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حبث يف اخلالفة واحلكومة يف اإلسالم

هـــذا الـكــتــاب
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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، معتبًرا 
أن الخافة »نكبة على اإلس�ام والمس�لمين، وينبوع ش�ر فاس�د«، وراح يس�رد من معطيات التاريخ ما يبرهن 

الصادم.  الرأي  هذا  على 
وينقس�م الكت�اب إل�ى ثاث�ة كت�ب فرعي�ة: األول ع�ن »الخاف�ة واإلس�ام«، والثاني ع�ن »الحكومة 

التاريخ«. في  والحكومة  »الخافة  حول  فيدور  الثالث  أما  واإلسام«، 
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 » ينْ / التا�سع ع�سر والع�سرين امليالِديَّ ِ ينْ هذا الكتاب �سمن فعاليات م�سروع  »اإعادة اإ�سدار كتب الرتاث الإ�سالمي احلديث يف القرني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّ
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   مكتبة الإ�صكندرية، 2011
جميع حقوق الن�سر الورقي حمفوظة لدار الكتاب امل�سري واللبناين، وذلك مبوجب اتفاق مرَبم

بني مكتبة الإ�سكندرية ودار الكتاب امل�سري واللبناين.

مكتبة الإ�صكندرية بيانات الفهر�صة - اأثناء - الن�صر )فان(

االآراء الواردة يف هذا الكت�ب ال تعربرِّ ب�ل�صرورة عن وجهة نظر مكتبة االإ�صكندرية، اإمن� تعربرِّ فقط
عن وجهة نظر موؤلفيه�.
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مقدمة ال�سل�سلة

الرتاث  كتب  اإ�سدار  »اإعادة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�سروع  هذا  فكرة  اإن 
/ التا�سع ع�سر  ِ الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنينْ
«، قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ساأن  والع�سرين امليالِديَّنينْ
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �سرورة 
بني  التوا�سل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ساهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�ساري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�سبة بعطاء ال�سابقني، واإن التجديد الفعال ل 
يتم اإل مع التاأ�سيل. و�سمان هذا التوا�سل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�سطلعت بها، منذ ن�ساأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �سائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وهو اأن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�سوي التنويري - واإن 



مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�سل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�سم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�سع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�سدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًسا على �سبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�ستهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�سباب ولالأجيال اجلديدة ب�سفة خا�سة. 

وي�سبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�سبطة، 
بال�سياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
التاريخي/ الجتماعي الذي ظهرت فيه تلك الجتهادات من جهة اأخرى؛ مبا كان 
فيه من حتديات وق�سايا نه�سوية كربى، مع التاأكيد اأ�سا�ًسا على اآراء املوؤلف واجتهاداته 
والأ�سداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، فاإن التقدميات 
التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة املتخ�س�سني، 
وذلك بعد مناق�سات م�ستفي�سة، وحوارات علمية ر�سينة، ا�ستغرقت جل�سات متتالية 
لكل تقدمي، �سارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني الذين �ساركوا يف 
ن�سو�ص  تدقيق  على  املتخ�س�سني  من  قامت جمموعة  كما  الكبري.  امل�سروع  هذا 

الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�سلية للكتاب.
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًسا - يف اإطار هذا امل�سروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�س�سات �سناعة  �ستتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�ساعد ذلك على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويهات 
التي يل�سقها البع�ص به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�سلمون يف جملتهم، خا�سة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�سالمي  الفكر  والإ�سالح يف  التنوير  رواد  كتابات  كبرًيا من  ق�سًما  اإن 
خالل القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�سواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�سكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. 
اأ�سباب  النه�سوي الإ�سالمي �سبًبا من  الق�سم من الرتاث  ورمبا كان غياب هذا 
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �سياق واقعهم 
الأزمات  تفاقم  اأ�سباب  من  �سبًبا  اأي�ًسا  الغياب  هذا  كان  ورمبا  عا�سروه.  الذي 
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ص لها اأبناوؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا 
العربية والإ�سالمية وخارجها. ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، 
والأفغاين، والكواكبي، وحممد اإقبال، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، 
ل الفا�سي، والطاهر ابن عا�سور، وم�سطفى املراغي، وحممود  ومالك بن نبي، وعالَّ
 �سلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت با�سا - وغريهم - 
ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال اجلديدة من ال�سباب يف اأغلبية البلدان العربية 
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اأو  اأوروبية  جمتمعات  يف  يعي�ص  الذي  امل�سلم  ال�سباب  عن  ف�ساًل  والإ�سالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ساعًفا  عبًئا  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
ا  )ورقيًّ عليها  احل�سول  وتي�سري  بالعربية  ن�سرها  اإعادة  فقط  ولي�ص  الأعمال، 

ا(. واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والتوا�سل مع الآخر. ولي�ص اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�سارة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�سبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�سرتك،  الإن�ساين  الرتاث  اإ�سهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�سادر  اإتاحة  يف  ن�سهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�ستنه�ص هذه الإ�سهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�سها الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه اأولئك الرواد الذين عا�سوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�سايا اأمتهم، وبذلوا ق�سارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�سرهم من اأجل نه�ستها وتقدمها. 
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مكتبة  يف  م�سئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سباب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  بالعطاء احل�ساري للعلماء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�سائد اخلاطئ، الذي  امل�سار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرنا اإليه؛ فلي�ص �سحيًحا اأن جهود العطاء احل�ساري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليها عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�سافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�سانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�سر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�ساد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ص عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.
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عمار  علي حسن

تقدمي

توطئة

القرن  مدار  على  م�سر  �سهدته�  التي  الفكرية  املع�رك  يف  النظر  ميعن  من 
الع�سرين يخرج بنتيجة عري�سة، تلخ�ص امل�سهد الع�م للنزال الفكري الذي �سحذ 
اأن التحدي�ت التي  الهمم واأجلى العقول واألهب احلن�جر واأوغر ال�سدور، وهي 
طرحه� اأ�سح�ب الأفك�ر »غري امل�ألوفة« ك�نت دوًم� اأكرب من ال�ستج�ب�ت التي ج�د 
به� من ت�سدوا لتلك الأفك�ر ومنتجيه�، لي�ص لأن اأتب�ع الفريق الأول اأقوى حجة 
واأن�سع بره�نً� واأثبت مرا�ًس� واأ�سل�ص عر�ًس�؛ بل لأن اأغلب اأن�س�ر الفريق الث�ين مل 
يح�سنوا اختي�ر اأداة النزال، مم� ق�د يف النه�ية اإىل ترك هذه املع�رك من دون ح�سم، 
والع�سرين،  احل�دي  القرن  اآن لآخر، حتى مع حلول  تتجدد من  توابعه�  وجعل 

وجعل كثريين ي�سعرون اأنن� نحرث البحر اأو نتحرك يف املك�ن نف�سه.

وحتت هذه النتيجة الكلية هن�ك ا�ستنت�ج�ت فرعية، ل تخطئه� عني ب�سرية، 
ول يهمله� عقل فهيم، ميكن �سرده� على النحو الت�يل: 
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اإىل  انتهت  الفكر  الفكر بغري  اإىل مواجهة  التي رمت  املح�ولت  1-   كل 
اإم� ب�ته�م اأ�سح�به�  عك�ص م� ق�سد اأ�سح�به�، ف�لكتب التي حوربت 
ب�لكفر واملروق اأو اخلي�نة والعم�لة، وك�نت الدوافع ال�سي��سية اأكرب من 
العن��سر الفكرية يف الت�سدي له�، ب�تت اأكرث �سهرة واأو�سع رواًج�، وبدا 
اأ�سح�به� »اأبط�ًل« حتى يف نظر بع�ص العوام، وح�سدوا من املك�نة م� 
اأفك�رهم- وكثري منه�  يفند  لو ظهر من  يبلغوه�  اأن  بو�سعهم  مل يكن 
الذي  العلمي،  الراأي  طريق  عن  البني�ن-  �سعيف  ال�سنعة  مته�فت 
ي�ستخدم اأدوات البحث احلديثة، وينطلق من اقتن�ع ت�م ب�أن الطريق 

اأم�م البحث املنهجي يجب اأن يكون عري�ًس�، خ�لًي� من اأي عرثات. 

2-   اإن احلكم على كثري من الأفك�ر التي دارت حوله� تلك املع�رك، مل 
يخل اأحي�نً�، من الرتب�ص الذي �سنعته ال�سغ�ئن، وال�سعي اإىل ت�سفية 
احل�س�ب�ت ال�سي��سية وال�سخ�سية، والنت�س�ر للم�س�لح ال�سيقة، حتى 

لو ك�ن هذا على ح�س�ب احلق واحلقيقة.

3-   اإن التع�مل مع نواي� من اأث�روا تلك املع�رك الفكرية على اأنه� »خبيثة« 
على الدوام، م�س�ألة تفتقد اإىل الدقة، وحتت�ج اإىل مراجعة ت�مة، وتتطلب 
تف�ديه� م�ستقباًل؛ فبع�ص هوؤلء وقع �سحية لنق�ص املعلوم�ت وت�سويهه� 
الأحك�م.  اإ�سدار  يف  الت�سرع  اأو  للن�سو�ص،  اخل�طئة  الت�أويالت  اأو 
وبع�سهم اأراد اأن يدافع عن الإ�سالم فراح يجتهد، وك�ن يجب التع�مل 
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مع م� اأنتجه على اأنه »اجته�د خ�طئ« ولي�ص موؤامرة لت�سويه الإ�سالم 
اآخرين  منع  اإىل  يرمي  ك�ن  وبع�سهم  امل�سرية.  الُهوية  من  النيل  اأو 
اأو مك��سب م�دية،  من ا�ستغالل الإ�سالم يف حت�سيل مك�نة �سي��سية 
من  ليمنعه�  الراكدة  الفقه  بحرية  يف  حجًرا  يلقي  اأن  اأراد  وبع�سهم 
وحركة  الأحك�م  �سدور  بني  الوا�سعة  الزمنية  الفجوة  بفعل  التعفن، 
الواقع املعي�ص. وهن�ك من ك�ن به علة من نق�ص ف�أراد اأن يلفت النتب�ه 
اإليه فتجراأ على العقيدة، و�سدم الن��ص يف دينهم، واتبع مبداأ »خ�لف 
تعرف«، ط�رًح� اأفك�ًرا غريبة ل دليل عليه�، ولي�ص بو�سعه� اأن ت�سمد 

اأم�م اأي حجة.

4-   كثري من اأ�سح�ب هذه الآراء ح�دوا عنه�، بع�سهم انقلب عليه� م�ئة 
بعنوان  كت�بً�  األف  الذي  خ�لد،  حممد  خ�لد  مثل  درجة،  وثم�نني 
»الدولة يف الإ�سالم« تراجع فيه مت�ًم� عم� ج�ء يف كت�به »من هن� نبداأ« 
� يف  جزئيًّ يعدل  راح  وبع�سهم  الدولة،  عن  الدين  بف�سل  اقتن�ع  من 
اأفك�ره مثل طه ح�سني، الذي اأع�د طبع »يف ال�سعر اجل�هلي« بعد اأن 
حذف منه م� اأغ�سب الن��ص، لكنه مل يفعل ال�سيء نف�سه حي�ل كت�به 
الآخر »م�ستقبل الثق�فة يف م�سر«، الذي ك�نت نقطة ال�سد واجلذب 

فيه تدور حول »الُهوية« ولي�ست »العقيدة«. 
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      اأم� من�سور فهمي ف�سدمه م� قوبل به من »ا�ستهج�ن اجتم�عي« فراح 
يعيد قراءة املراجع التي اعتمد عليه� يف اأطروحته للدكتواره عن »املراأة 
يف الإ�سالم« ف�كت�سف اأنه مل يت�أن يف الإح�طة بكل م� ج�ء به الن�ص 
الإ�سالمي من قراآن و�سنة، وم� اأنتجه الفقه�ء يف هذا ال�س�أن، فلم� اأح�ط 
علًم� بكل م� يتعلق مبو�سوع بحثه، غري اأفك�ره، وحتول اإىل الدف�ع عن 
الإ�سالم، لكن هذا مل مينعه اأن يظل حتى اآخر اأي�م عمره غ��سًب� من 
اأ�سر على موقفه  الفكر وحق الجته�د. وهن�ك من  توافر حرية  عدم 
حتى اآخر اأي�م حي�ته، مثل ال�سيخ علي عبد الرازق، الذي بدا واثًق� مم� 

انتهى اإليه يف كت�به ال�سغري الأثري »الإ�سالم واأ�سول احلكم«.

     ومعنى هذا اأن اجلدل الفكري، ومق�رعة احلجة ب�حلجة، وتوافر �سروط 
َّذ من راأي.  َّ اعوج من فكر، وتقومي م� �َس النقد الذاتي، كفيل بتعديل م�
اأم� الإره�ب الفكري، ورمي الن��ص ب�لف�سوق واخلي�نة، فقد يوؤدي اإىل 
عن�د حتى ولو يف الب�طل، بل ي�س�عد �سع�ف النفو�ص على حتقيق م� 

ي�سعون اإليه من �سهرة اأو م�ل.

5-   من ال�سروري اأن يثق املتدينون يف عقيدتهم، ويوؤمنوا ب�أنه� اأقوى دوًم� 
من اأن ين�ل منه� راأي، اأو يهدمه� فكر. ولقد برهنت م�سرية احلي�ة اأن 
به�، بل زادته منعة وقوة؛ لأنه  التي رمي  ال�سه�م  الإ�سالم مل ت�سره 
اهلل،  بوحدانية  الإمي�ن  على  تت�أ�س�ص  العقيدة  يف  ب�س�طة  على  ينطوي 
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وعدم  وربه،  الإن�س�ن  بني  املب��سرة  والعالقة  احل�سنى،  �سف�ته  وكم�ل 
اإغف�ل النية، مع ترك احلكم عليه� ملن يعلم خ�ئنة الأعني وم� تخفي 
اأخرى،  اإذ ل تزر وازرة وزر  اأفع�له؛  ال�سدور، وم�سوؤولية الإن�س�ن عن 

عالوة على مواكبة قواعد واأحك�م الإ�سالم للفطرة الإن�س�نية. 

      كم� ب�ن بره�ن على اأن الإحل�د جت�وز اأو ك�سل عن ال�سعي لكت�س�ف 
احلقيقة، وذلك منذ اأن قدم العلم ُحجًج� عقلية جتريبية مل� ج�ءت به 
الأدي�ن ال�سم�وية يف خلق الكون، بعد اأن اأثبتت النظري�ت التي تلت 
�، كم�  اأنه خملوق، ولي�ص اأبديًّ ًأن للكون عمرا، اأي  ا »ن�سبية اآين�ستني« 
املوؤمنني  دينهم،  على  الق�ب�سني  ف�إن  ثم  ومن  املُلحدون.  يدعي  ك�ن 
بربهم، عليهم اأن يت�س�موا يف مواجهة اأي راأي، يرون فيه �سبهة جتديف 
ب�لدين، ويت�سرفوا من منطلق اأن م� هم عليه اأقوى من اأن تهزه �سطور 
ع�رية يف رواية اأو ق�سيدة، اأو اأفك�ر خ�رجة بني دفتي كت�ب، اأو اأي عمل 
ثق�يف اآخر. وعليهم فقط اأن يبحثوا يف الدين عم� يدح�ص م� يطرحه 
خم�لفوهم يف الروؤية والت�سور الإمي�ين، واأن يطلبوا من اهلل لهم الهداية، 
يف  وتع�ىل-  -�سبح�نه  اهلل  مق�م  ق�ئمني  اإىل  املوؤمنون  يتحول  اأن  دون 

احلكم على نواي� عب�ده، وحم��سبتهم عم� يدور يف طويتهم.

6-    اإن اإح�لة اخلالف�ت الفكرية والفقهية اإىل �س�ح�ت الق�س�ء هو العجز 
بعينه؛ ففي اأغلب الأوق�ت مل يكن الق�س�ء موؤهاًل للنظر يف مثل هذه 
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الق�س�ي�، فج�ءت الأحك�م ق��سرة مبت�سرة، تنطوي على جهل مبعنى 
ومبنى الأفك�ر حمل اخلالف. ويف اأوق�ت اأخرى مل يكن الق�س�ء بعيًدا 
عن ال�سغوط ال�سي��سية والجتم�عية يف ف�سه لهذا النوع من املن�زع�ت، 
يتم  تكوين جل�ن حم�يدة،  يتم  اأن  والأف�سل  اأحك�مه ج�ئرة.  فج�ءت 
اأع�س�ئه� ح�سب كل ق�سية، تدر�ص الأفك�ر التي تثري جدًل،  اختي�ر 
وتديل براأي �س�مل فيه�، ينهي التن�زع، ويريح النفو�ص، ويجلي العقول 

التي ت�ستغلق اأحي�نً� اأم�م الفهم، وتنق�د لطي�ص اأعمى.

ًم نظرا جلمود الفقه الإ�سالمي، والوقوف  7-   اإن بع�ص املع�رك الفكرية ق�
جهة،  من  به،  والكتف�ء  العلم�ء  من  الأول  الرعيل  اأنتجه  م�  عند 
واخللط بني »الإلهي« و»الب�سري« من جهة ث�نية. وقد اآن الأوان لفقه 
اإل  الن�سو�ص، فال قد�سية  جديد، ولتفريق بني الإلهي والب�سري يف 
للقراآن الكرمي وم� ثبت �سحته من الأح�ديث القد�سية والنبوية بعد 
قي��سه� على املب�دئ والأحك�م التي ج�ءت يف الن�ص الأول واملوؤ�س�ص 
وهو القراآن، وعلى املق��سد الع�مة لل�سرع الإ�سالمي. اأم� الجته�دات 
اأنتجته� حركة الفقه منذ �سدر الإ�سالم وحتى اللحظة الراهنة  التي 
يح�ط  األ  ويجب  لزم�نن�،  مطلًق�  ي�سلح  ل  بع�سه  ب�سري،  عمل  فهي 
به�لة مقد�سة، ول يتمتع منتجوه بع�سمة، ول يكت�سب اأهميته اإل من 
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زاوية اأنه جزء من ت�ريخ الفقه، ويف بع�سه م� ير�سد اإىل فهم ق�س�ي� دينية 
معينة، من دون اأن ين�سحب هذا على جميع الفقه وكل الق�س�ي�. 

8-   من اخلطر اأن تتم تعبئة العوام خالل املع�رك الفكرية، اأو ا�ستغاللهم 
يف ترجيح راأي على اآخر، اأو اإره�ب �س�حب فكر؛ فهذه الق�س�ي� تكون 
من التعقيد مب� ل ميكن لع�مة الن��ص اأن يحيطوا به� ك�ملة، ومن ثم ف�إن 
اأهل الراأي يف اجت�ه  اإ�سراكهم يف املعركة يزيد الأمور حرًج�، وي�سوق 
واحلقيقة.  للحق  النت�س�ر  طريق  يف  ولي�ص  وك�سبهم،  الن��ص  تر�سية 
مب� هو  التم�سك  اإىل  وينزع  املح�فظة،  اإىل  العوام مييل دوًم�  راأي  ولأن 
تت�س�ءل. يف  تقدم فكري  اأو  تراكم معريف  اإحداث  فر�ص  ف�إن  �س�ئد، 
� ك�نت مواقفهم  الوقت نف�سه فلي�ص املطلوب من اأ�سح�ب الراأي- اأيًّ
وت�سوراتهم- اأن ي�سدموا الن��ص فيم� يعتقدون، ففي هذا اعتداء على 

حريتهم، واإ�سرار ب�سالمتهم النف�سية. 

اأوًل: الإ�صالم واأ�صول احلكم.. الكتاب و�صاحبه

مرت نحو خم�سة وثم�نني ع�ًم� على �سدور واحد من اأكرث الكتب ذيوًع� 
يف ت�ريخ العرب املحدثني واملع��سرين على حد �سواء. وهو كت�ب �سغري احلجم، 
نبتت  اأخرى  لكتب  الب�ب  فتح  للجدل،  ومثري  ب�ل�سج�عة،  مفعم  الفكرة،  ز  ُمركَّ
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ًّ ردا عليه قدًح�، اأو م�س�ندته مدًح�، واإم� مع�جلة فكرته اجلوهرية،  على �سف�فه، اإم�
احلكم«  واأ�سول  »الإ�سالم  كت�ب  اإنه  �س�حبه.  يخطئه  مل  الذي  ومق�سده 
لل�سيخ علي عبد الرازق، الذي ل يدانيه �سهرة يف العقود الأخرية �سوى كت�بي 

»يف ال�سعر اجل�هلي« لطه ح�سني، و»حترير املراأة« لق��سم اأمني. 

اأ�سول  من  اأ�ساًل  لي�ست  اخلالفة  اإن  تقول  للكت�ب  الأ�س��سية  والفكرة 
الكرمي  القراآن  واإن  دينية،  منه�  اأكرث  و�سي��سية  دنيوية  م�س�ألة  هي  واإمن�  الإ�سالم، 
واحلديث النبوي مل يوردا م� يبني، من قريب اأو بعيد، كيفية تن�سيب اخلليفة اأو 
»اجته�د« من قبل �سح�بة  اأو  ب�سري«  التنظيم »اخرتاع  تعيينه؛ وذلك لأن هذا 
ُ، جلئوا اإليه ليح�فظوا على مت��سك اجلم�عة امل�سلمة بعد وف�ة النبي. ثم   الر�سول
اعترب عبد الرازق اخلالفة »نكبة على الإ�سالم وامل�سلمني، وينبوع �سر وف�س�د«)1(، 

وراح ي�سرد من معطي�ت الت�ريخ م� يربهن على هذا الراأي ال�س�دم يف وقته�. 

وينق�سم الكت�ب اإىل ثالثة كتب فرعية: الأول: عن »اخلالفة والإ�سالم«،   
والث�ين: بعنوان »احلكومة والإ�سالم«، اأم� الث�لث: فيدور حول »اخلالفة واحلكومة 

يف الت�ريخ«. 

وبعد تعريفه اخلالفة من الن�حية اللغوية والت�ريخية، ثم تن�ول كيفية حتوله� 
قد خال من  الكرمي  القراآن  اأن  الرازق  يوؤكد عبد  الأُمويني،  يد  »ملك« على  اإىل 

)1( علي عبد الرازق، الإ�سالم واأ�سول احلكم، الطبعة احل�لية، �ص: 51.
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اإ�س�رة اإىل اخلالفة، ويقول: »مل جند فيم� مر بن� من مب�حث العلم�ء، الذين  اأي 
زعموا اأن اإق�مة الإم�م فر�ص، من ح�ول اأن يقيم الدليـل على فر�سيته ب�آية 
من كت�ب اهلل الكرمي. ولعمري لو ك�ن يف الكت�ب دليل واحد مل� تردد العلم�ء 
يف التنويه والإ�س�دة به، اأو لو ك�ن يف الكت�ب الكرمي م� ي�سبه اأن يكون دلياًل على 
اأن�س�ر اخلالفة املتكلفني - واإنهم لكثري - من يح�ول  وجوب الإم�مة لوجد من 
اأن يتخذ من �سبه الدليل دلياًل. ولكن املن�سفني من العلم�ء واملتكلفني منهم قد 
اأعجزهم اأن يجدوا يف كت�ب اهلل تع�ىل حجة لراأيهم ف�ن�سرفوا عنه اإىل م� راأيت من 
دعوى الإجم�ع ت�رة، ومن اللتج�ء اإىل اأقي�سة املنطق واأحك�م العقل ت�رة اأخرى«)1(.  

