�سباب الدولة ،ومهد لهم
مقدماتها ،بل رمبا كانوا قد �أح�سوا بذلك من قبل �أن يفارقهم ر�سول اهلل  ،ولكنهم
حني قب�ض ر�سول اهلل � أخذوا من غري �شك يت�شاورون يف �أمر تلك الدولة
ال�سيا�سية ،التي مل يكن لهم منا�ص من �أن يبنوها على �أ�سا�س وحدتهم الدينية
التي خلفها فيهم النبي « وما كانت نبوة �إال تنا�سخها ملوك جربية»(.)1
كانوا يومئذ �إمنا يت�شاورون يف �أمر مملكة تقام ،ودولة تُ�شَ اد( ،)2وحكومة تن�ش أ�
�إن�شاء .ولذلك جرى على ل�سانهم يومئذ ذكر الإمارة والأمراء ،والوزارة والوزراء،
وتذاكروا القوة وال�سيف ،والعز والرثوة ،والعدد واملنعة ،والب�أ�س والنجدة .وما
كان كل ذلك �إال خو�ضً ا يف امللك ،وقيا ًما بالدولة .وكان من �أثر ذلك ما كان من
تناف�س املهاجرين والأن�صار وكبار ال�صحابة بع�ضهم مع بع�ض ،حتى متت البيعة
لأبي بكر ،فكان هو �أول ملك يف الإ�سالم.
و�إذا �أنت ر�أيت كيف متت البيعة لأبي بكر ،وا�ستقام له الأمر ،تبني لك �أنها
كانت بيعة �سيا�سية ملكية ،عليها كل طوابع الدولة املحدثة ،و�أنها �إمنا قامت كما
تقوم احلكومات ،على �أ�سا�س القوة وال�سيف.
(� )1أي �إ َّال جترب امللوك بعدها .ا هـ� .أ�سا�س البالغة.
(ُ )2ت�شادُ :تبنى( .م).
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تلك دولة جديدة �أن�ش�أها العرب ،فهي دولة عربية وحكم عربي ،ولكن
الإ�سالم كما عرفت دين الب�شرية كلها ،ال هو عربي وال هو �أعجمي.
كانت دولة عربية قامت على �أ�سا�س دعوة دينية .وكان �شعارها حماية تلك
الدعوة والقيام عليها� .أجل ،ولعلها كانت يف الواقع ذات �أثر كبري يف �أمر تلك
الدعوة .وكان لها عمل غري منكور يف حتول الإ�سالم وتطوره .ولكنها على ذلك ال
تخرج عن �أن تكون دولة عربية� ،أيدت �سلطان العرب .وروجت م�صالح العرب.
ومكنت لهم يف �أقطار الأر�ض ،فا�ستعمروها ا�ستعما ًرا .وا�ستغلوا خريها ا�ستغال ًال.
�ش�أن الأمم القوية التي تتمكن من الفتح واال�ستعمار.
اختالف العرب يف البيعة

كان ذلك �أم ًرا مفهو ًما للم�سلمني حينما كانوا يت�آمرون يف ال�سقيفة عمن
يولونه �أمرهم .وحني قال الأن�صار للمهاجرين «منا �أمري ومنكم �أمري» وحني يجيبهم
ال�صديق « :منا الأمراء ومنكم الوزراء»( )1وحني ينادي �أبو �سفيان« :واهلل �إين
لأرى عجاجة( )2ال يطفئها �إال الدم .يا �آل عبد مناف .فيم �أبو بكر من �أموركم؟
�أين امل�ست�ضعفان! �أين الأذالن علي والعبا�س؟».

( )1تاريخ الطربي ،ج� ،3ص.197
( )2عجاجة :غوغاء ورعاع من النا�س( .م).