اأي�ًس� تخلو من حديث مب��سر ووا�سح  اأن ال�سنة  ويذهب عبد الرازق اإىل 
وقطعي عن اخلالفة، فيقول: »لي�ص القراآن وحده هو الذي اأهمل تلك اخلالفة، 
ومل يت�سدَّ له�، بل ال�سنة ك�لقراآن اأي�ًس�، قد تركته� ومل تتعر�ص له�. يدلك على 
احلديث،  من  ب�سيء  الب�ب  هذا  يف  ي�ستدلوا  اأن  ي�ستطيعوا  مل  العلم�ء  اأن  هذا 
ولو وجدوا لهم يف احلديث دلياًل لقدموه يف ال�ستدلل على الإجم�ع، ومل� ق�ل 

�س�حب املواقف اإن هذا الإجم�ع مم� مل ينقل له �سند«)2(. 

ؤكد عبد الرازق اأن الأ�سل يف اخلالفة عند امل�سلمني اأن تكون راجعة  ووي
اإىل اختي�ر اأهل احلل والعقد، والبيعة الختي�رية، اأم� امللك فمن الطبيعي اأن يقوم 

)1(   املرجع ال�س�بق، �ص: 25.

)2(  املرجع ال�س�بق، �ص: 27.
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يف كل اأمة على الغلب والقهر. وقد هبطت اخلالفة يف ت�ريخ امل�سلمني اإىل ملك؛ 
لأنه� »مل ترتكز اإل على اأ�س��ص القوة الرهيبة، واإن تلك القوة ك�نت - اإل يف 
الن�در - قوة م�دية م�سلحة«، وهذا يخ�لف جوهر الإ�سالم، الذي يوؤمن ب�مل�س�واة 
امل�سلمني  اأولئك  يف  الطبيعي  و»من  اهلل،  لغري  عبوديتهم  ومينع  الب�سر،  �س�ئر  بني 
هلل  اإل  اخل�سوع  وي�أنفون  عمال،   ً مذاهبه� وي�سلكون  راأًي�،  ب�حلرية  يدينون  الذين 
على  مرة  ع�سرة  �سبع  يوم  كل  يف  العتق�د  بذلك  ربهم  وين�جون  الع�ملني،  رب 
الأقل، يف خم�سة اأوق�تهم لل�سالة. من الطبيعي يف اأولئك الأب�ة الأحرار اأن ي�أنفوا 
اخل�سوع لرجل منهم اأو من غريهم ذلك اخل�سوع الذي يط�لب به امللوك رعيتهم 

اإل خ�سوًع� للقوة، ونزوًل على حكم ال�سيف الق�هر«)1(. 

بعد  وا�ستبداده  احلكم  ف�س�د  على  الأدلة  بع�ص  الرازق  عبد  وي�ستعر�ص 
الإ�سالم،  يف  احلكم  �سكل  ت�سور  يف  ع�لية  مرونة  يبدي  ثم  الرا�سدة،  اخلالفة 
فيقول: »اإن يكن الفقه�ء اأرادوا ب�لإم�مة واخلالفة ذلك الذي يريده علم�ء ال�سي��سة 
ب�حلكومة ك�ن �سحيًح� م� يقولون، من اأن اإق�مة ال�سع�ئر الدينية، و�سالح الرعية، 
يتوقف�ن على اخلالفة، مبعنى احلكومة يف اأي �سورة ك�نت احلكومة، ومن اأي نوع، 
مطلقة اأو مقيدة، فردية اأو جمهورية، ا�ستبدادية اأو �سورية، دميقراطية اأو ا�سرتاكية اأو 
بل�سفية، ل ينتج لهم الدليل اأبعد من ذلك. اأم� اإن اأرادوا ب�خلالفة ذلك النوع اخل��ص 
ن�ه�سة«)1(.  غري  وحجتهم  دعواهم،  من  اأق�سر  فدليلهم  يعرفونه  الذي  احلكم  من 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص: 40.

)2( املرجع ال�س�بق، �ص: 50.
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ويذهب عبد الرازق اإىل اأبعد مدى فيقول: »لي�ص بن� من ح�جة اإىل تلك اخلالفة 
لأمور دينن�، ول لأمور دني�ن�. ولو �سئن� لقلن� اأكرث من ذلك، ف�إمن� ك�نت اخلالفة ومل 

تزل نكبة على الإ�سالم وعلى امل�سلمني وينبوع �سر وف�س�د«)1(.

وينتقل عبد الرازق اإىل �سرح وجهة نظره حول »نظ�م احلكم يف الإ�سالم« 
اأو  نوًع� وا�سح املع�مل من احلكم،   مل مي�ر�ص  اأن الر�سول  ابتداء من  فينطلق 
ال�سلطة ال�سي��سية، فيقول: »وجدن� عند البحث يف نظ�م الق�س�ء يف ع�سر النبوة 
اأن غري الق�س�ء اأي�ًس� من اأعم�ل احلكوم�ت ووظ�ئفه� الأ�س��سية مل يكن يف اأي�م 
الر�س�لة موجوًدا على وجه وا�سح ل لب�ص فيه، حتى ي�ستطيع ب�حث من�سف اأن 
ًة مثال لإدارة  يذهب اإىل اأن النبي  مل يعني يف البالد التي فتحه� اهلل له ول
اأحواله� و�سبط الأمر فيه�. وم� يروى من ذلك فكله عب�رة عن  �سئونه�، وتدبري 
توليته اأمرًيا على اجلي�ص اأو ع�ماًل على امل�ل اأو اإم�ًم� لل�سالة، اأو معلًم� للقراآن، اأو 
ًيء من ذلك مطردا، واإمن� ك�ن يح�سل لوقت  إىل كلمة الإ�سالم. ومل يكن �س ا  داعًي�
الر�س�لة  زمن  عن  ذلك  من  اإلين�  و�سل  فيم�  اأنن� ل جند  املوؤكد  ومن  حمدود... 
�سيًئ� وا�سًح� ميكنن� - ونحن مقتنعون ومطمئنون- اأن نقول اإنه ك�ن نظ�م احلكومة 

النبوية«)2(. 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص: 50- 51.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص: 64.
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ويفرق عبد الرازق بني الر�س�لة وامللك، ويرى اأن حممًدا  ك�ن ر�سوًل 
من  »كم  يقول:  وهن�ك  اآخر.  مق�م  وامللك  مق�م،  الر�س�لة  له،  فب�لن�سبة  فح�سب، 
� ول ر�سوًل. وكم هلل جل �س�أنه من ر�سل مل يكونوا ملوًك�، بل اإن  ملك لي�ص نبيًّ
ر�سوًل  اإل  م� ك�ن  ر�سال فح�سب... حممد  ًنوا  ك� اإمن�  الر�سل  اأكرث من عرفن� من 
لدعوة دينية خ�ل�سة للدين، ل ت�سوبه� نزعة ملك، ول دعوة لدولة، واإنه مل يكن 
للنبي  ملك ول حكومة، واأنه �سلى اهلل و�سلم مل يقم بت�أ�سي�ص مملكة، ب�ملعنى 
الذي يفهم �سي��سة من هذه الكلمة ومرادف�ته� م� ك�ن اإل ر�سوًل ك�إخوانه اخل�لني 
من الر�سل. وم� ك�ن ملًك� ول موؤ�س�ص دولة، ول داعًي� اإىل ملك... القراآن �سريح 

يف اأن حممًدا  مل يكن له من احلق على اأمته غري حق الر�س�لة«)1(. 

ويطلب عبد الرازق ممن يريد اأن يح�ججه يف هذا الأمر اأن ميعن النظر يف 
القراآن وال�سنة، ويبحث فيهم� عن اأي �سيغة للحكم يف الإ�سالم فلن يجد �سيًئ� 
ذا ب�ل، وهن� يتوجه اإىل من ي�سكك يف هذا الأمر ويقول له: »التم�ص بني دفتي 
� مل� يريدون اأن يعتقدوا من �سفة �سي��سية للدين  امل�سحف الكرمي اأثًرا ظ�هًرا اأو خفيًّ
تلك   . النبي  اأح�ديث  مبلغ جهدك بني  الأمر  التم�ص ذلك  ثم  الإ�سالمي. 
من�بع الدين ال�س�فية متن�ول يدك، وعلى كثب منك، ف�لتم�ص فيه� دلياًل اأو �سبه 
�، واإن الظن ل يغني من احلق �سيًئ�«)2(.  دليل، ف�إنك لن جتد عليه� بره�نً�، اإل ظنًّ

)1(  املرجع ال�س�بق، �ص: 70 و�ص: 87، و�ص: 97.
)2( املرجع ال�س�بق، �ص: 100.
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ولي�ست   ،� دينيًّ نظ�ًم�  لي�ست  اخلالفة  اأن  ب�عتب�ر  كت�به  الرازق  عبد  وينهي 
ني�بة عن �س�حب ال�سريعة، واأن م� قيل يف هذا الجت�ه مل يكن �سوى ترويج وا�سح 
مل�س�ألة خ�طئة مب� يحقق م�سلحة ال�سالطني. وهن� يقول: »اخلالفة لي�ست يف �سيء 
من اخلطط الدينية، كال ول الق�س�ء ول غريهم� من وظ�ئف احلكم ومراكز الدولة، 
واإمن� تلك كله� خطط �سي��سية �سرفة، ل �س�أن للدين به�، فهو مل يعرفه� ومل ينكره�، 
ول اأمر به� ول نهى عنه�، واإمن� تركه� لن�، لرنجع فيه� اإىل اأحك�م العقل، وجت�رب 

الأمم، وقواعد ال�سي��سة«)1(. 

يف  ولد  الذي  الرازق،  عبد  علي  فهو  املوؤلف  اأم�  الكت�ب  عن  هذا 
�سنة  م�سر  �سعيد  يف  »املني�«  مبح�فظة  مزار«،  »بني  مركز  جرج«  اأبو  »�سفط  قرية 
ًغريا والتحق ب�لأزهر، وتعلم على يد �سيوخ  )1305هـ/1887م(. حفظ القراآن �س

كرث منهم ال�سيخ اأحمد اأبو خطوة، وال�سيخ اأبو علي�ن. 

وحني افتتحت اجل�معة الأهلية �سنة)1326هـ/1908م( التحق عبد الرازق 
به�، من دون اأن يرتك درا�سته الأزهرية، فجمع بني الطالع على العلوم الدينية 
واملدنية. ويف ع�م )1330هـ/1912م( تخرج يف الأزهر، وح�سل منه على �سه�دة 

»الع�ملية«.

)1( املرجع ال�س�بق، �ص: 137.
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بج�معة  هن�ك  والتحق  اأ�سرته،  نفقة  على  اإجنلرتا  اإىل  �س�فر  تخرجه  وعقب 
اأك�سفورد، ع�زًم� على درا�سة القت�س�د، لكن اندلع احلرب الع�ملية الأوىل ا�سطره اإىل 

.� اأن يعود اإىل م�سر �سنة )1334هـ/ 1915م(، ليعني يف ال�سنة ذاته� ق��سًي� �سرعيًّ

وكتب عبد الرازق العديد من املق�لت يف جريدة »ال�سي��سة« التي ك�ن    
ي�سدره� حزب »الأحرار الد�ستوريني«، وح��سر يف طلبة الدكتوراه بج�معة الق�هرة 
اإىل ج�نب »الإ�سالم  األف  الفقه الإ�سالمي. وقد  ع�سرين ع�ًم� ك�ملة يف م�س�در 
واأ�سول احلكم« عدة كتب، هي: »اأم�يل علي عبد الرازق«، و»الإجم�ع يف ال�سريعة 

الإ�سالمية«، و»من اآث�ر م�سطفى عبد الرازق«. 

�سبتمرب  1344هـ/17  �سفر   29( يف  عمله  من  الرازق  عبد  ف�سل  وقد   ُ
»الإ�سالم  كت�ب  على  الأزهر  له  عقده�  التي  الت�أديبية  املحكمة  بعد  1925م( 
واأ�سول احلكم«، فخرج مبقت�سى القرار من »زمرة العلم�ء«، لكن حني توىل اأخوه 
ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق )1302-1365هـ/1885- 1946م( م�سيخة الأزهر 
ً وزيرا لالأوق�ف فرتة ق�سرية يف حكومة  اأع�ده اإىل موقعه. وعني علي عبد الرازق
دي�سمرب  1367هـ/28  القعدة  ذي   25( من  امتدت  ب��س�  اله�دي  عبد  اإبراهيم 
ع�سوية  �سغل  كم�  1949م(،  يوليو  1368هـ/25  رم�س�ن   30( اإىل  1948م( 
ب�لق�هرة.  العربية  اللغة  مبجمع  ع�سًوا  وعني  ال�سيوخ،  وجمل�ص  النواب،  جمل�ص 

وتويفِّ يف )8 جم�دى الآخرة 1386هـ/23 �سبتمرب 1966م(.
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واملزية الكربى لكت�ب »الإ�سالم واأ�سول احلكم« لي�ست فقط اإعط�ءه مثاًل 
اجتهد  اأو  مطعن،  عليه  راأًي�  اأنتج  لو  ال�سي��سي، حتى  للظرف  الفقه  ا�ستج�بة  يف 
اجته�ًدا عليه م�أخذ، بل اأي�ًس� مع�جلته لق�سية تتجدد ب��ستمرار يف واقع امل�سلمني، 
ول تلوح يف الأفق اأي بوادر لإمك�نية تبدده� يف امل�ستقبل املنظور، بل اإن وط�أته� 
زادت مع �سعود نفوذ اجلم�ع�ت والتنظيم�ت ال�سي��سية ذات الإ�سن�د الإ�سالمي، 
يف  ومم�ر�س�ته�  لفكره�  اإط�ًرا  اأو  اأيديولوجية  الإ�سالمي  الدين  من  تتخذ  التي  اأو 
اأو  فكرية«  »ثورة  يبدو  ك�ن  حينه  يف  الكت�ب  اأن  ذلك  على  يزيد  الع�م.  املج�ل 
ال�سرقية،  للدولة  مدين  م�س�ر  ت�أ�سي�ص  بغية  تقليدية،  روؤى  على  ظ�هًرا«  »خروًج� 

التي ك�نت ل تزال خ�رجة لتوه� من فلك ال�سيغة الإمرباطورية.

لكن املزية الكربى لهذا الكت�ب، يف ظني، هي اأنه مل ي�سقط ب�لتق�دم، اأو 
� بني ظهرانين�، وك�أن �س�حبه قد فرغ من  يح�ل اإىل ت�ريخ املعرفة، بل ل يزال حيًّ
اأنه�  منه�، وكم�  نحي�ه�، ول فك�ك  اأن  املتوقع  تلك  اأو  الراهنة،  اللحظة  ت�أليفه يف 
تعي�ص بينن� عي�نً� بي�نً�، ف�إنه� ق�دمة ل ريب فيه�. وتبقى هذه ال�سمة ق�ئمة يف فكرة 
الكت�ب وم�سمونه، حتى لو ك�ن �س�حبه قد انحرف عن دوره، اأو ق�م بدور ل يروق 

لكثريين. 

فرمب� ك�ن علي عبد الرازق هو »مثقف ال�سي�ق« الذي يلبي ح�جة متغرية، 
تفر�سه� عليه قوة تقع خ�رجه، اأو ينجذب هو اإليه� ليوؤدي له� خدمة تنتظره�، وقد 
ل تعرف هي ذاته� كيف تدبره�. ورمب� ك�ن هو »املثقف الأزيل« اأو »املثقف احلقيقي« 
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الذي يلبي نداء داخله، يدفعه اإىل اأن يقول كالًم� حمدًدا، وي�سري يف طريق معني، 
بغية ن�سرة احلق، واإزه�ق الب�طل، من دون م�س�ومة ول تردد. لكن بغ�ص النظر 
عن الفروق اجلوهرية بني هذين النمطني من املثقفني، ف�إن عبد الرازق ك�ن على 
الأقل يلعب دور »املثقف الن�قد« الذي يخرج على امل�ألوف، ويقلب ال�س�ئد على 
اأو »الخت�س��سي« الذي يكتب م�  وجوهه املتعددة، ولي�ص »املثقف الحرتايف« 
ميلى عليه، اأو يف�سل وي�سرح ب�إ�سه�ب الفكرة املركزية التي تعطى اإليه، من دون اأن 
يخت�ره�، اأو يكون له راأي يف اختي�ر غريه�، اأو تف�سيله� على نحو يخ�لف م� ق�سده 
الفقيه  اأو  املعرفة،  نقل  مبجرد  ير�سى  الذي  الك�تب  يكن  اأنه مل  كم�  اأ�سح�به�. 

الذي ي�ست�سلم مل� اأورده �سلفه من اجته�دات، ول يتعداه�. 

وال�سطر الأول يف الكت�ب يظهر كيف ك�ن �س�حبه يتحلى ب�سج�عة الكلمة، 
ويبدي ا�ستعداده لتحمل تبع�ت م� جتره عليه من ويالت، فه� هو يقول يف افتت�ح 
الكت�ب: »اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل، ول اأعبد اإل اإي�ه، ول اأخ�سى اأحًدا �سواه. له 
القوة والعزة، وم� �سواه �سعيف ذليل. وله احلمد يف الأوىل والآخرة. وح�سبي اهلل 

ونعم الوكيل«. 

اإيجيب�سني«  »البور�ص  الرازق جلريدة  به عبد  اأدىل  الذي  اأن احلديث  كم� 
ون�سرته جريدة ال�سي��سة مرتجًم� يف عدده� ال�س�در يف )25 املحرم 1344هـ/14 
اأغ�سط�ص 1925(، يثبت كيف ك�ن يف بداية املعركة مقتنًع� مب� كتب، غري مب�ل 
ب�لع�قبة، وك�أنه يدرك اأن هذا قدر »املثقف املختلف«. فحني �س�أله مندوب اجلريدة: 
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على  غ�سب: كال،  اأج�ب يف  الإ�سالم؟  من  الأزهر  علم�ء  يخرجك حكم  هل 
منه�  اأكرث  علمية  هيئة  وهي  الأزهر،  علم�ء  هيئة  من  اأخرجني  احلكم  الإطالق. 
له  تكن  مل  مدين  م�سرع  اأن�س�أه�  ولكن  الإ�سالمي،  الدين  ين�سئه�  ومل  دينية، 
الإمي�ن  اأكون يف ح�سن  لن  ف�إنني  عليه،  وبن�ء  اإدارية.  ولأغرا�ص  دينية  �سفة  اأية 

والإخال�ص لالإ�سالم اأقل من اأولئك العلم�ء الذين ق�سوا ب�إخراجي«.

اإل  ف�إنه مل يعرف  اأخرى  األف ثالثة كتب  الرازق قد  اأن علي عبد  ورغم 
بكت�به الرابع، الذي رام منه ف�سل الدين عن ال�سلطة ف�ساًل ظ�هًرا ل لب�ص فيه 
ول مم�حكة اأو مداورة. ومل ي�س�أ اأبًدا اأن يقف يف منت�سف امل�س�ف�ت، اأو مييل اإىل 
راأًي� يخ�لف  فيه�  اأبدى  �سببت لكل من  �س�ئكة، ط�مل�  ق�سية  اأن�س�ف احللول يف 
الت�سور املوروث اأذى تراوح بني التجهيل والتف�سيق و�سوًل اإىل التكفري، اأو على 

الأقل املح�كمة والطرد من »هيئة كب�ر علم�ء الأزهر«.

وقد وجهت هيئة كب�ر العلم�ء اإىل عبد الرازق �سبع »تهم« حمددة، هي)1(:

1-   جعل ال�سريعة الإ�سالمية �سريعة روحية حم�سة ل عالقة له� ب�حلكم 
والتنفيذ يف اأمور الدني�.

2-   اأن الدين ل مينع من اأن جه�د النبي  ك�ن يف �سبيل امللك، ل يف 
�سبيل الدين، ول لإبالغ الدعوة اإىل الع�ملني. 

)1(   حممد عم�رة، الإ�سالم واأ�سول احلكم لعلي عبد الرازق: درا�سة ووث�ئق، بريوت، املوؤ�س�سة العربية للدرا�س�ت 
والن�سر، الطبعة العربية اجلديدة، 2000م، �ص: 21.
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اأو  اإبه�م  اأو   ك�ن مو�سوَع غمو�ٍص  النبي  3-   اأن نظ�م احلكم يف عهد 
ا�سطراب اأو نق�ص، وموجًب� للحرية. 

4-   اأن مهمة النبي  ك�نت بالًغ� لل�سريعة جمرًدا عن احلكم والتنفيذ.
5-   اإنك�ر اإجم�ع ال�سح�بة على وجوب ن�سب الإم�م، وعلى اأنه ل بد لالأمة 

ممن يقوم ب�أمره� يف الدين والدني�.
6-  اإنك�ر اأن الق�س�ء وظيفة �سرعية. 

7-  اأن حكومة اأبي بكر واخللف�ء الرا�سدين من بعده ك�نت ل دينية. 

لكن اأي �سي�ق ك�ن عبد الرازق مثقفه؟ اأو اأي ظروف اأنتجت هذا الكت�ب 
املثري للجدل؟ والإج�بة التي ترد على اأغلب الأل�سن - اإن مل تكن جميعه� - اأن 
الكت�ب ابن املعركة الفكرية التي دارت رح�ه� يف م�سر عقب اإلغ�ء م�سطفى كم�ل 
اأت�تورك لـ »اخلالفة الإ�سالمية« �سنة )1342هـ/1924م(. ف�لأزهر حمل ب�سدة 
على اأت�تورك، ودع� اإىل عقد موؤمتر لبحث هذه امل�س�ألة، وتع�لت اأ�سوات تن�دي ب�أن 
يكون »امللك فوؤاد« خليفة للم�سلمني. ويف املق�بل ك�ن هن�ك تي�ر �سي��سي يه�جم 
الد�ستوريني«،  الأحرار  راأ�سه »حزب  اأبًدا، يقف على  تعود  األ  ويتمنى  اخلالفة، 
الذي ك�ن اأفراد من اأ�سرة عبد الرازق يقفون يف طليعته؛ ولذا اأهدى املوؤلف ن�سخة 
من كت�به اإىل �سديقه الدكتور حممد ح�سني هيكل رئي�ص حترير جريدة »ال�سي��سة« 
ل�س�ن ح�ل هذا احلزب، والتي لعبت دوًرا كبرًيا يف الرتويج للكت�ب، ويف الدف�ع 

عن م�سمونه، وعن موؤلفه. 



تقــدمي
3737

لكن هن�ك من ي�سكك يف هذا ال�سي�ق امل�ألوف، ويحيل فرتة ت�أليف الكت�ب 
اإىل اأي�م احلرب الع�ملية الأوىل )1332هـ-1336هـ/1914-1918م( ويف مطلع 
هوؤلء الدكتور حممد �سي�ء الدين الري�ص، الذي كر�ص ُجّل جهده الوافر لرت�سيخ 
الع�سر  يف  واخلالفة  »الإ�سالم  كت�به  ففي  لالإ�سالم«.  ال�سي��سية  »النظرية  اأرك�ن 
اأن كت�ب علي  احلديث: نقد كت�ب الإ�سالم واأ�سول احلكم« ذهب الري�ص اإىل 
هـ /1915  و1335   1333( �سنتي  بني  يبدو  م�  على  ت�أليفه  مت  قد  الرازق  عبد 
و1917م(، كم� ن�ص املوؤلف نف�سه على ذلك يف املقدمة، وهي م�س�ألة تدل عليه� 
وت�سنده� اإ�س�رة املنت اإىل اخلليفة العثم�ين حممد اخل�م�ص، الذي انتهى حكمه يف 

ال�سنة التي انتهت فيه� احلرب الع�ملية الأوىل. 

لكن عبد الرازق نف�سه مل ينِف هذا، وذكر بو�سوح وجالء م� يدل على اأن 
ت�أليف كت�به هذا ا�ستغرق منه �سنوات. فه� هو يقول يف املقدمة: »�سرعت يف بحث 
ذلك كله منذ ب�سع �سنني. ول اأزال بعُد عند مراحل البحث الأوىل. ومل اأظفر 
بعد اجلهد اإل بهذه الورق�ت، اأقدمه� على ا�ستحي�ء اإىل من يعنيهم املو�سوع«. ثم 
يقول اأي�ًس� يف املقدمة ذاته�: »تلك الورق�ت هي ثمرة عمل بذلت له اأق�سى م� 
اأملك من جهد. واأنفقت فيه �سنني كثرية العدد. ك�نت �سنني متوا�سلة ال�سدائد، 
متع�قبة ال�سواغل، م�سوبة ب�أنواع الهم، مرتعة ك�أ�سه� ب�لأمل. اأ�ستطيع العمل فيه� 

يوًم�، ثم ت�سرفني احلوادث اأي�ًم�. واأعود اإليه �سهًرا ثم اأنقطع اأعواًم�«. 
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وقد ح�ول الري�ص اأن يقطع الطريق على موؤلف »الإ�سالم واأ�سول احلكم« 
ويهز الدع�مة التي اتخذه� من��سروه الالحقون �سنًدا لهم، وهي تلك التي تعترب 
لواء  حلمل  اأهاًل  يكن  مل  الذي  فوؤاد،  امللك  وجه  يف  �سج�عة  اأطروحة  الكت�ب 
اخلالفة بعد �سقوطه�. ف�لري�ص يرى اأن فوؤاد مل يظهر اأي رغبة يف اخلالفة، بل اإنه 
كتب ذات مرة اإىل �سعد زغلول يقول: »كيف اأقوم ب�لواجب نحو جميع امل�سلمني، 
مع اأن حملي ثقيل ب�لن�سبة مل�سر وحده�؟« كم� اأن امللك ك�ن قريًب� من »الأحرار 
مب�  الري�ص  ي�ست�سهد  اأكرث من ذلك  اأت�تورك.  فعله  م�  ب�ركوا  الذين  الد�ستوريني« 
كتبه عبد الرازق نف�سه م�دًح� فوؤاد، ون�فًي� اأن يكون قد ق�سده ب�أي �سوء، فه� هو 
ين�سر يف جريدة ال�سي��سة: »ملك م�سر اأعز اهلل دولته هو اأول ملك عرفه الإ�سالم 

� ين�سر العلم والعلم�ء ويوؤيد يف بلده مب�دئ احلرية«. يف م�سر ملًك� د�ستوريًّ

الري�ص، وقدمت  اإليه  اأجمعت على عك�ص م� ذهب  لكن م�س�در عديدة 
دلئل دامغة على اأن فوؤاد ك�ن يطمع يف اأن يكون خليفة للم�سلمني بعد �سقوط 

اخلالفة العثم�نية.

ثانًيا: الإ�صالم واأ�صول احلكم.. املعركة

اأث�ر الكت�ب يف اأي�مه �سجة ع�رمة، وتن�ف�ست الأقالم حوله، قدًح� ومدًح�، 
ف�أحط بع�سه� من �س�أن موؤلفه اإىل اأ�سفل �س�فلني، واأعاله بع�سه� اإىل منزلة راقية 

من ال�سج�عة والفهم. 
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وك�ن من اأوائل من ت�سدوا للكت�ب نقًدا وجتريًح� ال�سيخ حممد بخيت 
املطيعي مفتي الدي�ر امل�سرية يف زمن �س�بق على اأي�م املعركة)1(، الذي األف كت�بً� 
و�سمه بـ »حقيقة الإ�سالم واأ�سول احلكم« يربو على اأربعم�ئة وخم�سني �سفحة، 
ق�ل فيه: »ظهر يف هذا الزم�ن كت�ب ا�سمه الإ�سالم واأ�سول احلكم، ن�سب ت�أليفه 
ف�طلعن�  ال�سرعية ح�ًل،  املن�سورة  الق��سي مبحكمة  الرازق  عبد  ال�سيخ علي  اإىل 
عليه  ويقيم  لنف�سه،  ين�سبه   � اإيج�بيًّ راأًي�  هذا  كت�به  يذكر يف  اأنه مل  فوجدن�  عليه، 
اأجمع  مل�  واإنك�ر حم�ص  �س�لبة،  ق�س�ي�  الكت�ب  هذا  ق�له يف  م�  بل كل  الربه�ن، 
اأن  النبوية، مع  ال�سنة  اأو  العزيز  الكت�ب  ُن�ّص عليه �سريًح� يف  اأو  امل�سلمون  عليه 
تلك امل�س�ئل التي اأنكره� واأنكر اأدلته� م�س�ئل فقهية �سرعية ل يجوز اخلو�ص فيه� 

مبجرد العقل«. 

ومي�سي املطيعي م�ستغربً� اأن ي�سدر هذا الكت�ب اأ�ساًل، وينكر على موؤلفه 
اأن  ق�ئله  الكت�ب: »كفر �سريح يجب على  اأن  اأو وظيفته، ويعترب  اأو دينه  مك�نته 
يتوب منه، لريجع اإىل حظرية الإ�سالم«، بل يق�سو يف نقده اإىل درجة احلديث عن 
انتح�ل عبد الرازق للكت�ب اأو ادع�ئه اأنه املوؤلف احلقيقي له، وهن� يقول: »علمن� 
من كثريين ممن يرتددون على املوؤلف اأن الكت�ب لي�ص فيه اإل و�سع ا�سمه عليه 

فقط فهو من�سوب اإليه فقط«.

ال�سلفية  املطبعة  احلكم،  واأ�سول  الإ�سالم  حقيقة  املطيعي،  بخيت  حممد  انظر:  الطالع  من  ملزيد      )1(
ومكتبته�، د. ت.
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ثم ينه�ل على املوؤلف ب�أو�س�ف لذعة من قبيل »الطفل« و»الأبله« و»اأعمى 
ب�لف�س�د« و»الط�عن يف  الع�م« و»ال�س�عي يف الأر�ص  ب�لأمن  الب�سرية« و»الع�بث 
الك�فر..  امللحد..  الك�ذب..  املع�ند..  و»الظ�مل..  الأمة«  و»املعتدي على  امللوك« 
الف��سق«، ثم ي�سف كل من يقف اإىل ج�نب عبد الرازق ب�أنه »�سيوعي، وا�سرتاكي، 

وملحد«. 

اخلالفة،  عن  يدافع  املطيعي  راح  الرازق  عبد  �سخ�ص  يف  طعن  اأن  وبعد 
وي�سفه� ب�أنه� »اأكمل اأنواع احلكوم�ت«، واأنه� »من�سب �سريف عظيم، ونعمة كبرية 
من نعم اهلل تع�ىل.. وهي ال�سبح املخيف الذي لو راآه اأ�سجع رجل يف اأوروب�، ولو 
يف من�مه، لق�م فزًع� يرجتف قلبه، وتعلوه رعدة كم� ارتعد الع�سفور بلله القطر، اأو 
كم� ارتعد املحموم خ�لطته الربدة«، ثم يقرر اأن نكب�ت امل�سلمني قد بداأت حني 

تخلوا عن اخلالفة؛ ولذا ف�إنهم بح�جة م��سة اإليه� يف دينهم ودني�هم. 

لكن املطيعي مل يقدم حجة دامغة، ول بره�نً� ن��سًع� مقنًع�، على دف�عه عن 
نظ�م اخلالفة، مكتفًي� ب�لدع�ء ب�أن القراآن الكرمي هو الذي اأوجبه�. ورغم اأن القراآن 
مل يذكر اخلالفة لفًظ�، ف�إن املطيعي ل يعنيه هذا، ول يرى من ال�سرورة اأن يذكر 

القراآن هذا اللفظ، واأنه يكفين� قول اهلل -�سبح�نه وتع�ىل: نث ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یمث [الن�س�ء/59]. وب�لطبع ف�إن املطيعي مل يلتفت اإىل 

اأن الآية الكرمية تقول: »اأويل الأمر منكم« ولي�ص »اأويل الأمر عليكم«، و�ست�ن بني 
»منكم« اأي ب�ختي�رن� و»عليكم« اأي بفر�ص احل�كم على الن��ص فر�ًس�، ب�لتغلب.
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ومل يقف املطيعي عند هذا احلد بل راح يدافع عن »امللوك« ويرف�ص طلب 
عبد الرازق بتقييد �سلط�نهم اأو حم��سبتهم ق�ئاًل: »... اأيريد املوؤلف اأن يكون الن��ص 
يف فو�سى ل ملك لهم ول رئي�ص... اأم يريد اأن امللك يرتك ملكه ملن يعبث به، 
ويرتك اأمته ملن ي�ستويل عليه�، ويرتك عر�سه فتت�سلط عليه الرع�ع و�سفلة الن��ص«. 

من ج�نبه ذهب ال�سيخ ر�سيد ر�س� اإىل اأن كت�ب عبد الرازق ينطوي على 
دعوة بل بدعة غ�ية يف اخلطورة؛ لأمرين: الأول: اأن موؤلفه ق��ٍص �سرعي وع�مل 
الإ�سالم  حلكم  »هدم  الكت�ب  اأن  والث�ين:  حوله،  اللتب��ص  يعزز  مم�  اأزهري، 
و�سرعه من اأ�س��سه وتفريق جلم�عته واإب�حة مطلقة لع�سي�ن اهلل ور�سوله يف جميع 
الأحك�م ال�سرعية الدنيوية من اأحك�م �سخ�سية و�سي��سية ومدنية وجن�ئية وجتهيل 
للم�سلمني ك�فة«)1(. ومع اأن »ر�س�« مل يكفر املوؤلف واكتفى من ج�نبه ب�لقول: »ل 
نقول يف �سخ�ص �س�حبه �سيًئ� فح�س�به على اهلل تع�ىل«)2(، اإل اأنه ط�لب م�سيخة 
هو  يقول  الإ�سالم يف كت�به.. »حتى ل  وتعلن حكم  ت�سكت عنه...  األ  الأزهر 
ر�س�  ن�سح  وقد  عليه«)3(.  الرد  عن  عجز  اأو  له  اإج�زة  عنه  �سكوتهم  اإن  واأن�س�ره 
اأو  ب�س�أن الكت�ب  اإجراء  اإىل اتخ�ذ  ب�أل ي�سغطوا على احلكومة ليدفعوه�  العلم�ء 
� ب�لعجز  �س�حبه؛ لأن يف هذا تعظيًم� ل�س�أن الكت�ب ل ي�ستحقه، واعرتاًف� �سمنيًّ

عن الرد عليه )4(. 
)1(   حممد ر�سيد ر�س�، الإ�سالم واأ�سول احلكم، جملة املن�ر، املجلد 26، جزء 100.

)2( املرجع ال�س�بق، �ص: 100.

)3( املرجع ال�س�بق، �ص: 100.

)4( املرجع ال�س�بق، �ص: 100.
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اأم� اإ�سم�عيل مظهر فقد و�سف م� اأقدم عليه علي عبد الرازق ب�أنه »قد يكون 
خط�أً ف�ح�ًس�« ومل يوافقه على اأن »اخلالفة لي�ست هي نظ�م احلكم الإ�سالمي« لكنه 
اأبدى رف�سه مم� حلق ب�لرجل من اأذى نتيجة لآرائه، واأنه ل ي�سح اأن يجرد ع�مل 
من األق�به العلمية ملجرد اأنه دافع عن فكرة حتمل قدًرا من التن�ق�ص مع م� يعتقد 
به اأ�سح�ب املدر�سة ال�سلفية التقليدية ال�س�ئدة. ومل ير�َص مظهر يف الوقت نف�سه 
وفكره،  الرازق  ت�سكيله� ملح�كمة عبد  التي مت  اللجنة  اأبدته�  التي  املالحظ�ت  عن 
اجلدل،  اإث�رة  ورامت  املو�سوع،  خ�رج  الأعم  الغ�لب  يف  ج�ءت  ب�أنه�  وو�سفه� 

وتعقب الأفك�ر بطريقة ف��سحة تنبع من نواي� مبيتة. 

اأحد  وب�تت  ال�س��سة،  اإىل  وامل�س�يخ  العلم�ء  من  الأفع�ل  ردود  وامتدت 
الزعيم  ق�ل  ولهذا  الد�ستوريني«؛  و»الأحرار  »الوفد«  حزبي  بني  ال�سراع  مظ�هر 
مبلغ  لأعرف  ب�إمع�ن  قراأته  »لقد  الكت�ب:  راأيه يف  عن  �سئل  زغلول حني  �سعد 
احلمالت عليه من اخلط�أ وال�سواب؛ فعجبت اأوًل كيف يكتب ع�مل ديني بهذا 
فم�  ول�سواهم  للم�ست�سرقني  كثرًيا  قراأت  وقد  املو�سوع؟  هذا  مثل  يف  الأ�سلوب 
وجدت ممن طعن منهم يف الإ�سالم حدة كهذه احلدة يف التعبري على نحو م� كتب 

ال�سيخ علي عبد الرازق«)1(.

)1(   حممد اإبراهيم اجلزيري، �سعد زغلول، ذكري�ت طريفة، الق�هرة، كت�ب اليوم، �ص 93-91.
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لكن عب��ص العق�د، الذي ك�ن يف هذه الآونة ك�تب الوفد الأول، خ�لف 
�، من خالل دف�عه امل�ستميت عن حرية التفكري والتعبري، فكتب يف  زغلول جزئيًّ
اأ�سم�ه� »روح ال�ستبداد يف القوانني  �سحيفة البالغ الوفدية مق�ًل ه�جم فيه م� 

والآراء« ودع� اإىل احرتام حرمة الفكر وعدم اإغف�ل م� للب�حثني من حقوق. 

م�سرًف�،  موقًف�  وقفت  التي  الوفد  اأ�سوات  اأغلب  من  واحًدا  العق�د  وك�ن 
الآونة.  تلك  يف  وال�سي��سية  الثق�فية  احلركة  ت�ريخ  يف  م�سرفة  �سفحة  و�سجلت 
الأحرار  وبني  الوفد  بني  ك�ن  الذي  احلزبي،  وال�سراع  ال�سديد،  »العداء  فرغم 
الد�ستوريني، الذين ينتمي اإليهم علي عبد الرازق، ويح�سب عليهم، ف�إن اأغلب 
النت�س�ر  جوار  اإىل  وقفت  قد  يومئذ  الوفد  �سح�فة  يف  ارتفعت  التي  الأ�سوات 
حلرية الراأي وحق عبد الرازق يف التفكري والتعبري، ولقد راأوا يف حم�كمته واحلكم 
اأ�س�بع ال�سراي، التي تعبث ب�لد�ستور، ل  عليه م�س�ألة �سي��سية ن�سجت خيوطه� 
م�س�ألة دينية، كم� ح�ول اأن ي�سوره� الذين اأيدوا املح�كمة، وم� ترتب عليه� من 

اإجراءات«)1(. 

اأم� طه ح�سني فقد دافع عن عبد الرازق دف�ًع� م�ستميًت� ظ�هًرا، ق�ئاًل: »لقد 
ت�ألب رج�ل يف الأزهر- والأزهر �سيء والدين �سيء اآخر- على الرجل ف�أخرجوه 
� اأن يخرج  من زمرتهم. اأفلي�ص هذا خليًق� ب�أن يهن�أ به علي؟ بلى، وم�ذا ي�سر عليًّ

)1(   د. حممد عم�رة، الإ�سالم واأ�سول احلكم لعلي عبد الرازق..،  مرجع �س�بق، �ص: 26.
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اإيه  الأزهر؟..  علم�ء  زمرة  يبقى يف  اأن   � عليًّ ينفع  وم�ذا  الأزهر؟  علم�ء  زمرة  من 
اأيه� الطريد من الأزهر، تع�ل نتحدث �س�حكني عن هذه الق�سة امل�سحكة، ق�سة 
كت�بك واحلكم عليه وعليك وطردك من الأزهر، م� ب�ل رج�ل الأزهر مل يق�سوا 
على كت�بك ب�لتحريق، وقد ك�ن يلزمن� اأن نرى ن�سخة جتمع يف �سحن الأزهر اأو اأم�م 
� فقد اأخرجت من الأزهر، نعم  ب�ب املزينني. دعن� نتحدث يف حرية، ول تكن اأزهريًّ
�سن�سحك منك ومن كت�بك، و�سن�سحك من الأزهر ومن الذين اأخرجوك منه، 
م�ذا قلت يف هذا الكت�ب؟ قلت اإن اخلالفة لي�ست اأ�ساًل من اأ�سول الإ�سالم، 
فهال اأكملت البحث واأمتمت النظرية، ف�خلالفة لي�ست اأ�ساًل من اأ�سول الإ�سالم، 
امل�سلمني  عند  اخلالفة  اأن  �سرتى  الروم�ين...  الفقه  اأ�سول  من  اأ�سل  هي  واإمن� 
لي�ست اإل من��سب الإمرباطورية الروم�نية، واأن اخلليفة لي�ص اإل اإمرباطوًرا، واأن 
من��سب احلكم عند امل�سلمني لي�ست اإل من��سب احلكم عند الروم�نيني. تع�ل 
ن�سحك فقد ك�ن كت�بك م�سدًرا لتغيري الأرثوذك�سية يف الإ�سالم)1(، ول�ست اأنت 
الذي غريه� اأيه� الطريد امل�سكني، واإمن� غريه� الذين طردوك وخرجوك من الأزهر. 
وقد كن� نعلم اأن الق�هرة مركز اأهل ال�سنة وموطن الأ�س�عرة وم�ستقر الأرثوذك�سية 
الإ�سالمية. ثم م� هذه الهيئة التي اأخرجتك من الأزهر وم� �سلطته� الدينية؟ هي 
اأثر من اآث�ر ال�ستبداد اأن�س�أه� عب��ص يوم ك�ن يريد اأن ي�ستهوي، ويوم ك�ن يريد اأن 

يكيد، وهي اأثر من اآث�ر ال�ستبداد ل يليق بع�سر فوؤاد م�سدر الد�ستور«)2(. 

)1( املق�سود ب�لأرثوذك�سية الإ�سالمية »املذهب ال�سنّي« املح�فظ، وهو املق�بل لالأرثوذك�سية يف راأي طه ح�سني.
)2( طه ح�سني، جريدة ال�سي��سة، عدد 4 اأغ�سط�ص 1925م.
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وهن�ك اجت�ه اإن ك�ن اأ�سح�به قد رف�سوا الكت�ب وم� فيه، اإل اأنهم مل يذهبوا 
واجلدير  اله�دئ  اجل�د  العلمي  النق��ص  يف  مثاًل  لي�سربوا  �س�حبه،  تكفري  اإىل 
ب�لحرتام والتقدير، وهو م� يدعو اإليه القراآن الكرمي، الذي عر�ص بكل ثقة اآراء 
املخ�لفني لالإ�سالم يف العقيدة والنبوة، وبني لن� كيف اأن اهلل �سبح�نه وتع�ىل ح�ور 

اإبلي�ص نف�سه. 

واأول هوؤلء هو الفقيه التون�سي الكبري الط�هر ابن ع��سور، الذي رف�ص ادع�ء 
عبد الرازق اأن م�سدر �سرعية اخلليفة ي�ستمده� من اهلل، وق�ل : »مل يقل اأحد من 
علم�ء امل�سلمني اأن اخلليفة ي�ستمد قوته من اهلل تع�ىل، اإمن� اأطبقت كلمتهم على اأن 
اخلالفة ل تنعقد اإل ب�أحد اأمرين: اإم� البيعة من اأهل احلل والعقد من الأمة، واإم� 
العهد ملن ب�يعته الأمة ملن يراه �س�حًل�. ول يخفى اأن كال الطريقني راجع لالأمة؛ 
لأن وكيل الوكيل وكيل، ف�إذا ُبويع فقد وجب له م� جعله اهلل من احلقوق التي 
اخلليفة، وجعله� خلدمة  قوة  اهلل حدد  تع�ىل؛ لأن  اهلل  �سرع  املبينة يف  القوة  هي 
م�سلحة الأمة، وجعل اختي�ر ويل اأمره� بيد الأمة، ومل يقل اأحد اأنه ي�ستمد من 
اهلل تع�ىل، بوحي ول ب�ت�س�ل روح�ين، ول بع�سمة. ول خالف اأن حكم اخلليفة 
حكم الوكيل، اإل يف امتن�ع العزل، بدون �سبب من الأ�سب�ب املبينة، يف موا�سعه� 

من كتب الفقه واأ�سول الدين«)1(. 

)1(   الط�هر ابن ع��سور، نقد علمي لكت�ب الإ�سالم واأ�سول احلكم، الق�هرة، املطبعة ال�سلفية ومكتبته�، الطبعة 
الأوىل، 1344 هـ، �ص: 4.
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وو�سف ابن ع��سور م� ذهب اإليه عبد الرازق من اأن اخلالفة مل ي�أت عليه� 
دليل يف القراآن وال�سنة، ب�أنه قول ي�سبه اأفك�ر اخلوارج؛ لأن الأدلة ال�سرعية غري 
اإىل الإجم�ع والتواتر وتظ�هر الظواهر  منح�سرة يف الكت�ب وال�سنة، ولكنه� متتد 
ال�سرعية، وهي »دلئل تربو على دللة الكت�ب وال�سنة اإن ك�نت ظنية، وقد تواتر 
اأمر  بل  والط�عة،  ب�ل�سمع  واأمر  الن�ئية،  للبالد  والق�س�ة  الأمراء    النبي  بعث 
القراآن بذلك اأي�ًس�، فح�سل من جمموع ذلك م� اأوجب اإجم�ع الأمة من عهد 
ال�سح�بة -ر�سي اهلل عنهم، على اإق�مة اخلليفة بعد وف�ة الر�سول«)1(، واأن القت�س�ر 
على القراآن وال�سنة ل يقيم الدين الإ�سالمي، واأن الإجم�ع اأ�سل ل ميكن جت�وزه 
الإجم�ع  هو  العظمى،  الإم�مة  م�سروعية  به  ثبتت  الذي  »والإجم�ع  نكرانه:  اأو 
املنعقد عن دليل �سروري من ال�سرع، وهو الذي يعربون عنه ت�رة ب�لإجم�ع، وت�رة 
ب�ملعلوم �سرورة«)2(، وبذا تبقى اآراء عبد الرازق، يف نظر ابن ع��سور، مردوًدا عليه� 

من الت�ريخ واحلديث والفقه.

ويذهب ابن ع��سور اإىل اأن دفع عبد الرازق ب�أن اخلالفة اأقيمت ب�لقوة، ل 
اأن من الأمراء من ا�ستعمل  اأ�ساًل، ويقول هن�: »نعم ل ننكر  اأنه� لي�ست  يعني 
القوة لنوال الإم�رة، اإل اأن ذلك ل يقدح يف م�هية اخلالفة؛ لأن العوار�ص التي 
تعر�ص لل�سيء يف بع�ص الأوق�ت ل تق�سي على الأ�سل ب�لبطالن«)3(. ثم ينتهي 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص: 5.

)2(  املرجع ال�س�بق، �ص: 9.
)3( املرجع ال�س�بق، �ص: 10.
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ابن ع��سور مدافًع� دف�ًع� م�ستميًت� عن اخلالفة ليقر ب�أنه� »عب�رة عن حكومة الأمة 
الإ�سالمية، وهي ولية �سرورة حلفظ اجل�معة، واإق�مة دولة الإ�سالم على اأ�سله�... 
�، يو�سل الروح  واخلالفة بهذا املعنى، لي�ست لقًب� يعطى لكبري، ول طريًق� روح�نيًّ
اإىل ع�مل امللكوت، اأو يربط النفو�ص ب�لدين ب�أ�سالك نورانية، بل هي خطة حقيقة 

جتمع الأمة الإ�سالمية حتت وق�يته�، بتدبري م�س�حله� والّذّب عن حوزته�«)1(. 