125

الدولة العربية

125

علي عليه .فجعل يتمثل
وقال :يا �أبا ح�سن ،اب�سط يدك حتى �أبايعك ف�أبى ٌّ
ب�شعر املتلم�س:
ولن يقيم على َ�ض ْيم( )1يراد به

هذا على ا َخل ْ�سف( )2مربوط برمته

�إال الأذالن عري احلي والوتد
�شج( )3فال يرثي له �أحد
وذا ُي ّ

()4

وحني �سعد بن عبادة  يرف�ض البيعة لأبي بكر وهو يقول« :واهلل حتى
�أرميكم مبا يف كنانتي( )5من نَ ْبلي ،و�أُ ِّ
خ�ضب(� )6سنان رحمي ،و�أ�ضربكم ب�سيفي ما
ملكته يدي .و�أقاتلكم ب�أهل بيتي .ومن �أطاعني من قومي .فال �أفعل وامي احلق.
لو �أن اجلن اجتمعت لكم مع الأن�س ما بايعتكم حتى �أعر�ض على ربي و�أعلم ما
ح�سابي .فكان �سعد ال ي�صلي ب�صالتهم وال يجمع معهم ،ويحج وال يفي�ض معهم
ب�إفا�ضتهم .فلم يزل كذلك حتى هلك �أبو بكر رحمه اهلل»(.)7
كان معرو ًفا للم�سلمني يومئذ �أنهم �إمنا يقدمون على �إقامة حكومة مدنية
دنيوية .لذلك ا�ستحلوا اخلروج عليها ،واخلالف لها .وهم يعلمون �أنهم �إمنا يختلفون
(� )1ضيم :ظلم ،و�إذالل( .م).
( )2اخل�سف :الإذالل ،والظلم( .م).
( )3ي�شجُ :يجرح يف وجهه �أو يف ر�أ�سه( .م).
( )4تاريخ الطربي ،ج� ،3ص  203وما بعدها.
ال�سهام( .م).
( )5الكنانة :كل ما يو�ضع فيه ِّ
(ِّ � )6
أخ�ضب� :أ َل ِّون ،و�أ�صبغ ،واملراد هنا :لون الدماء( .م).
( )7تاريخ الطربي ،ج� ،3ص.210
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يف �أمر من �أمور الدنيا .ال من �أمور الدين .و�أنهم �إمنا يتنازعون يف �ش�أن �سيا�سي.
ال مي�س دينهم .وال يزعزع �إميانهم.
وما زعم �أبو بكر وال غريه من خا�صة القوم �أن �إمارة امل�سلمني كانت مقا ًما
دين ًّيا .وال �أن اخلروج عليها خروج على الدين .و�إمنا كان يقول �أبو بكر« :ي�أيها
النا�س �إمنا �أنا مثلكم ،و�إين ال �أدري .لعلكم �ستكلفوين ما كان ر�سول اهلل 
يطيق� .إن اهلل ا�صطفى حمم ًدا على العاملني ،وع�صمه من الآفات .و�إمنا �أنا متبع
ول�ست مبتد ًعا»(.)1
ولكن �أ�سبابًا كثرية وجدت يومئذ قد �ألقت على �أبي بكر �شي ًئا من ال�صبغة
الدينية ،وخيلت لبع�ض النا�س �أنه يقوم مقا ًما دين ًّيا ،ينوب فيه عن ر�سول اهلل .
وكذلك وجد الزعم ب�أن الإمارة على امل�سلمني مركز ديني ،ونيابة عن ر�سول اهلل .
و�إن من �أهم تلك الأ�سباب التي ن�ش�أ عنها ذلك الزعم بني امل�سلمني ما
لقب به �أبو بكر من �أنه (خليفة ر�سول اهلل).

( )1تاريخ الطربي ،ج� ،3ص.211

الباب الثاين
اخلالفة الإ�سالمية
ظهور لقب (خليفة ر�سول اهلل)

مل ن�ستطع �أن نعرف على وجه �أكيد ذلك الذي اخرتع لأبي بكر 
لقب خليفة ر�سول اهلل ،ولكنا عرفنا �أن �أبا بكر قد �أجازه وارت�ضاه.
ووجدنا �أنه ا�ستهل به كتبه �إىل قبائل العرب املرتدة ،وعهده �إىل �أمراء
اجلنود ،ولعلها �أول ما كتب �أبو بكر ،ولعلها �أول ما و�صل �إلينا حمتو ًيا على ذلك
اللقب (.)1
املعنى احلقيقي خلالفة �أبي بكر عن الر�سول