وبعد ابن ع��سور ج�ء تون�سي اآخر وهو ال�سيخ اخل�سر ح�سني، �سيخ اجل�مع 
الأزهر، لريد على عبد الرازق، ف�ألف كت�بً� حمكًم� يف هذا امل�سم�ر َو�َسَمه بـ »نق�ص 
كت�ب الإ�سالم واأ�سول احلكم«. تتبع فيه الأبواب التي اأورده� عبد الرازق، ب�بً� تلو 
الآخر، فك�ن يبداأ بتلخي�ص الب�ب، ثم يورد الفقرة التي تعرّب عن الفكرة مو�سوع 
النقد فيفنده�، ثم قدح يف ا�ستخدام املوؤلف للم�س�در. وك�ن اأوجه م� ذكره هو اأن 
عبد الرازق يقتطع العب�رات من �سي�قه�، ويعيد توظيفه� يف �سي�ق جديد، يرمي اإىل 
خدمة املعنى الذي ق�سده، وهو تفنيد م�س�ألة اأ�س�لة »اخلالفة« يف الإ�سالم، وقد 
اأظهر اخل�سر احل�سني يف كت�به الق�سري املحكم علًم� غزيًرا واإح�طة متمكنة ب�أ�سول 

الفقه والت�سريع، ومعرفة عميقة ب�لت�ريخ الإ�سالمي)2(.

)1(   املرجع ال�س�بق، �ص: 11.
)2(  اأحمد مت�م، »اخل�سر ح�سني«، �سبكة اإ�سالم اأون لين. 
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وبرتكيز اأ�سد ي�أخذ اخل�سر على عبد الرازق م� يراه� مث�لب ونق�ئ�ص وا�سحة 
ف��سحة هي)1(:

ب�ل�سي��سة  عالقته  اأو  الدولة  ق�سية  يف  الإ�سالم  اإىل  الرازق  عبد  -    ينظر 
الك�ثوليكية،  امل�سيحية  الأوروبية  النه�سة  به  راأت  الذي  نف�سه  ب�ملنظ�ر 

ومن ثم ف�إن كت�به ينطوي على تغريب ولي�ص على جتديد. 

-    م� كتبه لي�ص ن�بًع� من ق�سور الفهم، اإمن� من اإرادة وا�سحة ترمي اإىل قلب احلق�ئق. 

-    بنى ا�ستدلله على اأن �سلطة اخلليفة م�ستمدة من �سلط�ن اهلل، اأي لي�ص 
على م� ج�ء به الفقه؛ لأن مثل هذا غري موجود ب�ملرة، اإمن� على م� ج�د به 

الأدب العربي، �سعًرا ونرًثا. 

الفقهي  ال�ستدلل  يف  امل�ست�سرقني  وكتب  الغربيني  اإىل  -    الإح�لة 
على  ال�ستدلل  فقط يف  قبوله  اإذ ميكن  معيب؛  اأمر  وهذا  وال�سرعي، 

الت�ريخ والثق�فة. 

-    علي عبد الرازق مفتنت بزخرف احلي�ة الإفرجنية. 

-    يقع عبد الرازق يف التعميم الت�ريخي اخل�طئ بت�سوير اخلالفة على اأنه� 
نظ�م قهر دائم، وا�ستبداد مقيم. 

)1(    حممد عم�رة، نق�ص كت�ب الإ�سالم واأ�سول احلكم ل�سيخ الإ�سالم حممد اخل�سر ح�سني، الق�هرة، نه�سة 
م�سر للطب�عة والن�سر والتوزيع، �سل�سلة »يف التنوير الإ�سالمي«، رقم 19، �ص: 29 ـ 40.
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اأمر  به اخلالفة ع�مة هو  تن�سف  العثم�نية كنموذج  ب�خلالفة  -    الحتج�ج 
ق��سر؛ لأن الت�سور ال�سي��سي يف الإ�سالم حجة على هذه اخلالفة ولي�ص 

تعبرًيا عنه�. 

-    اأن ا�ستدلل عبد الرازق يف رف�سه للخالفة على اأن القراآن مل يذكره� 
من  اخلالفة  يعتربون  ف�لفقه�ء  ال�سواب،  ج�نبه  اأمر  هو  اإليه�  ي�سري  اأو 
فروع الدين، ولي�ص ب�ل�سرورة اأن ين�ص القراآن على الفروع، وهو املعني 

ب�لأ�سول. 

وقد اأراد اخل�سر األ يح�سر امل�سروع ال�سي��سي لالإ�سالم يف �سكل »اخلالفة«، 
وذلك يف حم�ولة لتطويق روؤية عبد الرازق بطريقة ذكية، فه� هو يقول: »مل يدِع 
اخلالفة،  ب��سم  مربوط�ن  الدين  �سع�ئر  و�سي�نة  الرعية،  �س�أن  �سالح  اأن  قط  اأحد 
واأن لقب اخلليفة ك�لرقية الن�فعة، يذهب به� كل ب�أ�ص، اأو الدعوة امل�ستج�بة ينزل 
اأن اخلالفة ل  اأ�سب�ه الع�مة من امل�سلمني  عنده� كل خري، والذي نعلمه ويعلمه 
ُتريك اآث�ره�، ومتنحك ثم�ره� من منعة وعزة وعدالة اإل اإذا �س�رت على �سنة العزم 
القوة  تزيد على  للخليفة ل  امل�سروعة  والقوة  ال�سي��سة...  الأمور واحلكمة يف  يف 
التي ميلكه� رئي�ص دولة د�ستورية، وانتخ�به يف الواقع اإمن� ك�ن لأجل م�سمى، وهو 
الأمة،  حقوق  حرا�سة  يف  اجلهد  وبذل  وجهه�،  على  ال�سورى  ق�عدة  اإق�مة  مدة 
على خليفة  الق�ئمة  احلكوم�ت  بع�ص  و�سكل  �سبيل حريته�...  وقوفه يف  وعدم 
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ووزراء وجمل�ص ني�بي يجري انتخ�به حتت ظالل احلرية الت�مة، ل يخ�لف ال�سكل 
املالئم للخالفة احلقيقية بح�ل«)1(. 

كت�ب  لنق�ص  العميقة  والأزهرية  املتينة  الزيتونية  ثق�فته  اخل�سر  ووّظف 
عبد الرازق واإبط�له، وج�دل هذا املوؤلف بدقة متن�هية فك�ن ع�ملً� ثبًت� متمكًن� من 
املنظومة الفقهية وال�سي��سية يف حقب زمنية متالحقة. لكن كت�ب اخل�سر مل يخل 
من مطعن عليه، اإذ اأهداه اإىل امللك فوؤاد الأول ق�ئاًل: »اإىل خزانة ح�سرة �س�حب 
»�سهدت من ح�سرة  مي�سي:  ثم  الأعظم«  م�سر  ملك  الأول  فوؤاد  امللك  اجلاللة 
�س�حب اجلاللة ملك م�سر املعظم، غرية على دين احلق، وعن�ية ب�س�أن رفع املع�هد 
العلمية الإ�سالمية، فقلت: اإن يف هذه الغرية والعن�ية حلم�ية للدين احلنيف، من 
به� �س�حب  اأ�سبح  التي  املزية  الكيد والأذى. تلك  ب�سرر من  نزعة ترمي حوله 
الإكب�ر  م�أخذ  نف�سي  يف  اأخذت  قد  ال�سرقية،  الأمم  ملوك  عقد  وا�سطة  اجلاللة 
والإجالل، ودعتني اإىل اأن اأقدم اإىل خزانته امللكية موؤلًف� قمت فيه ببع�ص حقوق 
اإ�سالمية وعملية« ثم ينتهي اإىل التقدم برج�ء للملك لـ »يتف�سل عليه ب�لقبول، 

واهلل يحر�ص على ملكه املجيد، ويثبت دولته على العز والت�أييد«. 

وبذلك جرح اخل�سر غر�سه من الت�أليف والت�سنيف، واأتى على نبل الغ�ية، 
وح�سن املق�سد، وفتح الب�ب لظنون �س�ح فيه� كثريون، وقل�ست من ت�أثري الكت�ب 

)1(   املرجع ال�س�بق، �ص: 41 ـ 42.
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اإىل اأدنى حد، وحدا هذا ب�لدكتور حممد عم�رة اإىل اأن ي�سف الكت�ب ب�أنه: اأجود 
درا�سة كتبت وقتذاك اإل اأن �س�حبه� �س�قه� يف املوكب امللكي.

ومع اأن عم�رة ي�سف درا�سة ال�سيخ اخل�سر ب�أنه� »اأم�سكت بتالبيب علي 
اآرائه،  من  قليل  غري  عدًدا  وفندت  الفكرية،  املواقف  من  عدد  يف  الرازق،  عبد 
وقدمت اإىل الن��ص �سورة اأكرث اإن�س�ًف� لكثري من ال�سفح�ت التي �س�بته� ال�سوائب 
من كت�ب الإ�سالم واأ�سول احلكم« اإل اأنه ي�أخذ على الرجل ت�سخري درا�سته تلك 
خلدمة جبهة امللك ال�س�عي اإىل »اخلالفة« �سد خ�سومه الذين يرى بع�سهم اأنه ل 
يليق به�، بينم� ذهب اآخرون اإىل اأن اخلالفة ذاته� ل متثل نظ�م احلكم الإ�سالمي. 
وهن� يقول عم�رة: »نحن ل ن�ستطيع اأن نغفل هذه ال�سوائب الق�تلة، التي �س�بت 
هذه الدرا�سة العلمية اجل�دة، ول اأن نقبل التعلل بظروف الع�سر؛ لأن هذا الع�سر 
ذاته ك�ن فيه النقي�ص ملثل هذا املوقف من امللك وامللكية، ولن ي�ستوي الأبي�ص 

والأ�سود، ب�أي ح�ل من الأحوال، مهم� ك�نت الظروف واملالب�س�ت«. 

ويبدي عم�رة انتق�داته مل�سمون كت�ب »الإ�سالم واأ�سول احلكم«، بعد اأن 
التي  الفكرية  املعركة  وعلى  عليه  ترتبت  التي  النه�ئية  ب�لنتيجة  اإعج�به  ي�سجل 
دارت حوله وهي تبديد حلم امللك فوؤاد يف اأن ي�سبح خليفة للم�سلمني ومعه رغبة 
الإجنليز يف حدوث هذا. ويحدد عم�رة انتق�داته يف اأن الكت�ب ت�سوبه عدة عيوب، 
منه�: التن�ق�ص يف تقييم التجربة الإ�سالمية يف عهد الر�سول  وعم� اإذا ك�نت 
تقييم  التن�ق�ص يف  والروحي، وكذلك  ال�سي��سي  مزيًج� من  اأم  روح�نية خ�ل�سة 
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اإىل الرفيق الأعلى، وف�س�د ال�ستدلل؛  انتق�له  التجربة التي حلقت الر�سول بعد 
نظًرا لأن عبد الرازق ي�ست�سهد مب� ل يفيد ق�سيته اإن و�سع ا�ست�سه�ده مو�سع التدقيق، 
اإىل ج�نب اإهم�ل عبد الرازق للجوانب امل�سرقة يف الفكر الإ�سالمي؛ لأنه خلط بني 

»النظري« و»التطبيقي« وبني »الن�ص« و»املم�ر�سة« اأو بني »الفكر« و»الت�ريخ«)1(. 

ومع كل هذا ينتهي عم�رة اإىل القول: »نعتقد اأن كل هذه النتق�دات ل 
تقدح يف قيمة الكت�ب واأهميته، كعمل فكري اأث�ر من اجلدل وال�سراع واملع�رك 
وحتى  املطبوع  الكت�ب  عرفت  اأن  منذ  بالدن�،  اآخر يف  فكري  عمل  يرثه  م� مل 
الآن«)2(. ويف ظني اأن كل الردود التي ت�سدت لعبد الرازق مل ت�أت على حجية 
الكت�ب واأهميته، وانت�س�ر الزمن له، مع تن�مي الجت�ه اإىل اأن الإ�سالم يقر مدنية 

احلكم، ول يعرف الثيوقراطية )احلكومة الدينية( من قريب اأو بعيد. 

واأخرًيا، هن�ك من قدح يف ن�سب الكت�ب اإىل علي عبد الرازق اأ�ساًل، وق�ل 
اإنه �سركة بينه وبني طه ح�سني. لكن من ال�سعب -اإن مل يكن من امل�ستحيل- اأن 
يكون طه ح�سني هو املوؤلف احلقيقي للكت�ب لأ�سب�ب منه� اأن الأ�سلوب اأو بنية 
اجلملة يف الكت�ب تختلف مت�ًم� عن اأ�سلوب طه ح�سني الذي ك�ن يحمل �سم�ت 
�سف�هية ظ�هرة؛ نظًرا لأنه ك�ن ميلي كتبه ول يخطه�.. وهذه م�س�ألة ل نعرث عليه� 
اإطالًق� يف طريقة واأ�سلوب علي عبد الرازق الذي ن�ألفه يف كتبه واأبح�ثه الأخرى .

)1(   املرجع ال�س�بق، �ص: 43 ـ 51.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص: 51.
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كم� اأن طه ح�سني الذي ك�ن معروًف� ب�ل�سج�عة والعتداد ب�لراأي، مل يكن 
بح�جة اإىل التخفي وراء اأحد ليطلق اأفك�ره، ويف الوقت نف�سه ك�ن عبد الرازق 
ا براأيه، ومل يكن يقبل اأن يكتب له اأحد، اأو  مكتمل القيمة والق�مة الفكرية معتدًّ

ينتحل م� اأنتجه غريه من معرفة واأفك�ر. 

اإن البع�ص ي�سعى دوًم� اإىل ت�سويه الأفك�ر التي يختلف معه� ب�لطعن يف   
اأ�س�لته� والتقليل من قدرات �س�حبه�، وحدث الأمر نف�سه مع ق��سم اأمني حني 
ق�ل البع�ص اإن كت�به »حترير املراأة« من ت�أليف الإم�م حممد عبده، كم� حدث مع 
اإنه من  طه ح�سني اأي�ًس� حني قدح اأعداوؤه يف كت�به »يف ال�سعر اجل�هلي«، وق�لوا 

و�سع اأ�ست�ذه امل�ست�سرق الربيط�ين ديفيد �سمويل مرجليوث.

التي  الأفك�ر  على  الرتكيز  هو  اجلدل  هذا  من  الأهم  ف�إن  تقديري  ويف   
طرحه� الكت�ب، والتي ل تزال مهمة وحيوية وق�بلة للنق��ص يف ظل عدم قدرتن� 

حتى هذه اللحظة على ح�سم مع�سلة اخللط بني الدين والدولة يف الإ�سالم.

 ثالًثا: الإ�صالم واحلكم.. جدل مل ينته

الإ�سالم«  يف  احلكم  »نظ�م  اأو  واحلكم  الإ�سالم  حول  اجلدل  ينته  مل 
ب�نق�س�ع غب�ر املعركة التي دارت يف مطلع الربع الث�ين من القرن الع�سرين حول 
كت�ب علي عبد الرازق »الإ�سالم واأ�سول احلكم« الذي �سعى فيه اإىل اإثب�ت اأن 
فكرة »اخلالفة« لي�ست اأ�ساًل من اأ�سول الإ�سالم، واأن هذا الدين مل يفر�ص منًط� 
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معيًن� لرتتيب ال�سلطة. فق�سية الإ�سالم واحلكم ل تزال مطروحة، تت�س�بق عليه� 
الأقالم، وتتداعى عليه� الأل�سن والهمم، وحت�ك ب�س�أنه� التدابري، م� �سغر منه� وم� 

كرب، بال هوادة، ويف اإ�سرار ل ينفك. 

فقد اأنتج اأن�س�ر اجلم�ع�ت والتنظيم�ت ال�سي��سية ذات الإ�سن�د الإ�سالمي 
ال�سحفية  املق�لت  من  الآلف  وع�سرات  والبي�ن�ت،  والكتيب�ت  الكتب  مئ�ت 
ال�سع�ر  اإعالء  اأو  الإ�سالم«،  يف  »الدولة  لفكرة  النت�س�ر  �سبيل  يف  والدرا�س�ت، 
وم�سحف  ودولة،  »دين  يقول:  والذي  امل�سلمني  الإخوان  جم�عة  رفعته  الذي 
و�سيف، و�سعب وقي�دة، وعزة و�سي�دة«. ورد عليهم خ�سومهم ب�أطن�ن من الكت�ب�ت 
التي تنت�سر ملدنية الدولة يف الإ�سالم، وتدعو اإىل اإبع�د الدين عن ال�سلطة، وتتمنى 

توجيه الط�قة العتق�دية اإىل م� يحفظ المتالء الروحي، وال�سمو الأخالقي.

بع�سه�،  تع�ر�ص  بعينه�،  كتب  برزت  الفكرية  املعمعة  هذه  �سي�ق  ويف 
اأهمه� كتب: »احلكومة الإ�سالمية« ملحمد ح�سني هيكل،  وتالقي بع�سه�، ومن 
و»د�ستور اأمة الإ�سالم« حل�سني موؤن�ص، و»الدولة يف الإ�سالم« خل�لد حممد خ�لد، 
وبعده� ج�ءت كت�ب�ت مدر�سة »اإ�سالمية املعرفة« التي جتلى تواجده� يف التنظري 
ال�سي��سي بني اأروقة ق�سم العلوم ال�سي��سية بكلية القت�س�د، ج�معة الق�هرة، فربز 
يف هذا الجت�ه �سيف الدين عبد الفت�ح يف اأطروحته عن التجديد ال�سي��سي يف 
الإ�سالم، ون�سر ع�رف الذي ح�ول اأن يقيم نظري�ت التنمية ال�سي��سية املع��سرة 
ال�سي��سي  الرتاث  م�س�در  ر�سد  اإىل  �سعى  ثم  الإ�سالمي،  احل�س�ري  املنظور  من 
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الإ�سالمي، وال�سيد عمر عن نظرية ال�سفوة يف الإ�سالم، وعبد العزيز �سقر الذي 
اإثب�ت دور الدين يف الدولة القومية الغربية، ونيفني عبد اخل�لق التي  �سعى اإىل 
بينت املع�ر�سة ال�سي��سية يف الإ�سالم، وح�مد عبد امل�جد القوي�سي الذي تن�ول 
»الوظيفة العقدية للدولة الإ�سالمية«، وهبة روؤوف التي ر�سدت موقف الإ�سالم 
اإىل  احل�كمية،  فكرة  در�ص  الذي  جعفر  وه�س�م  الع�م،  العمل  يف  املراأة  دور  من 

ج�نب درا�س�ت عديدة عن العالق�ت الدولية يف الإ�سالم.

ويعترب ح�سني موؤن�ص اأن التكوين ال�سي��سي لأمة الإ�سالم هو »تكوين يقوم 
على بيعة اأو ميث�ق اأو تع�هد«، واأن ال�سورى ب�سورته� التي قدره� الر�سول ونفذه� 
اأ�س��ص من اأ�س�ص بن�ء اأمة الإ�سالم، وبدونه� ل يكون ت�سيري اأمور اجلم�عة حواًرا 

وتب�دل اآراء، بل يكون اإمالء، وهن� ل ت�سري اأمة الإ�سالم يف طريقه� ال�سحيح)1(. 

ويرى اأن »ر�س�لة الإ�سالم مل تكن قط اإق�مة ملك اإ�سالمي، بل اإق�مة نظ�م 
جديد �سي��سي اجتم�عي، يقوم على الرتابط والت�آخي والإيث�ر وا�ستبع�د �سيطرة 
الإن�س�ن على الإن�س�ن، وا�ستبدال �سلطة امللك ب�سلطة ال�سمري.. ول يكون اخلليفة 
يف هذه احل�لة اإل رمًزا للعدل، و�سم�نً� لالأخالق« ثم يقول: »لقد اأن�س�أ ر�سول اهلل 
-عليه ال�سالة وال�سالم- اأمة، اأي جم�عة ترجع على اأم واحدة، فهم اإخوة، ومل 

)1(   د. ح�سني موؤن�ص، د�ستور اأمة الإ�سالم: درا�سة يف اأ�سول احلكم وطبيعته وغ�يته عند امل�سلمني، الق�هرة، 
الهيئة امل�سرية الع�مة للكت�ب، �سل�سلة مكتبة الأ�سرة ـ الأعم�ل الدينية، 1998، �ص: 39 ـ 50.
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يقم ر�سول اهلل دولة؛ لأن الدولة حتمل معنى ال�سلط�ن والقوة والغلبة، وهذه كله� 
� يف اهلل«)1(.  هلل وحده، اأم� الذي لن� فهو اأن نت�آخى يف اهلل، ويرعى بع�سن� بع�ًس� حبًّ

وينتقد موؤن�ص املفكرين ال�سي��سيني امل�سلمني- وكلهم فقه�ء- نظًرا لأنهم يف 
نظره افتقدوا اإىل اإدراك حقيقة مهمة وهي اأن »ال�سي��سة �سيء، والإ�سالم وعقيدته 
و�سريعته �سيء اآخر«، ف�ل�سي��سة عند ابن خلدون قوانني �سي��سية مفرو�سة ي�سلمه� 
الك�فة وينق�دون اإىل اأحك�مه�، ثم يفرق بني ال�سي��سة العقلية املفرو�سة من اأك�بر 
ال�سرعية املفرو�سة من اهلل ب�س�رع يقرره� وي�سرعه�.  الدولة وب�سرائه�، وال�سي��سة 
تيمية يف كت�به  ابن  اأف�سح عنه  ابن خلدون، ذك�ء منه وحر�ًس�،  وم� �سكت عنه 

»ال�سي��سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية«.

ويبدي موؤن�ص ا�ستغرابه من اأن الفكر ال�سي��سي الإ�سالمي كله انح�سر يف 
مو�سوع »اخلالفة امللكية« هذا، من ي�ستحقه� ومن ل ي�ستحقه�؟ وكيف ي�ستطيع 
)اخلليفة - امللك( اأن يكون روؤوًف� رحيًم� برعيته؟ وم� الذي ي�سلح ال�سلط�ن؟ وم� 
اأمة  ا عن طبيعة  الذي يف�سده؟ وم� اإىل ذلك من املب�حث الفرعية، البعيدة جدًّ
الإ�سالم وغ�ي�ته�. ونحن ل نريد بهذا اأن نقول اإن اخلالفة لي�ست من الإ�سالم، 
اأو اأن امللك يتع�ر�ص مع الإ�سالم، ف�إن اخلالفة اأو امللك اأو ال�سلطنة وم� اإليه� �سور 
�سكلية ملم�ر�سة تنظيم اأمور الأمة، ف�لإ�سالم ل ينكر اخلالفة، ول ينكر امللك اأو 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص: 21.
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الإم�رة، فهذه كله� اأ�سك�ل تنظيمية اإذا ارت�سته� الأمة واخت�رته� مل يكن به� ب�أ�ص، 
ولكنه� تظل كم� قلت تنظيم�ت �سكلية، لالأمة اأن ت�سوغه� كيف ت�س�ء. اأم� املهم 
فهو الأمة احلرة الكرمية املوؤمنة املتحدة يف املب�دئ والغ�ي�ت، امللتفة حول القراآن، 

املوؤمنة ب�لإ�سالم اإمي�نً� �سحيًح�)1(. 

هو  الذي  الأخالقي،  »ق�نونه  هو  الإ�سالم  د�ستور  اأن  اإىل  موؤن�ص  وينتهي 
ق�عدة احلي�ة، واأ�سل احلي�ة الإ�سالمية«)2(. 