ال�شك يف �أن ر�سول اهلل  كان زعي ًما للعرب ومناط وحدتهم .على
الوجه الذي �شرحنا من قبل .ف�إذا قام �أبو بكر من بعده ً
جما ًعا
ملكا على العربَّ ،
لوحدتهم ،على الوجه ال�سيا�سي احلادث ،فقد �ساغ يف لغة العرب �أن يقال �إنه،
بهذا االعتبار ،خليفة ر�سول اهلل ،كما ي�سوغ �أن ي�سمى خليفة ب�إطالق ،ملا عرفت
( )1راجع تاريخ الطربي ،ج� ،3ص.227 ،226
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يف معنى اخلالفة ،ف�أبو بكر كان �أذن بهذا املعنى ،خليفة ر�سول اهلل ،ال معنى
خلالفته غري ذلك.
�سبب اختيار هذا اللقب

ولهذا اللقب روعة ،وفيه قوة ،وعليه جاذبية ،فال غرو �أن يختاره ال�صديق،
وهو الناه�ض بدولة حادثة ،ويريد �أن ي�ضم �أطرافها بني �أعا�صري من الفنت ،وزوابع
من الأهواء العا�صفة املتناق�ضة ،وبني قوم حديثي العهد بجاهلية ،وفيهم كثري
من بقايا الع�صبية ،و�شدة البداوة ،و�صعوبة املرا�س( .)1لكنهم كانوا حديثي عهد
بر�سول اهلل  ،واخل�ضوع له ،واالنقياد التام لكلمته ،فهذا اللقب جدير ب�أن يكبح
من جماحهم ،و ُيلني بع�ض ما ا�ستع�صى من قيادهم .ولعله قد فعل.
ولقد ح�سب نفر منهم �أن خالفة �أبي بكر للر�سول  خالفة حقيقية،
بكل معناها ،فقالوا �إن �أبا بكر خليفة حممد ،وكان حممد خليفة اهلل ،فذهبوا
يدعون �أبا بكر خليفة اهلل ،وما كانوا يكونون خمطئني يف ذلك لو �أن خالفة
ال�صديق للنبي  كانت على املعنى كانت على املعنى الذي فهموه وال يزال
يفهمه كثري غريهم �إىل الآن .ولكن �أبا بكر غ�ضب لهذا اللقب ،وقال« :ل�ست
خليفة اهلل ،ولكني خليفة ر�سول اهلل»(.)2
( )1املرا�س :ا َجل َلد والقوة( .م).
( )2مقدمة ابن خلدون� ،ص .181
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ت�سميتهم اخلوارج على �أبي بكر باملرتدين

حمل ذلك اللقب جماعة من العرب وامل�سلمني على �أن ينقادوا لإمارة
�أبي بكر انقيا ًدا دين ًّيا ،كانقيادهم لر�سول اهلل  ،و�أن يرعوا مقامه امللوكي مبا
يجب �أن يرعوا به كل ما مي�س دينهم .لذلك كان اخلروج على �أبي بكر يف ر�أيهم
خروجا على الدين ،وارتدا ًدا عن الإ�سالم والراجح عندنا �أن ذلك هو من�ش�أ قولهم
ً
�إن الذين رف�ضوا �إطاعة �أبي بكر كانوا مرتدين ،وت�سميتهم حروب �أبي بكر معهم
حروب الردة.
مل يكن اخلوارج كلهم مرتدين

ولعل جميعهم مل يكونوا يف الواقع مرتدين ,كفروا باهلل ور�سوله ،بل كان
فيهم من بقي على �إ�سالمه ،ولكنه رف�ض �أن ين�ضم �إىل وحدة �أبي بكر ،ل�سبب ما،
حرجا عليه ،وال غ�ضا�ضة يف دينه وما كان ه�ؤالء من غري
من غري �أن يرى يف ذلك ً
�شك مرتدين ،وما كانت حماربتهم لتكون با�سم الدين ،ف�إن كان والبد من حربهم
ف�إمنا هي ال�سيا�سة ،والدفاع عن وحدة العربَّ ،
والذ ْود( )1عن دولتهم.
وقد وجدنا �أن بع�ض من رف�ض بيعة �أبي بكر ،بعد �أن متت له البيعة من
امل�سلمني ،كعلي بن �أبي طالب ،و�سعد بن عبادة ،مل يعاملوا معاملة املرتدين ،وال
قيل ذلك عنهم.
( )1الذود :الدفاع( .م).
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مانعــو الزكاة