اإىل  ليدخل  اأعمق،  م�ستوى  اإىل  الق�سية  هذه  في�أخذ  هيكل،  ح�سني  اأم� 
�سلبه�، من دون مواربة ول تردد، فيفرق بني كون الإ�سالم يفر�ص قواعد اأ�س��سية 
يف  الفقه�ء  ا�ستف��ص  م�س�ئل  وهي  والبيع-  والتج�رة  واملرياث  الأ�سرة،  حلي�ة 
وبني حتديده  املتجدد-  الواقع  لتواكب  فيه�  اجته�د  تقدمي  على  وعملوا  �سرحه�، 
نظ�م حكم بعينه. وهن� يقول: »هذه القواعد الأ�س��سية ل�سئون حي�تن� الجتم�عية 
والقت�س�دية واخللقية، مل تتن�ول اأي تف�سيل يف الأ�س��ص الذي تقوم عليه الدولة. 

ڦ   نثڤ   الكرميت�ن  والآيت�ن  مب��سًرا،  تعر�ًس�  احلكم  لنظ�م  تتعر�ص  ومل 
تنزل يف  مل  [ال�سورى/38]     نثں  ں  ڻمث   عمران/ 159]  [اآل  ڦمث    

من��سب�ت تت�سل بنظ�م احلكم«)3(. 
)1(    املرجع ال�س�بق، �ص: 102.

)2(   املرجع ال�س�بق، �ص: 10.
الأ�سرة،  مكتبة  للكت�ب،  الع�مة  امل�سرية  الهيئة  الق�هرة،  الإ�سالمية«،  »احلكومة  هيكل،  ح�سني  حممد     )3(

1996، �ص: 29.
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وت�أ�سي�ًس� على عدم ورود اأي �سيء يف الن�ص الأول املوؤ�س�ص لالإ�سالم وهو 
القراآن الكرمي يف�سل يف تبي�ن نظ�م احلكم، ينتقل هيكل اإىل م�ستوى املم�ر�سة، 
فريى اأن فكرة احلكم مل تكن مف�سلة القواعد يف عهد النبي  بعد هجرته اإىل 
الب�سيطة التي ك�نت �س�ئدة يف  الر�سول الكرمي مل يغري نظم احلكم  املدينة، واأن 
جمتمع الب�دية، وقبل الختالف والتب�ين بينه�، ون�دى فقط ب�أن تعتمد يف ت�سيري 
واأنه  واحلرية،  وامل�س�واة  العدالة  مطلعه�  ويف  لالإ�سالم  الع�مة  املب�دئ  على  احلي�ة 
مل يغري الأو�س�ع التي ك�نت ق�ئمة يف مكة نف�سه� بعد اأن فتحه�، ومل ي�سع نظ�ًم� 

مف�ساًل للحكومة الإ�سالمية)1(. 

لكن هيكل يقر  ب�أن »القواعد اجلديدة التي ج�ء به� الإ�سالم لتنظيم ال�سلوك 
اطم�أنت  وقد  ا�ستقراره،  من  مفر  ل  �سي��سي  لتنظيم  مقدمة  ك�نت  واملع�مالت، 
قواعده ب�لفعل �سيًئ� ف�سيًئ�، مت�أثرة ب�لبيئة واأحداث الت�ريخ«)2(، ل�سيم� بعد ات�س�ع 
التي ك�نت متبعة  واأمن�ط احلكم  اأ�س�ليب  ف�نتقلت  الإ�سالمية،  الفتوح�ت  حركة 
عند الفر�ص والروم اإىل »احلكم الإ�سالمي«، ف�نتقل من »الإمرباطورية الروحية« 
الأمويني  زمن  يف  ال�سي��سية«  »الإمرباطورية  اإىل  الرا�سدين  اخللف�ء  عهد  يف 
والعب��سيني. فقد ك�ن اأبو بكر وعمر وعثم�ن وعلي -ر�سي اهلل عنهم- اأولي�ء على 
قومهم ب�ختي�ر الن��ص لهم ومب�يعتهم اإي�هم. اأم� الأمويون والعب��سيون فقد ت�سرفوا 

)1( املرجع ال�س�بق: �ص: 29- 35.
)2( املرجع ال�س�بق، �ص: 32.
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اأيديهم مف�تيح  اأنهم ظالل اهلل على الأر�ص، واأنه �سبح�نه و�سع يف  اأ�س��ص  على 
خزائنه. ف�لرا�سدون ولهم ال�سعب فك�نوا وكالءه، اأم� امللوك فغلبوا ال�سعب على اأمره، 

وت�سلطوا بقوة الب�أ�ص على رق�به، ف�عتربوا اأنف�سهم �س�دته، ف�ساًل عن اأنهم حك�مه. 

وهن�ك نقطة غ�ية يف الأهمية لفتت انتب�ه هيكل، اإذ يقول: »اإن اأحًدا من 
فقه�ء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، مل يتجه نظره اإىل ت�سوير الفكرة الإ�سالمية يف 
احلكم ت�سويًرا ك�ماًل، وتطبيق هذا الت�سوير على الأمم الإ�سالمية يف هذا الزمن 
ليقيم مذهًب� ك�ماًل بني احلدود والتف��سيل،  اأحدهم  نعي�ص فيه. مل يتجه  الذي 
ي�سع كل �س�أن من �سئون اجلم�عة يف املك�ن الواجب له من نظ�م احلكم يف الإط�ر 

الإ�سالمي ال�سحيح«)1(. 

خالفة  للحكم،  ث�بًت�  �سكاًل  يحدد  مل  الإ�سالم  اأن  اإىل  هيكل  وينتهي   
ك�نت اأو ملًك� اأو �سلطنة اأو اإم�رة اأو رئ��سة اأو غريه�، لكنه ُعني ب�إقرار جمموعة من 
املب�دئ التي يفر�ص اعتم�ده� وتطبيقه�، دون اللتف�ت اإىل �سكل احلكم ال�س�ئد، 
وهي: »الإمي�ن احلق ب�هلل تع�ىل، وبثب�ت �سنته يف الكون ثب�ًت� ندركه بعقولن� احلرة 
يحب  م�  لأخيه  اأحدن�  يحب  اأن  على  بينن�  فيم�  نتع�ون  واأن  املت�سل،  وتفكرين� 
هلل  واجبه�  اجلم�عة  توؤدي  واأن  وللجم�عة،  هلل  واجبه  الفرد  يوؤدي  واأن  لنف�سه، 

ولالأفراد جميًع�«)2(. 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص: 43. 
)2( املرجع ال�س�بق، �ص: 54.
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الرزاق  عبد  الب�رز  الق�نوين  الفقيه  راأي  ي�أتي  �سبق  م�  مع  اختالف  ويف 
ال�سنهوري يف اأطروحته للدكتوراه عن »نظرية اخلالفة« والتي اأ�سرف عليه� اأ�ست�ذه 
الفرن�سي اإدوار لمبري، ومتت ترجمته� لحًق� ون�سره� يف كت�بني حمال ا�سم »نظ�م 
احلكم يف الإ�سالم« و»فقه اخلالفة«، وكذلك م� طرحه خ�لد حممد خ�لد الذي 
رجع عن راأيه ال�س�بق يف ف�سل الدين عن الدولة الذي ج�ء يف ثن�ي� كت�به »من 
هن� نبداأ« ليوؤلف كت�بً� بعنوان »الدولة يف الإ�سالم«، ويقرتب فيه من ردود ال�سيخ 

حممد الغزايل على كت�به الأول يف كت�ب من�ظر و�سمه بـ »من هن� نعلم«. 

ويبداأ خ�لد كت�به هذا معرتًف� بخط�أ م� اعتقده �س�بًق� من اأن الإ�سالم عرف، 
�س�أنه �س�أن امل�سيحية، الدولة الدينية، واأن »الدين حني يتحول اإىل حكومة، ف�إن 
هذه احلكومة الدينية تتحول اإىل عبء ل يط�ق.. وهي يف ت�سعة وت�سعني يف امل�ئة 
منه� جحيم وفو�سى، واأنه� اإحدى املوؤ�س�س�ت الت�ريخية التي ا�ستنفدت اأغرا�سه�، 

ومل يعد له� مك�ن يف الت�ريخ احلديث«)1(. 

الدين  بعيدة عن  الدينية جتعله�  ب�أن غرائز احلكومة  يوؤمن  وقد ك�ن خ�لد 
كل البعد؛ لأنه� حكومة تو�سم ب�لغمو�ص املطلق، ول تثق ب�لذك�ء الإن�س�ين، ول 
ت�أن�ص اإليه، وتع�دي رواد اخلري واحلرية والفكر والإ�سالح، وت�سفهم ب�أنهم اأعداء هلل 
ور�سوله، بدعوى اأنهم يبعدون الدين عن املجتمع، وهي حكومة ترتدى يف غرور 

)1( خ�لد حممد خ�لد، الدولة يف الإ�سالم، الق�هرة، دار ث�بت، الطبعة الأوىل، 1981، �ص: 9.
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مقد�ص، ل تقبل الن�سيحة ول التوجيه، وهي ت�سقط يف الوحدانية املطلقة، التي 
اأي راأي خم�لف حتى لو ك�ن �سديًدا. وهي حكومة ج�مدة  تدفعه� اإىل حم�ربة 

ت�سيق بكل جديد، وهي ق��سية ومتوح�سة وع�تية. 

لكنه  دينية«  »حكومة  وجود  مقته  عن  رجع  قد  خ�لًدا  اأن  يعني  ل  وهذا 
تراجع عن اعتق�ده يف اأن الإ�سالم يقر هذا النوع من احلكوم�ت، واإن ك�ن الت�ريخ 
الإ�سالمي اأو املم�ر�سة ال�سي��سية يف زمن الإمرباطوريتني الأموية والعب��سية قد عرف 
هذا، وهو م� ذكره خ�لد نف�سه يف كت�به »من هن� نبداأ«، حيث ق�ل: »يف احلكوم�ت 
على  نف�سه  لل�سيط�ن  تخطر  ل  التي  التعذيب  و�س�ئل  ابتكرت  امل�سيحية  الدينية 
ب�ل... ويف احلكوم�ت الدينية الإ�سالمية حدثت اأهوال مروعة«. لكنه يعود ويقر 
ب�أنه قد وقع يف خط�أين منهجيني: الأول: م�س�ه�ة احلكومة الدينية الكن�سية بحكم 

الإ�سالم. والث�ين: تعميم نت�ئج م� اقرتفه اجله�ز ال�سري ب��سم الإ�سالم. 

و�س�ملة،  عميمة  تغيري  قوة  ليكون  ج�ء  الإ�سالم  اإن  ليقول:  خ�لد  ويعود 
يكن  لو مل  فحتى  دولة،  ت�أ�سي�ص  مقدرته على  الإ�سالم حقه، ول  ي�سلب  و»لن 
للعرب �س�بقة مع احلكومة، ف�إن الإ�سالم بخ�س�ئ�سه ق�در على متكينهم من مم�ر�سة 
ل  »مل�ذا  ويت�س�ءل:  و�سعه،  على  الطموح  خ�لد  ميد  بل  بنج�ح«)1(.  التجربة  هذه 

يطمح الإ�سالم اإىل حكومة ع�ملية، تلتف حول مب�دئه وكت�به؟«)2(. 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص: 17.

)2( املرجع ال�س�بق، �ص: 27.
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ويعود خ�لد اإىل الرتاث الفقهي لي�أتي ب�سه�دات على »وجوب قي�م الدولة 
�َسِفّي  والنَّ وامل�وردي  الغزايل  ح�مد  واأبي  خلدون  ابن  من  يقتب�سه�  امل�سلمة« 
قراآنية  لآي�ت  تف��سري  اإىل  يلج�أ  هذا  وقبل  تيمية.  وابن  والإيجي  وال�سهر�ست�ين 
واأح�ديث نبوية، يوؤوله� مب� يخدم فكرته اجلديدة، لينتهي اإىل القول: »علين� اأن نعمق 

اإمي�نن� ب�أن الإ�سالم دين ودولة، حق وقوة، وثق�فة وح�س�رة، وعب�دة و�سي��سة«)1(. 

لكن خ�لًدا مل يكتف مبجرد اإقرار اأن الإ�سالم »دين ودولة« بل ُعني بتقدمي 
منوذج لتلك الدولة، وهو فرتة حكم عمر بن عبد العزيز، التي هي يف نظر خ�لد: 
� ب�لن�سبة  »ترين� روح الدولة امل�سلمة و�سمريه�، كم� ترين� �سكله� الذي ك�ن مث�ليًّ
وال�سورى  قدوة،  الدولة  تكون  ك�أن  للحكم،  ع�مة  مب�دئ  ي�سع  ثم  لع�سره�«)2(. 
ومراع�ة  واجب،  و�سالمته�  الأمة  وحدة  على  واحلف�ظ  وديعة،  وامل�ل  �سرورة، 

م�سلحة الأمة يف ت�سرف�ت احل�كم و�سلوكي�ته)3(.

للعقل،  وامل�س�عر  للربه�ن،  الوجدان  مبع�نقة  درا�سته،  فيبداأ  ال�سنهوري  اأم� 
فيقول يف مقدمة الكت�ب: »ول اأدعي اأنني بريء من كل حتيز ع�طفي يف مع�جلتي 
ملو�سوع يثري من احلم��ص الع�طفي، م� يجعل للمح�ذير الن�جتة عن البيئة والرتب�ط 
ج�نب  من  حتى  مع�جلته،  طريقة  على  الت�أثري  بع�ص  العريقة  ب�لتق�ليد  الغريزي 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص: 104.
)2( املرجع ال�س�بق، �ص: 1و7. 

)3( املرجع ال�س�بق، �ص: 109 ـ 166.
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اأحر�ص الب�حثني على املو�سوعية، بل اإنني اأقر ب�أنني منذ حداثة �سني مل اأ�ستطع 
اأن اأق�وم تعلقي الوا�سح بكل م� يت�سل ب�ل�سرق.. ومع ذلك فقد بذلت جهدي يف 
� قدر ا�ستط�عتي. لقد التزمت املو�سوعية،  هذه الدرا�سة لكي يكون عملي علميًّ

وعملت دائًم� على �سبط الع�طفة، حتى ل تطغى على احلقيقة«)1(. 

وهي  الإ�سالم«  يف  احلكم  »نظ�م  هي  »اخلالفة«  ف�إن  لل�سنهوري  وب�لن�سبة 
تدخل عنده - ككثريين غريه - يف علم الفروع، خ��سة يف �سقه املتعلق ب�لق�نون 
الكالم.  مب�حث علم  يعتربونه� من  الفقه�ء  اأن  رغم  الد�ستوري،  والق�نون  الع�م 
ويقول هن�: »اإذا ك�نت نظرية اخلالفة تت�سع جلميع القواعد املتعلقة بنظ�م احلكومة 
اأو  الإداري،  الق�نون  اأو  الد�ستوري،  الق�نون  نط�ق  يف  دخلت  �سواء  الإ�سالمية، 
الت�سريع�ت  الد�ستوري يف عرف  الق�نون  قواعد  ت�سمل جميع  اأنه� ل  اإل  امل�يل، 

احلديثة، ول يف نظر الفقه الإ�سالمي«)2(.

مبداأ  اأن  فيوؤكد  »اخلالفة«  منط  حتديث  اأو  ع�سرنة  اإىل  ال�سنهوري  وي�سعى 
الف�سل بني ال�سلط�ت هو اأ�س��ص نظ�م احلكم الإ�سالمي، خ��سة م� يتعلق ب�ل�سلطة 
� عن اخلليفة. ويوؤكد  الت�سريعية، التي يجب يف نظره اأن تكون م�ستقلة ا�ستقالًل ت�مًّ
اأي�ًس� اأن اإجم�ع الأمة هو م�سدر الت�سريع الإ�سالمي، واأن الأمة هي التي تعرب عن 

)1(  عبد الرزاق ال�سنهوري، اأ�سول احلكم يف الإ�سالم، الق�هرة، الهيئة امل�سرية الع�مة للكت�ب، �سل�سلة مكتبة 
الأ�سرة، 2003، �ص: 27 ـ 28.

)2( املرجع ال�س�بق، �ص: 39.  
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ب�أن �سي�دة  اأو احل�كم ب�سلطته. كم� يقر  الإرادة الإلهية ب�إجم�عه�، ولي�ص اخلليفة 
الأمة توؤدي ب�ل�سرورة اإىل �سي�دة ال�سلطة الت�سريعية، ويجب األ ميلكه� فرد مهم� 
تكن مك�نته، خليفة ك�ن اأو اأمرًيا اأو ملًك� اأو ح�كًم�، فهي هلل تع�ىل، وهو �سبح�نه 
�سكله  يف  »الإجم�ع«  به�  يرتبط  اأن  يجب  والتي  جمموعه�،  يف  لالأمة  فو�سه� 

الأمثل)1(. 

اخت�س��س�ت  اأن  اأوله�:  للخالفة:  خ�س�ئ�ص  ثالث  ال�سنهوري  وي�سع 
احلكومة )اخلالفة( ع�مة اأي تقوم على التك�مل بني ال�سئون الدينية والدنيوية، 
وث�نيه�: اأن حكومة اخلالفة ملزمة بتنفيذ اأحك�م ال�سريعة الإ�سالمية، وث�لثه�: اأن 
اخلالفة تقوم على وحدة الع�مل الإ�سالمي. ويرى اأن هذه اخل�س�ئ�ص اإن اجتمعت 
يف احلكومة الإ�سالمية ب�تت حكومة �سرعية، مهم� يكن �سكله�، وا�ستحقت ب�أن 

تو�سف ب�أنه� »حكومة اخلالفة«)2(.

ويبني ال�سنهوري على م� �سبق فيقول: اإن هن�ك اإجم�ًع� عند اأهل ال�سنة 
واجلم�عة وال�سيعة واملعتزلة على اأن اخلالفة واجب �سرعي، ول يرف�ص هذا �سوى 
نظرهم  ويف  احلكومة،  من  نوع  اأي  ول  اخلالفة،  بقي�م  يقرون  ل  الذين  اخلوارج، 
ف�إن اخلالفة لي�ست �سرورية دائًم� اإذ ميكن للن��ص اأن يحققوا م�س�حلهم وينظموا 
من  اإل  ب�خلليفة  ينتفع  اأن  ميكن  ل  لأنه  دائًم�  ن�فعة  ولي�ست  دونه�،  من  اأمورهم 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص: 37 ـ 59. 
)2( املرجع ال�س�بق، �ص: 62 ـ 63.



تقــدمي
6565

ي�سل اإليه، وهوؤلء قلة حمدودة، وهي اأي�ًس� لي�ست دائًم� ممكنة، ل�سعوبة انطب�ق 
�سروطه� يف كل زم�ن ومك�ن على �سخ�ص بعينه، وهي يف نظرهم توؤدي يف كثري 

من الأحي�ن اإىل فنت وحروب جراء التن�ف�ص عليه�. 

عند هذه النقطة ي�سف ال�سنهوري راأي علي عبد الرازق يف اخلالفة ب�أنه 
»�س�ذ«، فيقول: »لحظن� اأن موؤلًف� مع��سًرا، هو ال�سيخ علي عبد الرازق، قد اأخذ 
براقة، ولكنه� يف نظرن� م�سكوك  اأيده بحجج م�ستحدثة  اأن  براأي اخلوارج، بعد 
عليهم�  اتك�أ  اللذين  ال�سندين  تفنيد  اإىل  ال�سنهوري  وي�سعى  مت�نته�«)1(.  يف 
لوجوب  �سند  اأي  بغي�ب  الأخري  قول  اأن  للخالفة، فريى  رف�سه  الرازق يف  عبد 
اخلالفة ل يف العقل ول يف ال�سرع واأنه� يف الأغلب ق�مت ب�لقوة، هو خلط وا�سح 
بني وجود نظ�م اخلالفة وبني طريقة اختي�ر اخلليفة. كم� مل يقبل ال�سنهوري م� 
اإليه عبد الرازق من اأن الإ�سالم نظ�م ديني روح�ين بحت، وراح يجلب  انتهى 
اأدلة �سرعية ووق�ئع ت�ريخية يثبت من خالله� اأن الإ�سالم عرف الدولة منذ عهده 

الأول، واأن الر�سول م�ر�ص مه�م احل�كم)2(. 

ومل يكتف ال�سنهوري بهذا، بل راح ي�ستخدم ملك�ته الق�نونية الرا�سخة يف 
اإن�س�ء نظ�م متك�مل لـ »اخلالفة الإ�سالمية« من دون اأن يتوقف عند امل�سمي�ت، 

اأطروحته  اإعداده  اأو  ت�أليف ال�سنهوري لكت�به،  )1( املرجع ال�س�بق، �ص: 73. واملع��سر هن� هي ب�لن�سبة لزمن 
العلمية. 

)2(  املرجع ال�س�بق، �ص: 73 ـ 83.
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حيث ي�ستبدل »اخلليفة« بكلمة »الرئي�ص«، ليوؤكد �سرورة انتخ�به من قبل الأمة، 
اإىل  يذهب  ثم  النتخ�ب�ت)1(،  واإجراءات  واملر�سحني،  الن�خبني  �سروط  ي�سع  ثم 
�سعوب  »ج�معة  �سيغة  اخلالفة يف  لإع�دة  م�سروع  بو�سع  ذلك  من  اأو�سع  هو  م� 
عم�  كثرًيا  يختلف  ال�سكل ل  من حيث  ال�سنهوري  اإليه  انتهى  وم�  �سرقية«)2(. 
تقره الدميقراطية الغربية يف الوقت احل�يل، وم� ينفرد به الإ�سالم هن� ل يزيد عن 
و�سع مب�دئ اأر�سخ واأعمق ل�سم�ن العدل واحلرية. واإذا ك�نت املم�ر�سة الت�ريخية 
يف اأغلبه� قد �سربت هذه املب�دئ يف مقتل، ف�إنه� مل متت، ولن متوت؛ لأن الن�ص 

املوؤ�س�ص الذي ينطوي عليه�، وهو القراآن الكرمي، ب�ٍق اإىل قي�م ال�س�عة.

رابًعا: مالحظات على الكتاب واملعركة

حني كنت اأط�لع كت�ب »الإ�سالم واأ�سول احلكم« �سجلت على هوام�سه 
م�دة  على  تقت�سر  ل  وهي  يقيني،  يف  ا�ستقرت  التي  الع�مة،  املالحظ�ت  بع�ص 
الكت�ب فقط، بل تت�سع لتطوق املالب�س�ت التي اأح�طت به، واملنهج الذي اتبعه 
�س�حبه يف �سي�غة م�سمون كت�به. وميكن �سرد هذه املالحظ�ت على النحو الت�يل:

)1(  املرجع ال�س�بق، �ص: 87 ـ 129.
)2(   انظر يف هذا ال�س�أن، عبد الرازق ال�سنهوري، فقه اخلالفة، الق�هرة، املجل�ص الأعلى لل�سئون الإ�سالمية، 

�سل�سلة ق�س�ي� اإ�سالمية، العدد رقم )10(، 1996م.
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فقه�ء  عند  �س�ئًدا  ك�ن  الذي  املنهج  كت�به  يف  الرازق  عبد  علي  1-   اتبع 
رَي، الذين ا�ستف�دوا من طريقة القراآن الكرمي يف  �ب ال�سِّ امل�سلمني وُكتَّ
عر�ص حجج امل�سككني فيه، ويف الإمي�ن، ويف وجود اهلل �سبح�نه وتع�ىل، 
ثم دح�سه�؛ فعبد الرازق ك�ن يعر�ص م� يتوقع اأن يقوله خ�سومه حول 

م� ج�ء يف كت�به، ثم يتوىل الرد عليه تب�ًع�. 