ولعل بع�ض �أولئك الذين حاربهم �أبو بكر لأنهم رف�ضوا �أن ي�ؤدوا �إليه الزكاة،
مل يكونوا يريدون بذلك �أن يرف�ضوا الدين ،و�أن يكفروا به ،ولكنهم ال غري رف�ضوا
الإذعان حلكومة �أبي بكر ،كما رف�ض غريهم من جِ َّلة امل�سلمني ،فكان بديه ًّيا �أن
مينعوا الزكاة عنه ،لأنهم ال يعرتفون به ،وال يخ�ضعون ل�سلطانه وحكومته.
كما ن�شعر بظلمة التاريخ وظلمه ،كلما حاولنا �أن نبحث جي ًدا فيما رواه لنا
التاريخ عن �أولئك الذين خرجوا على �أبي بكر ،فلقبوا املرتدين ،وعن حروبهم
تلك التي لقبوها حروب الردة.
ولكن َق َب ً�سا( )1من نور احلقيقة ال يزال ينبعث من بني ظلمات التاريخ،
و�سيتجه العلماء يو ًما نحو ذلك القب�س ،وع�سى �أن يجدوا على تلك النار هدى
دونك( )2حوار خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة� ،أحد �أولئك الذين �سموهم
مرتدين ،وهو الذي �أمر خالد ف�ضربت عنقه ،ثم �أُخذت ر�أ�سه بعد ذلك ُفجعلت
�أُ ْث ِفية( )3ل ِق ْدر.
( )1القب�س :النار ،وال�شعلة منها( .م).
( )2دونك� :أمامك( .م).
()3تو�ضع القدر عندما توقد عليها النار للطبخ فوق حجرين متقابلني ،ومن خلفهما حجر ثالث ،ف�إذا مل يجدوا
حج ًرا ثالثًا �أ�سندوا القدر �إىل اجلبل ،والأثفية ب�ضم الهمزة وك�سرها وك�سر الفاء .احلجر تو�ضع عليه القدر واجلمع
�أثايف و�أثاف .ورماه اهلل بثالثة الأثايف �أي باجلبل.
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يعلن مالك يف �صراحة وا�ضحة� ،إىل خالد �أنه ال يزال على الإ�سالم ،ولكنه
ال ي�ؤدي الزكاة �إىل �صاحب خالد (�أبي بكر).
كان ذلك �إذن نزا ًعا غري ديني .كان نزا ًعا بني مالك ،امل�سلم الثابت على
دينه ولكنه من متيم ،وبني �أبي بكر القر�شي ،الناه�ض بدولة عربية �أئمتها من
قري�ش .كان نزا ًعا يف ملوكية ملك ،ال يف قواعد دين ،وال يف �أ�صول �إميان.
لي�س مالك هو وحده الذي ي�شهد لنف�سه بالإ�سالم .بل ي�شهد له به �أي�ضً ا
عمر بن اخلطاب� ،إذ يقول لأبي بكر�« :إن خال ًدا قتل م�سل ًما فاقتله» ،بل ي�شهد له
بالإ�سالم �أي�ضً ا �أبو بكر �إذ يجيب« :ما كنت �أقتله ،ف�إنه ت�أول ف�أخط�أ»(.)1
ودونك مث ً
اال �آخر ،قول �شاعر منهم(:)2
�أطعنا ر�سول اهلل ما كان بيننا

فيـالعبــاد اهلل ما لأبـي بكــر

�أيورثنا بكــ ًرا �إذا مات بعـده

وتلك َل َع ْم ِر اهلل( )3قا�صمة الظهر

ف�أنت ال جتد يف هذا �إال رج ًال ثائ ًرا على �أبي بكر ،منك ًرا لواليته ،راف�ضً ا
لطاعته� ،آب ًيا لبيعته ولكنه يف الوقت نف�سه ي�ؤمن بر�سول اهلل  ،وال يعلن �إباءه
ل�شيء من الإ�سالم.
( )1راجع ذلك احلديث يف اجلزء الأول من تاريخ �أبي الفداء �ص .158 ، 157
( )2هو اخلطيل بن �أو�س �أخو احل�صني بن �أو�س .تاريخ الطربي ،ج � ،3ص .223
(َ )3ل َع ْمر اهلل :ق ََ�سم بحياة اهلل( .م).
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ثم �أل�سنا نقر�أ يف التاريخ� ،أي�ضً ا� ،أن عمر بن اخلطاب  قد �أنكر على
�أبي بكر قتاله املرتدين وقال« :كيف تقاتل النا�س وقد قال ر�سول اهلل � ،أمرت
�أن �أقاتل النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال اهلل ،فمن قالها ع�صم مني ماله ونف�سه �إال
بحقه ،وح�سابه على اهلل»(.)1
ذلك قليل مما بقي يف الأخبار من �صدق كاد يعفي التاريخ على �أثره(،)2
ومن حق كاد يذهب بخربه .وابحث فثم( )3مزيد.
حروب �سيا�سية ال دينية

ل�سنا نرتدد حلظة يف القطع ب�أن كث ًريا مما و�سموه حرب املرتدين يف الأيام
الأوىل من خالفة �أبي بكر مل يكن حربًا دينية ،و�إمنا كان حربًا �سيا�سية �صرفة،
ح�سبها العامة دي ًنا ،وما كانت كلها للدين.
لي�س من عملنا يف هذا املقام �أن نبني لك تلك الأ�سباب احلقيقية ،التي
كانت يف الواقع مثا ًرا لكثري من حرب الردة ،وال ن�ستطيع �أن ندعي ا�ضطالعنا
بهذا البحث� ،إن نحن حاولناه .ولكن يخيل �إلينا �إنك قد تظفر ببع�ض الأ�سباب
الأ�سا�سية املهمة �إذا �أنت دققت النظر يف �أن�ساب وقبائل الثائرين على �أبي بكر،
( )1البخاري ،ج � ،2ص .105
(� )2أعفى على �أثره� :أخفاه ،وحماه( .م).
( )3فثم :فهناك( .م).
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وعرفت �صلتهم من قري�ش ،جد البيت القائم بامللك ،و�إذا �أنت فطنت �إىل
�سنن اهلل تعاىل يف الدول النا�شئة ،والع�صبيات املتغلبة على امللك ،وكنت مع
ذلك ب�ص ًريا بطبائع العرب و�آدابهم ،ثم رزقت التوفيق.
قد وجد حقيقة مرتدون

نحن منيل �إىل االعتقاد ب�أنه قد ارتد بالفعل جماعة من امل�سلمني ،بعد
ر�سول اهلل  .فذلك �شيء تكاد تق�ضي به �سنن الطبيعة و�أنظمتها التي عرفنا.
و�أ�سهل من ذلك �أن نعتقد ب�أنه قد ادعى النبوة ،يف حياة حممد  وبعد وفاته،
متنبئون كذابون .وقد نرى يف م�شاهداتنا �أن دعوى النبوة لي�ست بعيدة من ذهن
امل�ضلل الغوي� ،إذا هو لقي من العامة اجنذابًا ،و�أغوى منهم �صحابًا و�أحبابًا ،وال
�شيء �أ�سهل عند العامة من الإميان بنبوة ذلك امل�ضلل الغوي� ،إذا هو عرف كيف
يغريهم بال�ضالل ،وميدهم يف الغي( ،)1لذلك نرجح �أنه قد وجد بالفعل ،يف �أول
عهد �أبي بكر ،جماعة ارتدوا عن الإ�سالم ،بوفاة النبي  كما وجد من ادعى
النبوة يف قبائل العرب.
وقد كان من �أول ما عمل �أبو بكر نهو�ضه حلرب �أولئك املرتدين احلقيقيني،
واملتنبئني الكذابني .حتى غلبهم وق�ضى على باطلهم.
( )1الغي :ال�ضالل( .م).
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ال نريد البحث فيما �إذا كانت لأبي بكر �صفة دينية �صرفة جعلته م�سئو ًال
عن �أمر من يرتد عن الإ�سالم �أم ال ،وال نريد البحث فيما �إذا كانت ثمة �أ�سباب
غري دينية حفزت لتلك احلرب عزمية �أبي بكر �أم ال.
ومهما يكن الأمر فال �شك �أن �أبا بكر قد بد�أ عمله يف الدولة اجلديدة بحرب
�أولئك املرتدين .وهنا ن�ش�أ لقب املرتدين .ن�ش�أ لق ًبا حقيق ًّيا ،ملرتدين حقيقيني ،ثم
بقي لق ًبا لكل من حاربهم �أبو بكر من العرب بعد ذلك� ،سوا ًء كانوا خ�صو ًما
دينيني ومرتدين حقيقة� ،أم كانوا خ�صو ًما �سيا�سيني غري مرتدين .ومن �أجل ذلك
انطبعت حروب �أبي بكر يف جملتها بطابع الدين ,ودخلت حتت ا�سم الإ�سالم
و�شعاره ،وكان االن�ضمام �إىل �أبي بكر دخو ًال حتت لواء الإ�سالم ،واخلروج عليه
ردة وف�سوقًا.
�أخالق �أبي بكر الدينية