واأ�سول احلكم«  »الإ�سالم  تف��سيل معركة كت�ب  النظر يف  مُيعن  2-   من 
� لبع�ص م� ج�ء يف الكت�ب ذاته؛ ف�ل�سي��سة  واأطرافه�، رمب� يجد حتقًق� عمليًّ
طغت على الدين، عرب ا�ستغالل املتن�ف�سني يف حلبته� ال�س�رية مل�دة 
الكت�ب بغية حتقيق م�آرب اأبعد م� تكون عن م�س�ئل العقيدة والعب�دة. 
وهذا الأمر ك�ن من الأ�سب�ب الرئي�سية التي دعت علي عبد الرازق 

اإىل رف�ص الربط بني الإ�سالم وال�سلطة ال�سي��سية. 

3-   مل ينُج علي عبد الرازق من الوقوع يف خط�أ متكرر عند كثريين وهو 
اتخ�ذ املم�ر�سة الت�ريخية حجة على الن�ص؛ ف�لن�ص يعر�ص املثل العلي�، 
واملم�ر�سة جت�سد الواقع، ودوًم� هن�ك فجوة بني الثنني، تت�سع وت�سيق، 
به خلل،  الن�ص  اأن  تعني  التطبيق ل  وتتب�عد، لكن زلت  وتتق�رب 
الن�ص الإ�سالمي  به�  وهذه م�س�ألة تن�سحب على ق�س�ي� كثرية حفل 
املوؤ�س�ص وهو القراآن الكرمي، ومنه� عدالة احلكم، بغ�ص النظر عن عدم 

وجود تف��سيل حتدد هيكل احلكم ونوعه وم�س�ره حتديًدا �س�رًم�.
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     يف الوقت نف�سه يجب األ تبنى ال�ستدللت على اإعط�ء كل م� عدا 
ب�سري،  منتج  هم�  والتف�سري  ف�لفقه  املنزل.  الكت�ب  هذا  القراآن حجية 
وال�سحيح من الأح�ديث املن�سوبة اإىل الر�سول  يقع يف درجة اأدنى 

من القراآن، واإن تع�ر�ص معه فال ُيلزم اأحًدا. 

4-   يجب اإع�دة التفكري يف م�س�ألة ربط الإ�سالم كدين بقي�م دولة تعرب عنه 
من  اإفريقي�  يف  انت�سر  ف�لإ�سالم  حرا�سته؛  على  وت�سهر  حمدًدا،  تعبرًيا 
اإىل  اإمن� عرب جهود م�س�يخ الطرق ال�سوفية والتج�ر، وو�سل  دون دولة، 
اأ�سق�ع يف اآ�سي� ب�لطريقة ذاته�، وهو الآن يتمدد يف اأوروب�  وغريه� دون 
اأن يكون هن�ك اإط�ر �سي��سي اأو �سلطوي ي�س�عد هذا التمدد اأو يحر�سه؛ 
ب�لدولة،  الإ�سالم  يربطون  َمن  حجج  من  كبري  ج�نب  ي�سقط  َثمَّ  ومن 

منطلقني من دور الأخرية يف حرا�سة الدين. 

»القي�دة«  بني  نفرق  اأن  علين�    الر�سول  دور  لطبيعة  نتعر�ص  5-   حني 
و»الرئ��سة«: ف�لأوىل ذات طبيعة اجتم�عية، وهي تت�أ�س�ص على �سم�ت 
اإليه�؛  ينتمي  التي  اجلم�عة  عند  قبوًل  تلقى  �سخ�ص  لدى  و�سف�ت 
�، من دون اأي تقيد ر�سمي حي�له،  فيخلعون عليه مه�بة واحرتاًم� وحبًّ
يرتبط  ر�سمي،  الث�نية فذات منحى  اأم�  له عليهم.  ر�سمية  �سلطة  ول 
� واحرتاًم�  وجوده� بوجود من�سب، ول يحظى من ي�سغله ب�ل�سرورة حبًّ
ومه�بة. ولي�ص له من ط�عة على الن��ص اإل مبقت�سى م� يوفره له املن�سب 
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من �سالحي�ت. واأعتقد اأن و�سع الر�سول الكرمي ك�ن و�سع »الق�ئد« يف 
بنت  ك�نت  ال�سي��سية  ت�سرف�ته  واأن  الرئي�ص،  و�سع  ولي�ص  امل�سلمني، 

القي�دة، ولي�ست ن�بعة من الرئ��سة.
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كلمة املوؤلف

$
القوة  له  �سواه.  اأحًدا  اأخ�سى  ول  اإي�ه،  اإل  اأعبد  ول  اهلل،  اإل  اإله  ل  اأن  اأ�سهد 
والعزة، وم� �سواه �سعيف ذليل، وله احلمد يف الأوىل والآخرة، وهو ح�سبي ونعم 

الوكيل.

واأ�سهد اأن حممًدا ر�سول اهلل، اأر�سله �س�هًدا ومب�سًرا ونذيًرا، وداعًي� اإىل اهلل 
ب�إذنه و�سراًج� منرًيا. �سلى اهلل ومالئكته عليه و�سلموا ت�سليًم� كثرًيا.

واألف  وثلثم�ئة  ال�سرعية، منذ ثالث وثالثني  الق�س�ء مبح�كم م�سر  َوِليُت 
هجرية )1915م( فحفزين ذلك اإىل البحث عن ت�ريخ الق�س�ء ال�سرعي. والق�س�ء 
كبرًيا،  ات�س�ًل  بت�ريخه�  يت�سل  وت�ريخه  احلكومة،  فروع  من  فرع  اأنواعه  بجميع 
وكذلك الق�س�ء ال�سرعي ركن من اأرك�ن احلكومة الإ�سالمية، و�سعبة من �سعبه�، 
فالبد حينئذ ملن يدر�ص ت�ريخ ذلك الق�س�ء اأن يبداأ بدار�سة ركنه الأول، اأعني 

احلكومة يف الإ�سالم.



4 4
الإ�صالم واأ�صول احلكم

م�  -على  العظمى  والإم�مة  اخلالفة  هو  الإ�سالم  يف  حكم  كل  واأ�س��ص 
يقولون- فك�ن لبد من بحثه�.

بعد عند مراحل  اأزال  �سنني، ول  ب�سع  �سرعت يف بحث ذلك كله منذ 
البحث الأوىل، ومل اأظفر بعد اجلهد اإل بهذه الورق�ت، اأقدمه� على ا�ستحي�ء، اإىل 

من يعنيهم ذلك املو�سوع.

اإليه  جعلته� متهيًدا للبحث يف ت�ريخ الق�س�ء، و�سمنته� جملة م� اهتديت 
فيه�  اأحطت  قد  اأنني  اأدعي  وم�  الإ�سالم.  يف  احلكم  ونظرية  اخلالفة  �س�أن  يف 
بجوانب ذلك البحث، ول اأنني ا�ستطعت اأن اأحت�مى �سيًئ� من الإجم�ل يف كثري 
ب�إ�س�رات رمب� خفيت على �سنف من  اأحي�نً�  اأكون اكتفيت  من املوا�سع، بل قد 
الق�رئني جهته�، وبتلويح�ت قد تفوتهم دللته�، وبكن�ي�ت تو�سك اأن ت�سري عليهم 

األغ�ًزا، ومبج�ز رمب� ح�سبوه حقيقة، وبحقيقة رمب� ح�سبوه� جم�ًزا.

واإين لأرجو - اإن اأراد اهلل يل موا�سلة ذلك البحث- اأن اأتدارك م� اأعرف 
يف هذه الورق�ت من نق�ص. واإل فقد تركت به� بني اأيدي الب�حثني اأثًرا ع�سى اأن 
يجدوا فيه �سيًئ� من جدة الراأي، يف �سراحة ل ت�سوبه� مم�راة. وع�سى اأن يجدوا 
اأ�س��ًس� �س�حًل� ملن يريد البن�ء، واأعالًم� وا�سحة رمب� اهتدى به� ال�س�ري  اأي�ًس�  فيه 

اإىل مواطن احلق.



اأم� بعد، ف�إن تلك الورق�ت هي ثمرة عمل بذلت له اأق�سى م� اأملك من 
جهد، واأنفقت فيه �سنني كثرية العدد. ك�نت �سنني متوا�سلة ال�سدائد، متع�قبة 
ال�سواغل، م�سوبة ب�أنواع الهم، مرتعة ك�أ�سه� ب�لأمل. اأ�ستطيع العمل فيه� يوًم� ثم 
ج�ء  اأن  و)1(  َغرنْ فال  اأعواًم�،  اأنقطع  ثم  �سهًرا  اإليه  واأعود  اأي�ًم�،  احلوادث  ت�سرفني 
عماًل دون م� اأردت له من كم�ل، وم� ينبغي له من اإتق�ن، بيد اأنه على كل ح�ل 

نثۇ  ۇ   ۆ  ۆ   نف�سي  و�سعت  م�  وغ�ية  بحثي،  اإليه  م� و�سل  اأق�سى  هو 
ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  

ىئ   ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ     ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ  

حت   جت   يب   ىب   مب   حبخب    جب   يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی     ی  

َختمث  [البقرة/ 286]. 

علي عبد الرازق 
املن�سورة يف يوم الأربع�ء

املوافق 7 رم�س�ن �سنة 1343هـ
اأول اأبريل �سنة 1925م

و: ل عجب. )هذا اله�م�ص ي�سري اإىل اإ�س�فة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�سلي للكت�ب،  )1(   ل َغرنْ
و�سوف ي�ستعمل الرمز )م( لحًق� لالإ�س�رة اإىل ذلك(.

55 كلمة املوؤلف
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اخلالفة يف اللغة

اخلالفة لغًة: م�سدر، تخلف فالن فالنً� اإذا ت�أخر عنه، واإذا ج�ء خلف اآخر، 
بعده.  واإم�  اإم� معه  ب�لأمر عنه،  ق�م  اإذا  ويق�ل خلف فالن فالنً�  ق�م مق�مه.  واإذا 
[الزخرف/60].  ىئمث  مئ   حئ   جئ   ی      ی   ی   نثی   تع�ىل:  ق�ل 
واخلالفة: الني�بة عن الغري، اإم� لغيبة املنوب عنه، واإم� ملوته، واإم� لعجزه .. اإلخ، 

واخلالئف: جمع خليفة، وخلف�ء جمع خليف)1( واخلليفة ال�سلط�ن الأعظم)2(.

اخلالفة يف ال�صطالح

واخلالفة يف ل�س�ن امل�سلمني، وترادفه� الإم�مة، هي: »ري��سة ع�مة يف اأمور 
الدين والدني� ني�بة عن النبي «)3( ويقرب من ذلك قول البي�س�وي)4(: »الإم�مة 

)1(  راجع املفردات يف غريب القراآن لالأ�سفه�ين.
)2(  الق�مو�ص وال�سح�ح وغريهم�.

)3(  عبد ال�سالم يف ح��سيته على اجلوهرة، �ص242.
)4(  ن��سر الدين اأبو �سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد ال�سريازي البي�س�وي تويف �سنة 791 هـ.

الباب الأول
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عب�رة عن خالفة �سخ�ص من الأ�سخ��ص للر�سول  يف اإق�مة القوانني ال�سرعية 
وحفظ حوزة امللة، على وجه يجب اتب�عه على ك�فة الأمة«)1(.

على  الك�فة  حمل  هي  »واخلالفة  خلدون:  ابن  ق�ل  م�  ذلك  وتو�سيح 
مقت�سى النظر ال�سرعي، يف م�س�حلهم الأخروية، والدنيوية الراجعة اإليه� اإذ اأحوال 
الدني� ترجع كله� عند ال�سرع اإىل اعتب�ره� مب�س�لح الآخرة، فهي يف احلقيقة خالفة 

عن �س�حب ال�سرع يف حرا�سة الدين و�سي��سة الدني� به«)2(.

 معنى قولهم بنيابة اخلليفة عن الر�صول

  وقد ك�ن ، وبي�ن ذلك اأن اخلليفة عندهم يقوم يف من�سبه مق�م الر�سول
الأعلى،  القد�ص  ج�نب  من  تلق�ه  الذي  الدين،  ذلك  اأمر  على  يقوم  حي�ته  يف 

ويتوىل تنفيذه والدف�ع عنه، كم� توىل اإبالغه عن اهلل تع�ىل، ودعوة الن��ص اإليه.

اأن اهلل جل �س�أنه كم� اخت�ر حممًدا �سلى اهلل تع�ىل عليه و�سلم  وعندهم 
ذلك  حلفظ  اأي�ًس�  اخت�ره  قد  اخللق،  اإىل  املقد�سة  �سريعته  واإبالغ  احلق،  لدعوة 

الدين و�سي��سة الدني� به)3(.

)1(  مط�لع الأنظ�ر على طوالع الأنوار.
)2(  مقدمة ابن خلدون، �ص180.
)3(  مقدمة ابن خلدون، �ص181.
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فلم� حلق  ب�لرفيق الأعلى ق�م اخللف�ء من بعده مق�مه يف حفظ الدين 
و�سي��سة الدني� به.

�صبب الت�صمية باخلليفة

ب�إم�م  فت�سبيًه�  اإم�ًم�  ت�سميته  ف�أم�  واإم�ًم�،  »خليفة  بذلك  الق�ئم  و�سمي 
ال�سالة، يف اتب�عه والقتداء به، واأم� ت�سميته خليفة فلكونه يخلف النبي يف اأمته 
فيق�ل خليفة ب�إطالق، وخليفة ر�سول اهلل، واختلف يف ت�سميته خليفة اهلل، ف�أج�زه 
بع�سهم.. ومنع اجلمهور منه... وقد نهى اأبو بكر عنه مل� ُدِعَي به، وق�ل: ل�ست خليفة 

.)1(» اهلل ولكني خليفة ر�سول اهلل

حقوق اخلليفة يف راأيهم

 ف�خلليفة عندهم ينزل من اأمته مبنزلة الر�سول  من املوؤمنني، له عليهم 
القي�م على دينهم،  ال�س�مل، وله حق  وال�سلط�ن  الت�مة،  والط�عة  الع�مة،  الولية 
دني�هم  �سوؤون  القي�م على  ب�لأوىل حق  وله  �سرائعه،  وينفذ  فيهم حدوده،  فيقيم 
عند  ولي�ص   ، اهلل  ر�سول  ن�ئب  لأنه  كله�  ب�لكرامة  يحبوه  اأن  وعليهم  اأي�ًس�. 
بلغ  فقد  مق�مه  اإىل  �سم�  فمن   ، اهلل  ر�سول  مق�م  من  اأ�سرف  مق�م  امل�سلمني 

)1(  مقدمة ابن خلدون، �ص 181.
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اأن يحرتموه لإ�س�فته  الب�سر. عليهم  التي ل جم�ل فوقه� ملخلوق من  الغ�ية 
اإىل ر�سول اهلل، ولأنه الق�ئم على دين اهلل، واملهيمن عليه، والأمني على حفظه. 
والدين عند امل�سلمني هو اأعز م� يعرفون يف هذا الكون، فمن ويل اأمره فقد ويل 

اأعز �سيء يف احلي�ة واأ�سرفه.

من  الأئمة  ط�عة  لأن  وب�طًن�«)1(؛  »ظ�هًرا  ويطيعوا  له  ي�سمعوا  اأن  عليهم 
ط�عة اهلل، وع�سي�نهم من ع�سي�ن اهلل)2(.

فن�سح الإم�م ولزوم ط�عته فر�ص واجب، واأمر لزم، ول يتم اإمي�ن اإل به، 
ول يثبت اإ�سالم اإل عليه)3(.

وجملة القول اإنَّ ال�سلط�ن خليفة ر�سول اهلل ، وهو اأي�ًس� حمى)4( اهلل يف 
  بالده، وظله املمدود على عب�ده، ومن ك�ن ظل اهلل يف اأر�سه وخليفة ر�سول اهلل
فوليته ع�مة ومطلقة، كولية اهلل تع�ىل وولية ر�سوله الكرمي، ول غرو حينئذ اأن 

)1(  ح��سية الب�جوري على اجلوهرة.
)2(   روي ذلك عن اأبي هريرة ، راجع العقد الفريد لبن عبد ربه، ج1 �ص5. طبع مطبعة ال�سيخ عثم�ن عبد الرازق 

مب�سر �سنة 1302هـ.
)3( منه اأي�ًس�.

اأ�سو�سكم بتوفيقه وت�سديده وت�أييده،  اأر�سه،  اأن� �سلط�ن اهلل يف  اإمن�  اأيه� الن��ص  )4(   ويف خطبة للمن�سور مبكة ق�ل: 
وح�ر�سه على م�له، اأعمل فيه مب�سيئته واإرادته، واأعطيه ب�إذنه، فقد جعلني اهلل عليه قفاًل اإن �س�ء اأن يفتحني 

فتحني لإعط�ئكم وق�سم اأرزاقكم واإن �س�ء اأن يقفلني عليه� اأقفلني اإلخ. راجع العقد الفريد، ج2، �ص179.



1313  اخلالفة وطبيعتها

يكون له حق الت�سرف »يف رق�ب الن��ص واأموالهم واإب�س�عهم«)1(.

م�  وتدبري  الأمة،  زم�م  وحده  وبيده  والنهي،  الأمر  وحده  له  يكون  واأن   
جل من �سوؤونه� وم� �سغر. كل ولية دونه فهي م�ستمدة منه، وكل وظيفة حتته 
من�سبه،  متفرعة عن  فهي  دنيوية  اأو  دينية  وكل خطة  �سلط�نه،  مندرجة يف  فهي 
»ل�ستم�ل من�سب اخلالفة على الدين والدني�«)2(، فك�أنه� الإم�م الكبري، والأ�سل 
نظر اخلالفة، وت�سرفه� يف  فيه�، لعموم  اجل�مع، وهذه كله� متفرعة عنه�، وداخلة 

�س�ئر اأحوال امللة الدينية والدنيوية، وتنفيذ اأحك�م ال�سرع فيه� على العموم«)3(.

ولي�ص للخليفة �سريك يف وليته، ول لغريه ولية على امل�سلمني، اإل ولية 
م�ستمدة من مق�م اخلالفة، وبطريق الوك�لة عن اخلليفة، فعم�ل الدولة الإ�سالمية 
وكل من يلي �سيًئ� من اأمر امل�سلمني يف دينهم اأو دني�هم من وزير اأو ق��ص اأو واٍل اأو 
حمت�سب اأو غريهم، كل اأولئك وكالء لل�سلط�ن ونواب عنه. وهو وحده �س�حب 
ال�سلطة  من  واإعط�ئهم  عليهم،  الولية  اإف��سة  ويف  وعزلهم،  اختي�رهم  يف  الراأي 

ب�لقدر الذي يرى، ويف احلد الذي يخت�ر.

)1(  طوالع الأنوار و�سرحه مط�لع الأنظ�ر، �ص470.
)2(  ابن خلدون، �ص 223.
)3(  ابن خلدون، �ص207.
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اخلليفة مقيد عندهم بال�صرع

اخلليفة  يعتربون  اأنهم  فيه�  مب�حثهم  ومن  للخالفة  تعريفهم  من  يظهر  قد 
ي�سلك  ب�أن  حتًم�  مط�لب  واأنه  يتخط�ه�،  ل  ال�سرع  بحدود  �سلط�نه  يف  مقيًدا 
ب�مل�سلمني �سبياًل واحدة معينة من بني �ستى ال�سبل. هي �سبيل وا�سحة من غري 
لب�ص، وم�ستقيمة من غري عوج. قد ك�سف ال�سرع ال�سريف عن مب�دئه� وغ�ي�ته�، 
واأق�م فيه� اأم�راته�، ومهد مدارجه�، واأن�ر فج�جه�، وو�سع فيه� من�زل لل�س�لكني، 
ووحد اخلطى لل�س�ئرين، فم� ك�ن لأحد اأن ي�سل فيه� ول ي�سقى، وم� ك�ن خلليفة 
  اأن يفرط فيه� ول اأن يطغى. هي �سبيل الدين الإ�سالمي التي اأق�م حممد
يو�سحه� للن��ص حقبة من الدهر طويلة. هي ال�سبيل التي حدده� كت�ب اهلل الكرمي 

و�سنة حممد واإجم�ع امل�سلمني.

نعم هم يعتربون اخلليفة مقيًدا بقيود ال�سرع، ويرون ذلك ك�فًي� يف �سبطه 
يوًم� اإن اأراد اأن يجمح، ويف تقومي ميله اإذا خيف اأن يجنح وقد ذهب قوم منهم اإىل 

اأن اخلليفة اإذا ج�ر اأو فجر انعزل عن اخلالفة.

اخلالفة وامللك

هو  الطبيعي  »امللك  ب�أن  وامللك،  اخلالفة  بني  ذلك  اأجل  من  فرقوا  وقد   
حمل الك�فة على مقت�سى الغر�ص وال�سهوة، وال�سي��سي هو حمل الك�فة على 
مقت�سى النظر العقلي يف جلب امل�س�لح الدنيوية ودفع امل�س�ر، واخلالفة هي حمل 
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الك�فة على مقت�سى النظر ال�سرعي اإلخ« )1(، ولذلك يقرر ابن خلدون اأن اخلالفة 
اخل�ل�سة ك�نت يف ال�سدر الأول اإىل اآخر عهد علي.

»ثم �س�ر الأمر اإىل امللك، وبقيت مع�ين اخلالفة من حتري الدين ومذاهبه، 
واجلري على منه�ج احلق، ومل يظهر التغري اإل يف الوازع الذي ك�ن ديًن� ثم انقلب 
ع�سبية و�سيًف�. وهكذا ك�ن الأمر لعهد مع�وية ومروان وابنه عبد امللك، وال�سدر 
الأول من خلف�ء بني العب��ص، اإىل الر�سيد وبع�ص ولده، ثم ذهبت مع�ين اخلالفة 
غ�يته�،  اإىل  التغلب  طبيعة  بحًت�، وجرت  ملًك�  الأمر  و�س�ر  ا�سمه�،  اإل  يبق  ومل 
ك�ن  وهكذا  واملالذ،  ال�سهوات  والتقلب يف  القهر  من  اأغرا�سه�،  وا�ستعملت يف 
اخلالفة  وا�سم  العب��ص،  بني  من  الر�سيد  بعد  ج�ء  وملن  امللك،  عبد  لولد  الأمر 
رين)2( ملتب�ص بع�سهم�  ونْ ب�قًي� فيهم لبق�ء ع�سبية العرب، واخلالفة وامللك يف الطَّ
ببع�ص، ثم ذهب ر�سم اخلالفة واأثره� بذه�ب ع�سبية العرب وفن�ء جيلهم، وتال�سي 
اأحوالهم، وبقي الأمر ملك� بحًت� كم� ك�ن ال�س�أن يف ملوك العجم ب�مل�سرق، يدينون 
بط�عة اخلليفة تربًك�، وامللك بجميع األق�به ومن�حيه لهم ولي�ص للخليفة منه �سيء 

اإلخ«)3(.

)1(  مقدمة ابن خلدون، �ص180. 
ر: املرة. والطوران: املرت�ن. )م(. ونْ )2( الطَّ

)3( راجع )ف�سل يف انقالب اخلالفة اإىل امللك(، �ص191، وم� بعده� من مقدمة ابن خلدون.
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من اأين ي�صتمد اخلليفة وليته؟

فقد ك�ن واجًب� عليهم، اإذ اأف��سوا على اخلليفة كل تلك القوة، ورفعوه اإىل 
ذلك املق�م، وخ�سوه بكل هذا ال�سلط�ن، اأن يذكروا لن� م�سدر تلك القوة التي 

زعموه� للخليفة، اأنَّى ج�ءته؟ ومن الذي حب�ه به�، واأف��سه� عليه؟

لكنهم اأهملوا ذلك البحث، �س�أنهم يف اأمث�له من مب�حث ال�سي��سة الأخرى، 
التي قد يكون فيه� �سبه تعر�ص ملق�م اخلالفة وحم�ولة البحث فيه واملن�ق�سة.