رمبا كانت ثمة ظروف �أخرى خا�صة ب�أبي بكر ،قد �ساعدت على خط�أ العامة،
و�سهلت عليهم �أن ي�شربوا �إمارة �أبي بكر معنى دين ًّيا.
فقد كانت لل�صديق  منزلة رفيعة ممتازة ،عند ر�سول اهلل  ،وذكر يف
الدعوة الدينية ممتاز وكذلك كانت منزلته عند امل�سلمني.
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وقد كان ال�صديق مع هذا يحذو حذو الر�سول ،ومي�شي على قدمه ،يف
خا�صة نف�سه ،ويف عامة �أموره ،وال �شك يف �أن ذلك كان �ش�أنه �أي�ضً ا يف �سيا�سية �أمر
الدولة .فقد �سار بها ،مبلغ جهده ،يف طريق ديني ،ونهج بها ،على القدر املمكن.
منهج ر�سول اهلل .فال غرو �أن �أفا�ض �أبو بكر على مركزه يف الدولة اجلديدة ،التي
كان هو �أول ملك عليها ،كل ما ميكن من مظاهر الدين.
�شيوع االعتقاد ب�أن اخلالفة مقام ديني

تبني لك من هذا �أن ذلك اللقب (خليفة ر�سول اهلل) مع ما �أحاط به من
االعتبارات التي �أ�شرنا �إىل بع�ضها ومل ن�شر �إىل باقيها ،كان �سب ًبا من �أ�سباب اخلط�أ
الذي ت�سرب �إىل عامة امل�سلمني ،فخيل �إليهم �أن اخلالفة مركز ديني ،و�أن من ويل
�أمر امل�سلمني فقد حل منهم يف املقام الذي كان يحله ر�سول اهلل .
وكذلك ف�شا بني امل�سلمني منذ ال�صدر الأول ،الزعم ب�أن اخلالفة مقام
ديني ،ونيابة عن �صاحب ال�شريعة .
ترويج امللوك لذلك االعتقاد

كان من م�صلحة ال�سالطني �أن يروجوا ذلك اخلط�أ بني النا�س ،حتى يتخذوا
من الدين درو ًعا حتمي عرو�شهم ،وتذود اخلارجني عليهم ،وما زالوا يعملون على
ذلك ،من طرق �شتى  -وما �أكرث تلك الطرق لو تنبه لها الباحثون  -حتى �أفهموا
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النا�س �أن طاعة الأئمة من طاعة اهلل ،وع�صيانهم من ع�صيان اهلل ،ثم ما كان اخللفاء
ليكتفوا بذلك ،وال لري�ضوا مبا ر�ضي �أبو بكر ،وال ليغ�ضبوا مما غ�ضب منه ،بل
جعلوا ال�سلطان خليفة اهلل يف �أر�ضه ،وظله املمدود على عباده� .سبحان اهلل وتعاىل
عما ي�شركون.
ثم �إذا اخلالفة قد �أ�صبحت تل�صق باملباحث الدينية ،و�صارت جز ًءا من
عقائد التوحيد ،يدر�سه امل�سلم مع �صفات اهلل تعاىل و�صفات ر�سله الكرام ،ويلقنه
كما يلقن �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حمم ًدا ر�سول اهلل.
تلك جناية امللوك وا�ستبدادهم بامل�سلمني� ،أ�ضلوهم عن الهدى وعموا
عليهم وجوه احلق ،وحجبوا عنهم م�سالك النور با�سم الدين ،وبا�سم الدين �أي�ضً ا
ا�ستبدوا بهم ،و�أذلوهم ،وحرموا عليهم النظر يف علوم ال�سيا�سة ،وبا�سم الدين
خدعوهم و�ضيقوا على عقولهم ،ف�صاروا ال يرون لهم وراء ذلك الدين مرج ًعا،
حتى يف م�سائل الإدارة ال�صرفة ،وال�سيا�سة اخلال�صة.
ذلك وقد �ضيقوا عليهم �أي�ضً ا يف فهم الدين ،وحجروا عليهم يف دوائر
عينوها لهم ثم حرموا عليهم كل �أبواب العلم التي مت�س حظائر اخلالفة.
كل ذلك انتهى مبوت قوى البحث ،ون�شاط الفكر ،وبني امل�سلمني ،ف�أ�صيبوا
ب�شلل ،يف التفكري ال�سيا�سي ،والنظر يف كل ما يت�صل ب�ش�أن اخلالفة واخللفاء.
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ال خالفة يف الدين