اأن  اأن الذي ي�ستقرئ عب�رات القوم املت�سلة بهذا املو�سوع ي�ستطيع  على 
ي�أخذ منه� بطريق ال�ستنت�ج اأن للم�سلمني يف ذلك مذهبني.

ا�صتمداده الولية من اهلل

املذهب الأول اأن اخلليفة ي�ستمد �سلط�نه من �سلط�ن اهلل تع�ىل وقوته من 
قوته.

ذلك راأي جتد روحه �س�رية بني ع�مة العلم�ء وع�مة امل�سلمني اأي�ًس�. وكل 
كلم�تهم عن اخلالفة ومب�حثهم فيه� تنحو ذلك النحو، وت�سري اإىل هذه العقيدة. 
وقد راأيت فيم� نقلن� لك اآنًف� )1( اأنهم جعلوا اخلليفة ظل اهلل تع�ىل، واأن اأب� جعفر 

املن�سور زعم اأنه اإمن� هو �سلط�ن اهلل يف اأر�سه.

)1( �ص 13-12.
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وكذلك �س�ع هذا الراأي وحتدث به العلم�ء وال�سعراء منذ القرون الأوىل. 
اإليه  اأن اهلل جل �س�أنه هو الذي يخت�ر اخلليفة وي�سوق  فرتاهم يذهبون دائًم� اإىل 

اخلالفة، على نحو م� ترى يف قوله: 

ـََدِر  جاء اخلـــالفة اأو كانت له قدًرا       كما اأتى ربَّه مو�صـى على قــ

وقول الآخر: 

      ولــقــد اأراد اهلل اإذ ولكهـــــا        من اأمــة اإ�صـــالحها ور�صــادها

وق�ل الفرزدق)1(: 

ه�صام)2( خيار اهلل للنا�ض والذي       به ينجلي عن كل اأر�ض ظالمها 
واأنت لهذا النا�ض بعد نبيهم      �صماء يرجى للمحول غمامها

ولقد ك�ن �سيوع هذا الراأي وجري�نه على الأل�سنة مم� �سهل على ال�سعراء اأن 
ي�سلوا يف مب�لغتهم اإىل و�سع اخللف�ء يف موا�سع العزة القد�سية اأو قريًب� منه� حتى 

ق�ل ق�ئلهم: 

)1(   اأبو فرا�ص هم�م بن غ�لب بن �سع�سعة، قيل اإنه جت�وز امل�ئة من �سني عمره، وتويف ب�لب�سرة �سنة 110 هـ، وقيل 
112هـ،  وقيل 114 هـ. راجع ديوان الفرزدق. طبع املكتبة الأهلية ببريوت.

)2(  ه�س�م بن عبد امللك ع��سر اخللف�ء الأمويني، تويف �سنة 125 هـ ب�لر�س�فة وك�ن عمره خم�ًس� وخم�سني �سنة، 
راجع ت�ريخ اأبي الفدا ج1، �ص 203، 204، الطبعة الأوىل ب�ملطبعة احل�سينية مب�سر.
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      ما �صئت ل ما �صاءت الأقدار          فاحكم فاأنت الواحد القهــار

وق�ل طريح)1( ميدح الوليد بن يزيد)2(: 

 اأنت)3( ابن م�صلنطح البطاح ومل      تطـرق عليك احلني والولج

 طوبى لفرعيك من هنا وهنا      طوبى لأعراقـــك التي ن�صج

لو قلت لل�صيل دع طريقك واملو     ج عليه كاله�صب يعتــلج

ل�صاخ  وارتــد اأو لكـان له     يف �صــائر الأر�ض عنك منعـرج )4(

األف العلم�ء، خ�سو�ًس� بعد القرن اخل�م�ص  اأنت رجعت اإىل كثري مم�  واإذا 
الهجري. وجدتهم اإذا ذكروا يف اأول كتبهم اأحد امللوك اأو ال�سالطني رفعوه فوق 

�سف الب�سر، وو�سعوه غري بعيد من مق�م العزة الإلهية.

)1(  طريح بن اإ�سم�عيل الثقفي مدح الوليد بن يزيد، ثم مدح اأب� جعفر املن�سور، راجع الأغ�ين، ج4، �ص 74 وم� 
بعده�. طبع مطبعة التقدم مب�سر.

)2( هو ح�دي ع�سر خلف�ء بني اأمية قتل �سنة 126هـ، راجع اأب� الفداء، ج1، �ص 205.
)3(  امل�سلنطح من البط�ح م� ات�سع وا�ستوى �سطحه، وتطرق عليك: تطبق عليك وتغطك وت�سيق مك�نك، يق�ل: 
انخف�ص من  م�  ب�أمر �سيق مع�سل، واحلني: ك�لع�سي جمع حن� كع�س�،  اأتت  اإذا  طرقت احل�دثة بكذا وكذا 
الأر�ص. والولج: كل مت�سع يف الوادي الواحدة وجلة، ويق�ل الوجل�ت بني اجلب�ل مثل الرحب�ت. اأي مل تكن 
يق�ل  النبت.  اأ�سول  والو�سيج  احل�سب،  من  خفي  مو�سع  يف  ل�ست  اأي  مك�نك،  فيخفى  والولج  احلني  بني 
اأعراقك وا�سجة يف الكرم اأي ن�بتة فيه، يعني اأنه كرمي الأبوين من قري�ص وثقيف. الأغ�ين، ج 4، �ص 81 مع 

ت�سرف. 
)4( �س�خ: غ��ص يف الأر�ص. واملنعرج يف الأر�ص: املنعَطف. )م(.
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اأول  يف  القزويني)1(  الدين  جنم  خطبة  يف  ج�ء  م�  لذلك  مث�ًل  ودونك 
»الر�س�لة ال�سم�سية يف القواعد املنطقية« حيث ق�ل: »ف�أ�س�ر اإىل من �سعد بلطف 
احلق، وامت�ز بت�أييده من بني ك�فة اخللق، وم�ل اإىل جن�بة الداين والق��سي، واأفلح 

مبت�بعته املطيع والع��سي، اإلخ«.

وق�ل �س�رح تلك الر�س�لة قطب الدين الرازي)2( يف خطبة �سرحه وخدمت 
به ع�يل ح�سرة من خ�سه اهلل تع�ىل ب�لنف�ص القد�سية، والري��سة الأن�سية.... الالئح 
العن�ية  روائح  العلي�ء  همته  من  الف�ئح  الأبدية،  ال�سع�دة  لوائح  الغراء  غرته  من 
امل�سلمني  ومر�سد  الإ�سالم  ر�سيد  والدين.  والدولة  احلق  �سرف  ال�سرمدية)3(... 

اإلخ«.

ويقول عبد احلكيم ال�سي�لكوتي)4( يف ح��سيته على ال�سرح املذكور: »جعلته 
عرا�سة حل�سرة من خ�سه اهلل تع�ىل ب�ل�سلطة الأبدية، واأيده ب�لدولة ال�سرمدية،... 
مروج امللة احلنيفية البي�س�ء، موؤ�س�ص قواعد ال�سريعة الغراء، ظل اهلل يف الأر�سني، 

)1(  جنم الدين عمر بن علي القزويني املعروف ب�لك�تبي، تويف �سنة 493هـ.
)2(  قطب الدين حممود بن حممد الرازي، تويف �سنة 766هـ.

)3( ال�سرمدية: الدائمة التي ل تنتهي.
)4(  الق��سي عبد احلكيم ال�سي�لكوتي املتوفى �سنة 1067هـ، املدفون ب�سي�لكوت اهـ. من كت�ب اكتف�ء القنوع مب� 

هو مطبوع.
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غي�ث الإ�سالم وامل�سلمني، ع�مر بالد اهلل، خليفة ر�سول اهلل، املوؤيد ب�لت�أييد والن�سر 
الرب�ين .. اإلخ«)1(.

وجملة القول، اإن ا�ستمداد اخلليفة ل�سلط�نه من اهلل تع�ىل مذهب ج�ٍر على 
الأل�سنة، ف��ٍص بني امل�سلمني.

ا�صتمداد الولية من الأمة

اأن  هو  ذلك  به،  وحتدثوا  العلم�ء  بع�ص  اإليه  نزع  قد  ث�ن  مذهب  وهن�لك 
اإمن� ي�ستمد �سلط�نه من الأمة. فهي م�سدر قوته، وهي التي تخت�ره لهذا  اخلليفة 

املق�م.

ولعل احلطيئة)2( قد نزع ذلك املنزع حني يقول لعمر بن اخلط�ب: 

 اأنت الإمام الذي من بعد �صاحبه    األقى اإليك مقاليد النُّهى)3( الب�صر 

مل ُيوؤثروك بهــــا اإذ قـدموك لهــا   لكن لأنف�صـهم كانت بك الأََثر)4(

)1(   راجع يف ذلك كله املجموعة التي طبعه� ال�سيخ فرج اهلل زكي الكردي ب�ملطبعة الأمريية �سنة 1323هـ ، 
و�سنة 1905م.

)2( جرول بن اأو�ص بن م�لك تويف يف حدود الثالثني للهجرة اهـ. من فوات الوفي�ت، ج1، �ص 126 وم� بعده�.
)3( النُّهى: العقول. )م(.

)4(  يوؤثروك به�: يخ�سوك. والأثر: التف�سيل. )م(.
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وقد وجدن� ذلك املذهب �سريًح� يف كالم العالمة الك��س�ين)1( يف كت�به 
الق��سي عن  به  يخرج  الوك�لة  الوكيل عن  به  يخرج  م�  »وكل  ق�ل)2(:  البدائع. 
الق�س�ء... ل يختلف�ن اإل يف �سيء واحد، وهو اأن املوكل اإذا م�ت اأو خلع ينعزل 

الوكيل، واخلليفة اإذا م�ت اأو خلع ل تنعزل ق�س�ته وولته.

ووجه الفرق اأن الوكيل يعمل بولية املوكل ويف خ�ل�ص حقه اأي�ًس�، وقد 
بطلت اأهلية الولية فينعزل الوكيل. والق��سي ل يعمل بولية اخلليفة ويف حقه، 
بل بولية امل�سلمني ويف حقوقهم، واإمن� اخلليفة مبنزلة الر�سول عنهم، لهذا مل تلحقه 
العهدة ك�لر�سول يف �س�ئر العقود، والوكيل يف النك�ح. واإذا ك�ن ر�سوًل ك�ن فعله 
مبنزلة فعل ع�مة امل�سلمني، ووليتهم بعد موت اخلليفة ب�قية، فيبقى الق��سي على 
وليته. وهذا بخالف العزل، ف�إن اخلليفة اإذا عزل الق��سي اأو الوايل ينعزل بعزله 
ول ينعزل مبوته. لأنه ل ينعزل بعزل اخلليفة اأي�ًس� حقيقة، بل بعزل الع�مة مل� ذكرن� 
اأن توليته بتولية الع�مة. والع�مة ولوه ال�ستبدال دللة، لتعلق م�سلحتهم بذلك 

فك�نت وليته منهم معنى يف العزل اأي�ًس�. فهو الفرق بني العزل واملوت«.

)1(   اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد عالء الدين ملك العلم�ء الك��س�ين، م�ت �سنة 587 هـ ، ودفن بظ�هر حلب اهـ.
من الفوائد البهية يف تراجم احلنفية.

)2(  بدائع، ج 7، �ص16.
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ومن اأوفى م� وجدن� يف بي�ن هذا املذهب والنت�س�ر له ر�س�لة اخلالفة و�سلطة 
الأمة التي ن�سرته� حكومة املجل�ص الكبري الوطني ب�أنقرة ونقله� من الرتكية اإىل 
العربية عبد الغني �سنى بك وطبعه� مبطبعة الهالل مب�سر �سنة 1342هـ- 1924م.

ظهور مثل ذلك اخلالف عند علماء الغرب

بني  ظهر  قد  اخلليفة  �سلط�ن  م�سدر  يف  امل�سلمني  بني  اخلالف  هذا  مثل 
الأوروبيني وك�ن له اأثر فعلي كبري يف تطور الت�ريخ الأوروبي. ويك�د املذهب الأول 
يكون موافًق� مل� ا�ستهر به الفيل�سوف »ُهبز«)1( من اأن �سلط�ن امللوك مقد�ص وحقهم 
اأن يكون نف�ص املذهب الذي ا�ستهر به  �سم�وي. واأم� املذهب الث�ين فهو ي�سبه 

.)2(» الفيل�سوف »ُلكنْ

نرجو اأن يكون م� �سبق ك�فًي� لك يف بي�ن معنى اخلالفة عند علم�ء امل�سلمني 
.» ومعنى قولهم:)3( »اإنه� ري��سة ع�مة يف الدين والدني� خالفة عن النبي

ز Thomas Hobbes، ولد �سنة 1588م. )1(   توم�ص ُهبنْ
                                                                      .A Student's History of  Philosophy, By: Arthur Kenyon Roger; p. 242- 250 راجع كت�ب        

)2( جن لك John Locke، ولد �سنة 1632م.
                                                                                      .The same book، p. 322- 346                                                                                                                                                             

)3( مق��سد الط�لبني ل�سعد الدين التفت�زاين.



)1( مقدمة ابن خلدون، �ص 181.
)2( ح�مت الأ�سم الزاهد امل�سهور البلخي. تويف �سنة 237هـ اأبو الفداء، ج 2، �ص38.

)3(  واعلم اأن اخلوارج مل يوجبوا ن�سب الإم�م، لكن ط�ئفة منهم اأوجبته عند الفتنة وط�ئفة اأخرى عند الأمن. اهـ 
ح��سية الك�ستالين على العق�ئد الن�سفية.

املوجبون لن�صب اخلليفة

اأجمعون.  كلهم  اأثموا  امل�سلمون  تركه  اإذا  واجب  عندهم  اخلليفة  ن�سب 
يختلفون بينهم يف اأن ذلك الوجوب عقلي اأو �سرعي، وذلك خالف ل �س�أن لن� 
به هن�، ولكنهم ل يختلفون يف اأنه واجب على كل ح�ل حتى زعم ابن خلدون اأن 

ذلك مم� انعقد عليه الإجم�ع.
قال املخالفون لذلك)1(

ب�لعقل  راأ�ًس� ل  الن��ص، فق�ل بعدم وجوب هذا الن�سب  »وقد �سذ بع�ص 
والواجب  اخلوارج)3(وغريهم.  وبع�ص  املعتزلة،  من  الأ�سم)2(  منهم  ب�ل�سرع،  ول 
عند هوؤلء اإمن� هو اإم�س�ء اأحك�م ال�سرع ف�إذا تواط�أت الأمة على العــدل وتنفيــذ 
اأحك�م اهلل تع�ىل مل يحتج اإىل اإم�م ول يجب ن�سبه، وهوؤلء حمجوجون ب�لإجم�ع«.

حكم اخلـالفـة

الباب الثاين
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اأدلة القائلني بالوجوب

ودليلهم على ذلك الوجوب:

اأوًل: اإجم�ع ال�سح�بة والت�بعني »لأن اأ�سح�ب ر�سول اهلل  عند وف�ته 
ب�دروا اإىل بيعة اأبي بكر ، وت�سليم النظر اإليه يف اأمورهم، وكذا يف كل ع�سر 
ذلك  وا�ستقر  الأع�س�ر،  من  ع�سر  يف  فو�سى  الن��ص  ترتك  ومل  ذلك،  بعد  من 

اإجم�ًع� دالًّ على وجوب ن�سب الإم�م«)1(.

ث�نًي�: اإنَّ ن�سب الإم�م »يتوقف عليه اإظه�ر ال�سع�ئر الدينية و�سالح الرعية، 
وذلك ك�لأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر، اللذين هم� فر�س�ن بال �سك... وبدون 
ن�سب الإم�م ل ميكن القي�م بهم�. واإذا مل يقم بهم� اأحد ل تنتظم اأمور الرعية، بل 
يقوم التن�هب فيم� بينهم مق�م التواهب، ويكرث الظلم، وتعم الفو�سى، ول تف�سل 
اخل�سوم�ت التي هي من �سروري�ت املجتمع الإن�س�ين، ول�سك اأن م� يتوقف عليه 
الفر�ص فر�ص، فك�ن ن�سب الإم�م فر�ًس� كذلك... ومثل الأمر والنهي يف التوقف 
ب�لزواجر واحلدود  على ن�سب الإم�م الكلي�ت ال�ست التي جتب املح�فظة عليه� 
الدين... وحفظ  ال�ست هي حفظ  والكلي�ت  بغري ذلك.  ال�س�رع ل  بينه�  التي 
النف�ص... وحفظ العقل وحفظ الن�سب... وحفظ امل�ل... وحفظ العر�ص)2(« اهـ.

)1(  مقدمة ابن خلدون، �ص 181.
)2(  القول املفيد على الر�س�لة امل�سم�ة و�سيلة العبيد يف علم التوحيد لل�سيخ حممد بخيت، �ص 100.
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القراآن واخلالفة

مل جند فيم� مر بن� من مب�حث العلم�ء الذين زعموا اأن اإق�مة الإم�م فر�ص 
ب�آية من كت�ب اهلل الكرمي. ولعمري لو  من ح�ول اأن يقيم الدليل على فر�سيته 
اأو لو ك�ن  به،  التنويه والإ�س�دة  العلم�ء يف  ك�ن يف الكت�ب دليل واحد مل� تردد 
يف الكت�ب الكرمي م� ي�سبه اأن يكون دلياًل على وجوب الإم�مة لوجد من اأن�س�ر 
اخلالفة املتكلفني، واإنهم لكثري، من يح�ول اأن يتخذ من �سبه الدليل دلياًل. ولكن 
املن�سفني من العلم�ء واملتكلفني منهم قد اأعجزهم اأن يجدوا يف كت�ب اهلل تع�ىل 
حجة لراأيهم ف�ن�سرفوا عنه اإىل م� راأيت، من دعوى الإجم�ع ت�رة، ومن اللتج�ء 

اإىل اأقي�سة املنطق واأحك�م العقل ت�رة اأخرى.

ك�صف ال�صبهة عن بع�ض اآيات

لك  نبني  اأن  علين�  احلق  من  نح�سب  كن�  القراآن  من  اآي�ت  بع�ص  هن�لك 
حقيقة معن�ه�، حتى ل يخيل اإليك اأنه� تت�سل ب�سيء من اأمر الإم�مة، مثل قوله 
[الن�س�ء/  یمث  ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   نثۈئ   تع�ىل: 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   نثگ   تع�ىل:  وقوله   .[59
ں  ں مث [الن�س�ء/ 83] اإلخ. ولكن� مل جند من يزعم اأن يجد يف �سيء 
من تلك الآي�ت دلياًل، ول من يح�ول اأن يتم�سك به�، لذلك ل نريد اأن نطيل 

القول فيه�، جتنًب� للغو البحث، واجله�د مع غري خ�سم.
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واعلم على كل ح�ل اأن اأويل الأمر قد حملهم املف�سرون يف الآية الأوىل 
على)1( »اأمراء امل�سلمني يف عهد الر�سول  وبعده ويندرج فيهم اخللف�ء والق�س�ة 

واأمراء ال�سرية... وقيل علم�ء ال�سرع، لقوله تع�ىل: نث گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںمث [الن�س�ء/83].

اأو  ب�لأمور،  الب�سراء  ال�سح�بة  »كرباء  فهم  الث�نية  الآية  الأمر يف  اأولو  واأم� 
الذين ك�نوا يوؤمرون منهم«)2(، وكيفم� ك�ن الأمر ف�لآيت�ن ل �سيء فيهم� ي�سلح 
دلياًل على اخلالفة التي يتكلمون فيه�، وغ�ية م� قد ميكن اإره�ق الآيتني به اأن يق�ل 
اإنهم� تدلن على اأن للم�سلمني قوًم� منهم ترجع اإليهم الأمور. وذلك معنى اأو�سع 
كثرًيا واأعم من تلك اخلالفة ب�ملعنى الذي يذكرون، بل ذلك معنى يغ�ير الآخر 

ول يك�د يت�سل به.

للعالمة)3(  اخلالفة«  »كت�ب  اإىل  ف�رجع  البحث  هذا  مزيًدا يف  اأردت  واإذا 
ال�سري توم�ص اأرنلد. ففي الب�ب الث�ين والث�لث منه بي�ن ممتع مقنع.

بعد  املواقف  �س�حب  ذكره�  كلمة  املق�م  هذا  يف  يوؤن�سك  مم�  يكون  وقد 
بد  قيل ل  »ف�إن  ق�ل:  امل�سلمني،  ب�إجم�ع  الإم�م  ن�سب  ا�ستدل على وجوب  اأن 

)1(  �سرح البي�س�وي. 
)2( الك�س�ف للزخم�سري.

 .The CaliPhate, By: Sir Thomas W. Arnold; printed at the Clarendon Press Oxford, 1924  )3(
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لالإجم�ع من م�ستند، ولو ك�ن لنقل نقاًل متواتًرا لتوفر الدواعي اإليه، قلن� ا�ستغنى 
عن نقله ب�لإجم�ع فال توفر للدواعي، اأو نقول ك�ن م�ستنده من قبيل م� ل ميكن 
نقله من قرائن الأحوال التي ل ميكن معرفته� اإل ب�مل�س�هدة والعي�ن، ملن ك�ن يف 

زمنه «)1( اهـ.

فهو كم� ترى يقول: اإن ذلك الإجم�ع ل يعرف له م�ستند. وم� ك�ن �س�حب 
املواقف ليلج�أ اإىل هذه القولة لو وجد يف كت�ب اهلل تع�ىل م� ي�سلح له م�ستنًدا.

اإنه لعجب عجيب اأن ت�أخذ بيديك كت�ب اهلل الكرمي، وتراجع النظر فيم� 
بني ف�حتته و�سورة الن��ص، فرتى فيه ت�سريف كل مثل، وتف�سيل كل �سيء من اأمر 
هذا الدين نث  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  مث [الأنع�م/ 38]. ثم ل جتد فيه ذكًرا 

لتلك الإم�مة الع�مة اأو اخلالفة. اإن يف ذلك ملج�ًل للمق�ل.

ال�صنة واخلالفة

 لي�ص القراآن وحده هو الذي اأهمل تلك اخلالفة ومل يت�سد له�، بل ال�سنة 
ك�لقراآن اأي�ًس�. قد تركته� ومل تتعر�ص له�. يدلك على هذا اأن العلم�ء مل ي�ستطيعوا 
اأن ي�ستدلوا يف هذا الب�ب ب�سيء من احلديث، ولو وجدوا لهم يف احلديث دلياًل 
لقدموه يف ال�ستدلل على الإجم�ع، ومل� ق�ل �س�حب املواقف اإن هذا الإجم�ع 

مم� مل ينقل له �سند.
)1(  املواقف 2،  �ص 464.           
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ك�صف �صبهة من يح�صب يف ال�صنة دلياًل

يريد ال�سيد حممد ر�سيد ر�س� اأن يجد يف ال�سنة دلياًل على وجوب اخلالفة 
وجوب  على  به  ا�ستدل  م�  املق��سد  يف  التفت�زاين)1(  الدين  �سعد  عن  نقل  ف�إنه 
من  ول  اهلل  كت�ب  من  �سيء  ب�ل�سرورة  الأدلة  تلك  بني  من  يكن  الإم�مة، ومل 
ب�أنه »قد غفل هو  . فق�م ال�سيد ر�سيد يعرت�ص على ال�سعد،  �سنة ر�سول اهلل 
واأمث�له عن ال�ستدلل على ن�سب الإم�م ب�لأح�ديث ال�سحيحة الواردة يف التزام 
جم�عة امل�سلمني واإم�مهم، ويف بع�سه� الت�سريح ب�أن من م�ت ولي�ص يف عنقه بيعة 
م�ت ميتة ج�هلية، و�سي�أتي حديث حذيفة املتفق عليه، وفيه قوله  له: »تلزم 

جم�عة امل�سلمني واإم�مهم«)2(.