واحلق �أن الدين الإ�سالمي بريء من تلك اخلالفة التي يتعارفها امل�سلمون،
وبريء من كل ما هي�أوا حولها من رغبة ورهبة ،ومن عز وقوة .واخلالفة لي�ست يف
�شيء من اخلطط الدينية ،كال وال الق�ضاء وال غريهما من وظائف احلكم ومراكز
الدولة .و�إمنا تلك كلها خطط �سيا�سية �صرفة ،ال �ش�أن للدين بها ،فهو مل يعرفها ومل
ينكرها ،وال �أمر بها وال نهى عنها ،و�إمنا تركها لنا ،لرنجع فيها �إىل �أحكام العقل،
وجتارب الأمم ،وقواعد ال�سيا�سة.
كما �أن تدبري اجليو�ش الإ�سالمية ،وعمارة املدن والثغور ،ونظام الدواوين ال
�ش�أن للدين بها ،و�إمنا يرجع الأمر فيها �إىل العقل والتجريب� ،أو �إىل قواعد احلروب،
�أو هند�سة املباين و�آراء العارفني.
ال �شيء يف الدين مينع امل�سلمني �أن ي�سابقوا الأمم الأخرى ،يف علوم االجتماع
وال�سيا�سة كلها ،و�أن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له وا�ستكانوا �إليه ،و�أن
يبنوا قواعد ملكهم ،ونظام حكومتهم ،على �أحدث ما �أنتجت العقول الب�شرية،
و�أمنت ما دلت جتارب الأمم على �أنه خري �أ�صول احلكم.
واحلمد هلل الذي هدانا لهذا ،وما كنا لنهتدي لوال �أن هدانا اهلل ،و�صلى اهلل
على حممد و�آله و�صحبه ومن وااله.

املراجع اليت وقفنا عليها
 )1املفردات يف غريب القر�آن.
 )2جوهرة التوحيد و�شروحها.
 )3ر�سالة التوحيد لل�شيخ حممد عبده.
 )4طوالع الأنوار و�شروحها.
 )5مقا�صد الطالبني.
 )6العقائد الن�سفية و�شروحها.
 )7القول املفيد على الر�سالة امل�سماة و�سيلة العبيد يف علم التوحيد
لل�شيخ حممد بخيت.
 )8املواقف و�شروحها.
 )9الر�سالة ال�شم�سية يف علم املنطق و�شروحها.
 )10مقدمة ابن خلدون.
 )11تاريخ �أبي الفداء.
 )12الفوائد البهية يف تراجم احلنفية.
 )13فوات الوفيات.
 )14تاريخ الت�شريع الإ�سالمي ملحمد بك اخل�ضري.
 )15تاريخ اخللفاء
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 )16نهاية الإيجاز يف �سرية �ساكن احلجاز.
 )17ال�سرية النبوية.
 )18ال�سرية احللبية.
 )19تاريخ الطربي.
 )20اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع.
 )21البدائع يف �أ�صول ال�شرائع.
 )22الف�صل يف امللل والأهواء والنحل.
 )23ك�شف الأ�سرار للبزدوي.
� )24إر�شاد الفحول �إىل حتقيق احلق من علم الأ�صول.
 )25تي�سري الو�صول �إىل جامع الأ�صول.
 )26العقد الفريد البن عبد ربه.
 )27ديوان الفرزدق.
 )28الأغاين.
 )29الكامل للمربد.
 )30اخلالفة �أو الإمامة العظمى لل�سيد حممد ر�شيد ر�ضا.
 )31اخلالفة و�سلطة الأمة تعريب عبد الغني �سنى بك.
A Student's History of Philosophy, By: Arthur Kenyon Roger )32
The Khilafet, By: Professor Mohammad Barakatullah (maulavie) of Bhopal.India)33
.The khalifate, By: Sir Thomas Arnold )34

140

الإ�سالم و�أ�صول احلكم

140

 )35غري ما ذكر من كتب التف�سري واحلديث والفقه والأ�صول والتوحيد
والأحكام ال�سلطانية واخلطب واملقاالت التي ظهر كثري منها يف اجلرائد
العربية والإجنليزية.
 نهاية المتن 

معد التقدمي يف �سطور
عمار علي ح�سن
●
●

●

●كاتب وباحث م�صري مهتم بالدرا�سات «عرب النوعية» يف علم ال�سيا�سة ،والتي تتناول
عالقة الظاهرة ال�سيا�سية بالأن�ساق الدينية والأدبية واالقت�صادية والقانونية والإعالمية.
●ولد بقرية الإ�سماعيلية مبحافظة املنيا عام  ،1967وتخرج يف كلية االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية بجامعة القاهرة عام  ،1989وح�صل على املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية عام
 ،1997ثم الدكتوراه عام .2001
●يكتب يف عدة �صحف عربية وم�صرية كـ«امل�صري اليوم» و«البيان» الإماراتية ،والأهرام،
و«الأهرام ويكلي» و«احلياة» و«ال�شرق الأو�سط» و«القد�س العربي».

من �أبرز الأعمال وامل�ؤلفات واجلوائز
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●التن�شئة ال�سيا�سية للطرق ال�صوفية يف م�صر
●التكاف�ؤ االقت�صادي والدميقراطية
●الن�ص وال�سلطة واملجتمع :القيم ال�سيا�سية يف الرواية العربية
●الإ�صالح ال�سيا�سي يف حمراب الأزهر والإخوان امل�سلمني
●العالقات اخلليجية /امل�صرية :جذور املا�ضي ومعطيات احلا�ضر و�آفاق امل�ستقبل
●عرب العطيات (جمموعة ق�ص�صية)
●�أحالم من�سية (جمموعة ق�ص�صية)
●حكاية �شمردل (رواية)
●الفوز بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب عام 2010؛ عن كتاب «التن�شئة ال�سيا�سية للطرق
ال�صوفية فى م�صر».
●ابن ر�شد طبي ًبا ،الكتاب التذكاري  -املجل�س الأعلى للثقافة ،م�صر 1993م.
●املنهج الإ�صالحي عند الإمام عبد احلميد بن بادي�س ،جملة اجلمعية الفل�سفية امل�صرية،
العدد الثاين1993 ،م.
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هذا الكتاب
ُطب�ع ألول م�رة ع�ام (1344ه��1925/م) ،و ُيع�د م�ن أكث�ر الكت�ب ذيو ًعا ف�ي تاريخ العرب
المحدثي�ن والمعاصري�ن عل�ى ح�دٍّ س�واء .صغي�ر الحج�مُ ،مركَّز الفك�رة ،مفعم بالش�جاعة ،ومثير
مدحا ،وإما
قدحا ،أو مس�اندته ً
للج�دل .فت�ح الب�اب لكت�ب أخ�رى نبت�ت على ضفاف�ه ،إما ر ًّدا عليه ً
معالجة لفكرته الجوهرية.
يرى مؤلفه أن الخالفة ليست أص ً
ال من أصول اإلسالم ،وإنما هي مسألة دنيوية وسياسية أكثر
منه�ا ديني�ة ،وأن الق�رآن والس�نة ل�م ي�وردا م�ا يبين  -من قريب أو بعي�د  -كيفية تنصيب الخليفة أو
معتبرا أن الخالفة «نكبة على اإلسالم والمسلمين ،وينبوع شر فاسد» ،وراح يسرد من معطيات
تعيينه،
ً
التاريخ ما يبرهن على هذا الرأي الصادم.
وينقسم الكتاب إلى ثالثة كتب فرعية :األول عن «الخالفة واإلسالم» ،والثاني عن «الحكومة
واإلسالم» ،أما الثالث فيدور حول «الخالفة والحكومة في التاريخ».
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