قبل اأن نحدثك يف ذلك العرتا�ص نلفتك اإىل اأنه يت�سمن ت�أييد م� قلن�ه 
لك، من اأن العلم�ء مل ي�ستدلوا يف هذا الب�ب ب�سيء من احلديث.

ًع�)3( فيم� يريد اأن يحتج به، فقد �سبقه اإىل ذلك  دنْ ولي�ص ال�سيد ر�سيد ِبِ
ابن حزم الظ�هري)4( بل قد زعم هذا:

)1(    �سعد الدين التفت�زاين ا�سمه م�سعود بن عمر، وقيل عمر بن م�سعود، ولد يف تفت�زان بلدة بخرا�س�ن �سنة 722هـ ، 
وتويف �سنة 792 هـ ب�سمرقند، ثم نقل اإىل �سرخ�ص اهـ. راجع الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، �ص135 وم� بعده�.

)2(  اخلالفة اأو الإم�مة العظمى لل�سيد حممد ر�سيد ر�س�، �ص11.
ع: الأمر الذي يفعل لأول مرة، ومل يفعله اأحد من قبل. )م(. )3(  الِبدنْ

ديب�جة كت�ب  نقاًل عن  هـ  �سنة 456  وتويف  هـ،  �سنة 384  بقرطبة  ولد  �سعيد  بن  اأحمد  بن  )4(   اأبو حممد علي 
الف�سل.
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اأن القراآن وال�سنة قد وردا ب�إيج�ب الإم�م، من ذلك قول اهلل تع�ىل: 
كثرية  اأح�ديث  مع   [59 [الن�س�ء/  یمث  ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   نث  

�سح�ح يف ط�عة الأئمة واإيج�ب الإم�مة)1(.

واأنت اإذا تتبعت كل م� يريدون الرجوع اإليه من اأح�ديث الر�سول  مل 
اإلخ، مثل م�  اأو اجلم�عة ..  اأو البيعة  اأنه� ذكرت الإم�مة  جتد فيه� �سيًئ� اأكرث من 
ُروي »الأئمة من قري�ص«، »تلزم جم�عة امل�سلمني«، »من م�ت ولي�ص يف عنقه بيعة 
فقد م�ت ميتة ج�هلية«، »من ب�يع اإم�ًم� ف�أعط�ه �سفقة يده وثمرة قلبه فليطعه اإن 
ا�ستط�ع، ف�إن ج�ء اآخر ين�زعه ف��سربوا عنق الآخر«)2(، »اقتدوا ب�للذين من بعدي 
اأبي بكر وعمر اإلخ اإلخ)3(، ولي�ص يف �سيء من ذلك كله م� ي�سلح دلياًل على م� 
زعموه، من اأن ال�سريعة اعرتفت بوجود اخلالفة اأو الإم�مة العظمى، مبعنى الني�بة عن 

النبي  والقي�م مق�مه من امل�سلمني.

الب�ب،  هذا  ي�سوقونه� يف  التي  الأح�ديث  �سحة  نن�ق�سهم يف  اأن  نريد  ل 
وقد ك�ن لن� يف من�ق�ستهم يف ذلك جم�ل ف�سيح، ولكن� نتنزل جدًل اإىل افرتا�ص 
اإم�مة  كلم�ت،  من  ال�س�رع  يريده  الذي  املعنى  نن�ق�سهم يف  ل  ثمَّ  كله�  �سحته� 

وبيعة وجم�عة. اإلخ.

)1(  الف�سل يف امللل والأهواء والنحل، ج4، �ص87.
)2(  ق�ل ابن حزم اإنَّ هذا احلديث مل ي�سح ويعيذن� اهلل من الحتج�ج مب� ل ي�سح. الف�سل، ج4، �ص108.

)3(  ذكرت كل هذه الأح�ديث مفرقة يف ر�س�لة اخلالفة اأو الإم�مة العظمى لل�سيد حممد ر�سيد ر�س� وغ�لبه� خمرج.
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وقد ك�نت حت�سن من�ق�ستهم يف ذلك، ليعرفوا اأن تلك العب�رات واأمث�له� 
يف ل�س�ن ال�سرع، ل ترمي اإىل �سيء من املع�ين التي ا�ستحدثوه� بعد، ثم زعموا 

اأن يحملوا عليه� لغة الإ�سالم.

نتج�وز لهم عن كل تلك الأبواب من اجلدل، نقول اإن الأح�ديث كله� 
�سحيحة، نقول اإن الأئمة واأويل الأمر ونحوهم� اإذا وردت يف ل�س�ن ال�سرع ف�ملراد 
به اأهل اخلالفة واأ�سح�ب الإم�مة العظمى. واأن البيعة معن�ه� بيعة اخلليفة، واأن 

جم�عة امل�سلمني معن�ه� حكومة اخلالفة الإ�سالمية .. اإلخ.

نفرت�ص ذلك كله، ونتنزل كل ذلك التنزل، ثم ل جند يف تلك الأح�ديث، 
بعد كل ذلك، م� ينه�ص دلياًل لأولئك الذين يتخذون اخلالفة عقيدة �سرعية، 

وحكًم� من اأحك�م الدين.

تكلم عي�سى ابن مرمي  عن حكومة القي��سرة، واأمر ب�أن يعطى م� 
القي�سرية من  ب�أن احلكومة  اعرتاًف� من عي�سى  فم� ك�ن هذا  لقي�سر،  لقي�سر 
�سريعة اهلل تع�ىل، ول مم� يعرتف به دين امل�سيحية، وم� ك�ن لأحد ممن يفهم لغة 

الب�سر يف تخ�طبهم اأن يتخذ من كلمة عي�سى حجة له على ذلك.

ر  ِذكنْ ِمننْ  وال�سالم-  ال�سالة  -عليه  النبي  اأح�ديث  يف  جرى  م�  وكل 
امل�سيح  عليه  مم� دل  اأكرث  �سيء  يدل على  اإلخ، ل   .. والبيعة  واخلالفة  الإم�مة 

حينم� ذكر بع�ص الأحك�م ال�سرعية عن حكومة قي�سر.
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واإذا ك�ن �سحيًح� اأن النبي -عليه ال�سالة وال�سالم- قد اأمرن� اأن نطيع اإم�ًم� 
ب�يعن�ه. فقد اأمرن� اهلل تع�ىل كذلك اأن نفي بعهدن� مل�سرك ع�هدن�ه، واأن ن�ستقيم له 
م� ا�ستق�م لن�، فم� ك�ن ذلك دلياًل على اأن اهلل تع�ىل ر�سي ال�سرك، ول ك�ن اأمره 

تع�ىل ب�لوف�ء للم�سركني م�ستلزًم� لإقرارهم على �سركهم.

تغلبوا  اإذا  اأمرهم  وتنفيذ  والع��سني،  البغ�ة  بط�عة  �سرًع�  م�أمورين  ل�سن�  اأو 
علين�، وك�ن يف خم�لفتهم فتنة تخ�سى، من غري اأن يكون ذلك م�ستلزًم� مل�سروعية 

البغي، ول جلواز اخلروج على احلكومة.

ن� �سرًع� ب�إكرام ال�س�ئلني، واحرتام الفقراء، والإح�س�ن اإليهم،  اأو ل�سن� قد اأُِمرنْ
اأن  �سرًع�  علين�  يوجب  اإن ذلك  يقول  اأن  ذو عقل  ي�ستطيع  فهل  بهم،  والرحمة 

نوجد بينن� فقراء وم�س�كني؟

اأن  واأمرن�  اأن نفك رق�ب الأرق�ء،  واأمرن�  ولقد حدثن� اهلل تع�ىل عن الرق، 
نع�ملهم ب�حل�سنى، واأمرن� بكثري غري ذلك يف �س�أن الأرق�ء، فم� دل ذلك على اأن 

الرق م�أمور به يف الدين، ول على اأنه مرغوب فيه.

وغريه�،  والرهن،  والبيع  وال�ستدانة،  الطالق،  تع�ىل  اهلل  ذكر  م�  وكثرًيا 
الدين،  يف  واجب  منه�  �سيًئ�  اأن  على  مبجرده  ذلك  دل  فم�  اأحك�ًم�  له�  و�سرع 
� ف�إذا ك�ن النبي  قد ذكر البيعة واحلكم  ول على اأن له� عند اهلل �س�أنً� خ��سًّ
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واحلكومة وتكلم عن ط�عة الأمراء؛ و�سرع لن� الأحك�م يف ذلك فوجه ذلك م� 
قد عرفت وفهمت.

اأم� بعد، ف�إن دعوى الوجوب ال�سرعي دعوى كبرية؛ ولي�ص كل حديث 
واإن �سح ب�س�لح ملوازنة تلك الدعوى.



دعوى الإجماع

زعموا وقد ف�تهم كت�ب اهلل تع�ىل و�سنة ر�سوله  »اأنه تواتر اإجم�ع امل�سلمني 
يف ال�سدر الأول؛ بعد وف�ة النبي ، على امتن�ع خلو الوقت من اإم�م، حتى ق�ل 
اأبو بكر  يف خطبته امل�سهورة، حني وف�ته : األ اإن حممًدا قد م�ت، ولبد 
لهذا الدين ممن يقوم به، فب�در الكل اإىل قبوله، وتركوا له اأهم الأ�سي�ء، وهو دفن 
ر�سول اهلل ، ومل يزل الن��ص على ذلك؛ يف كل ع�سر اإىل زم�نن� هذا، من ن�سب 

اإم�م متبع يف كل ع�سر«)1( اهـ.

متحي�صها
مع)2(  ذلك  يف  خالًف�  تثري  ول  �سرعية،  حجة  الإجم�ع  اأنَّ  ن�سلم 
املخ�لفني. ثم ن�سلم اأن الإجم�ع يف ذاته ممكن)3( الوقوع والثبوت، ول نقول 

)1( املواقف و�سرحه.
النظ�م  اإبراهيم  مثل  يجعله حجة  الأهواء من مل  اأهل  ومن  امل�سلمني،  ع�مة  عند  به�  مقطوع  )2(   الإجم�ع حجة 

والق��س�ين من املعتزلة واخلوارج واأكرث الرواف�ص اإلخ.. ك�سف الأ�سرار.
)3(   اأنكر بع�ص الرواف�ص والنظ�م من املعتزلة ت�سور انعق�د الإجم�ع على اأمر غري �سروري.. وذهب داود و�سيعته=

اخلالفة من الوجهة الجتماعية

الباب الثالث
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اأم� دعوى الإجم�ع يف هذه  اإن من ادعى الإجم�ع فهو ك�ذب.  مع الق�ئل)1( ، 
اأن  ب�لدليل  اإذا ط�لبن�هم  اأي ح�ل. وحم�ل  لقبوله� على  امل�س�ألة فال جند م�س�ًغ� 
يظفروا بدليل، على اأنن� مثبتون لك فيم� يلي اأن دعوى الإجم�ع هن� غري �سحيحة 
ول م�سموعة، �سواء اأرادوا به� اإجم�ع ال�سح�بة وحدهم، اأم ال�سح�بة والت�بعني، اأم 

علم�ء امل�سلمني، اأم امل�سلمني كلهم، بعد اأن منهد لهذا متهيًدا.

انحطاط العلوم ال�صيا�صية عند امل�صلمني

من املالحظ البني يف ت�ريخ احلركة العلمية عند امل�سلمني اأن حظ العلوم 
، واأن وجوده�  ال�سي��سية فيهم ك�ن ب�لن�سبة لغريه� من العلوم الأخرى اأ�سواأ َحظٍّ
ًف� يف ال�سي��سة ول مرتجًم�، ول  بينهم ك�ن اأ�سعف وجود، فل�سن� نعرف لهم ُموؤَلَّ
نعرف لهم بحًث� يف �سيء من اأنظمة احلكم ول اأ�سول ال�سي��سة، اللهم اإل قلياًل ل 

يق�م له وزن اإزاء حركتهم العلمية يف غري ال�سي��سة من الفنون.

 ذلك وقد توافرت عندهم الدواعي التي تدفعهم اإىل البحث الدقيق يف 
علوم ال�سي��سة، وتظ�هرت لديهم الأ�سب�ب التي تعدهم للتعمق فيه�.

         =  من اأهل الظ�هر واأحمد بن حنبل يف اإحدى الروايتني عنه اإىل اأنه ل اإجم�ع اإل لل�سح�بة.. وق�ل الزيدية 
والإم�مية من الرواف�ص ل ي�سح الإجم�ع اإل من عرتة الر�سول  اأي قرابته.. ونقل عن م�لك رحمه اهلل اأنه 
ق�ل: ل اإجم�ع اإل لأهل املدينة اهـ. راجع كت�ب ك�سف الأ�سرار لعبد العزيز البخ�ري على اأ�سول الإم�مة 
لفخر الإ�سالم اأبي احل�سني علي بن حممد بن ح�سني البزدوي، طبع دار اخلالفة �سنة 1307هـ، ج3، �ص946 

وم� بعده�. 
)1( روى ذلك الإم�م اأحمد بن حنبل. راجع ت�ريخ الت�سريع الإ�سالمي ملوؤلفه حممد اخل�سري، �ص206.
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عناية امل�صلمني بعلوم اليونان

ك�نوا  العلمي،  ون�س�طهم  الفطري،  اأنهم مع ذك�ئهم  الأ�سب�ب  تلك  واأقل   
مولعني مب� عند اليون�ن من فل�سفة وعلم، وقد ك�نت كتب اليون�ن التي انكبوا على 
ترجمته� ودر�سه� ك�فية يف اأن تغريهم بعلم ال�سي��سة وحتببه اإليهم، ف�إن ذلك العلم 
قدمي، وقد �سغل كثرًيا من قدم�ء الفال�سفة اليون�نيني وك�ن له يف فل�سفة اليون�ن، 

بل يف حي�تهم، �س�أن خطري.

ثورة امل�صلمني على اخلالفة

 وهن�ك �سبب اآخر اأهم. ذلك اأن مق�م اخلالفة الإ�سالمية ك�ن منذ اخلليفة 
الأول، اأبي بكر ال�سديق، ر�سي اهلل تع�ىل عنه، اإىل يومن� هذا، عر�سة للخ�رجني 
عليه املنكرين له، ول يك�د الت�ريخ الإ�سالمي يعرف خليفة اإل عليه خ�رج، ول 

جياًل من الأجي�ل م�سى دون اأن ي�س�هد م�سرًع� من م�س�رع اخللف�ء.

نعم، رمب� ك�ن ذلك غ�لًب� �س�أن امللوك يف كل اأمة وكل ملة وجيل، ولكن ل 
نظن اأن اأمة من الأمم ت�س�رع امل�سلمني يف ذلك، ف�إن مع�ر�ستهم للخالفة ن�س�أت اإذ 

ن�س�أت اخلالفة نف�سه�، وبقيت ببق�ئه�.

وحلركة املع�ر�سة هذه ت�ريخ كبري جدير ب�لعتب�ر. وقد ك�نت املع�ر�سة اأحي�نً� 
تتخذ له� �سكل قوة كبرية، ذات نظ�م بنيِّ كم� فعل اخلوارج يف زمن علي بن اأبي 
ط�لب، وك�نت حيًن� ت�سري حتت �ست�ر الأنظمة الب�طنية، كم� ك�ن جلم�عة الحت�د 
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والرتقي مثاًل، وك�نت ت�سعف اأحي�نً� حتى ل يك�د يح�ص له� وجود، وتقوى اأحي�نً� 
حتى تزلزل عرو�ص امللوك، وك�نت رمب� �سلكت طريق العمل متى ا�ستط�عت، ورمب� 
�س�رت على طريقة الدعوة العلمية اأو الدينية على ح�سب ظروفه� واأحواله� مثل 
هذه احلركة ك�ن من �س�أنه� اأن تدفع الق�ئمني به� اإىل البحث يف احلكم، وحتليل 
م�س�دره ومذاهبه، ودر�ص احلكوم�ت وكل م� يت�سل به�. ونقد اخلالفة وم� تقوم 
عليه، اإىل اآخر م� تتكون منه علوم ال�سي��سة. ل َجَرم)1( اأن العرب قد ك�نوا اأحق 

بهذا العلم، واأوىل من يواليه. 

�صبب اإهمالهم مباحث ال�صيا�صة

فم� لهم قد وقفوا حي�رى اأم�م ذلك العلم، وارتدوا دون مب�حثه ح�سريين؟ 
ال�سي��سة  وكت�ب  لأفالطون   Republic اجلمهورية  كت�ب  النظر يف  اأهملوا  لهم  م� 
politics لأر�سطو، وهم الذين بلغ من اإعج�بهم ب�أر�سطو اأن لقبوه املعلم الأول؟ وم� 

لهم ر�سوا اأن يرتكوا امل�سلمني يف جه�لة مطبقة مبب�دئ ال�سي��سة واأنواع احلكوم�ت 
علم  يف  ال�سري�ن  من�هج  ب�مل�سلمني  ينهجوا  اأن  ارت�سوا  الذين  وهم  اليون�ن،  عند 
النحو، واأن يرو�سوهم بري��سة بيدب� الهندي يف كت�ب كليلة ودمنة، بل ر�سوا ب�أن 

ميزجوا لهم علوم دينهم مب� يف فل�سفة اليون�ن من خري و�سر، واإمي�ن وكفر؟

)1( ل َجَرم: ل �سك. )م(.
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مل يرتك علم�وؤن� اأن يهتموا بعلوم ال�سي��سة اهتم�مهم بغريه� غفلة منهم عن 
تلك العلوم، ول جهاًل بخطره�، ولكن ال�سبب يف ذلك هو م� نق�سه عليك.

الأ�سل يف اخلالفة عند امل�سلمني اأن تكون »راجعة اإىل اختي�ر اأهل العقد 
واحلل«)1( اإذ »الإم�مة عقد يح�سل ب�ملب�يعة من اأهل احلل والعقد ملن اخت�روه اإم�ًم� 

لالأمة، بعد الت�س�ور بينهم«)2(.

 قد يكون معنى ذلك اأن اخلالفة تقوم عند امل�سلمني على اأ�س��ص البيعة 
الختي�رية، وترتكز على رغبة اأهل العقد واحلل من امل�سلمني ور�س�هم، وقد يكون 
من املعقول اأن توجد يف الدني� خالفة على احلد الذي ذكروا، غري اأنن� اإذا رجعن� 
اإىل الواقع ونف�ص الأمر وجدن� اأن اخلالفة يف الإ�سالم مل ترتكز اإل على اأ�س��ص 
القوة الرهيبة، واأن تلك القوة ك�نت، اإل يف الن�در، قوة م�دية م�سلحة. فلم يكن 
للخليفة م� يحوط مق�مه اإل الرم�ح وال�سيوف، واجلي�ص املدجج والب�أ�ص ال�سديد، 

فبتلك دون غريه� يطمئن مركزه، ويتم اأمره.

قد ي�سهل الرتدد يف اأن الثالثة الأَُول من اخللف�ء الرا�سدين مثاًل �س�دوا)3( 
مق�مهم على اأ�س��ص القوة امل�دية، وبنوه على قواعد الغلبة والقهر، ولكن اأي�سهل 
� ومع�وية ر�سي اهلل تع�ىل عنهم� مل يتبوءا عر�ص اخلالفة اإل حتت  ال�سك يف اأن عليًّ

)1(  مقدمة ابن خلدون.
)2(  اخلالفة لل�سيد حممد ر�سيد ر�س�، �ص 24- 25.

)3( �س�دوا: بنوا. )م(.
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ظالل ال�سيف، وعلى اأ�سنة الرمح، وكذلك اخللف�ء من بعد اإىل يومن� هذا. وم�)1(
ك�ن لأمري املوؤمنني حممد اخل�م�ص �سلط�ن تركي�، اأن ي�سكن اليوم يلدز لول تلك 

اجليو�ص التي حتر�ص ق�سره، وحتمي عر�سه، وتفنى دون الدف�ع عنه.

اعتماد اخلالفة على القوة والقهر
ل ن�سك مطلًق� يف اأن الغلبة ك�نت دائًم� عم�د اخلالفة، ول يذكر الت�ريخ لن� 
خليفة اإل اقرتن يف اأذه�نن� بتلك الرهبة امل�سلحة التي حتوطه، والقوة الق�هرة التي 

تظله، وال�سيوف امل�سلتة التي تذود عنه.

اإىل  اأن نرتكب �سطًط� يف القول لعر�سن� على الق�رئ �سل�سلة اخلالفة  ولول 
وقتن� هذا لريى على كل حلقة من حلق�ته� ط�بع القهر والغلبة، وليتبني اأن ذلك 
الذي ي�سمى عر�ًس� ل يرتفع اإل على روؤو�ص الب�سر، ول ي�ستقر اإل فوق اأعن�قهم. واأن 
ذلك الذي ي�سمى ت�ًج� ل حي�ة له اإل مب� ي�أخذ من حي�ة الب�سر، ول قوة اإل مب� يغت�ل 
من قوتهم، ول عظمة له ول كرامة اإل مب� ي�سلب من عظمتهم وكرامتهم -ك�لليل 
اإن ط�ل غ�ل ال�سبح ب�لق�سر- واأن بريقه اإمن� هو من بريق ال�سيوف، ولهيب احلروب.

قد يالحظ يف بع�ص �سني الت�ريخ اأن تلك القوة امل�سلحة، التي هي دع�مة 
اخلالفة، ل تكون ظ�هرة الوجود، حم�سو�سة للع�مة، فال حت�سنب ذلك �سذوًذا عم� 

)1(  كتبن� ذلك يوم ك�نت اخلالفة يف تركي�. وك�ن اخلليفة حممًدا اخل�م�ص، وقد ذهبت بعد ذلك اخلالفة من تركي�، 
وذهب حممد اخل�م�ص وغري حممد اخل�م�ص من اخللف�ء. مل� ذهبت تلك القوة التي قلن� اإنه� اأ�س��ص اخلالفة.
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قررن�، ف�إن القوة موجودة حتًم�، وعليه� يرتكز مق�م اخلليفة، غري اأنه قد مير زمن ل 
عن  اختف�وؤه�  ط�ل  ف�إذا  ا�ستعم�له�،  اإىل  احل�جة  لعدم  القوة،  تلك  فيه  ت�ستعمل 
غري  ك�نت  ولو  موجودة.  تكن  مل  اأنه�  بع�سهم  ح�سب  ورمب�  عنه�،  غفلوا  الن��ص 
واحلكم  التغلب  اإل  امللك  »وم�  وجود  بعده�  للخليفة  ك�ن  مل�  حقيقة  موجودة، 
بعينه،  املعنى  هذا  يف  �سروان  اأنو  كالم  »ومن  خلدون)1(:  ابن  ق�ل  كم�  ب�لقهر« 

ده)2( اجلند« )3(. امللك ب�جلند وين�سب اإىل اأر�سطو، امللك نظ�م يع�سِّ

الإ�صالم دين امل�صاواة والعزة

امللك  »ف�إن  والقهر  الغلب  اإل على  يقوم  اأمة ل  امللك يف كل  اأن  طبيعي 
وال�سهوات  الدنيوية  اخلريات  جميع  على  ي�ستمل  ملذوذ)4(،  �سريف  من�سب 
البدنية، واملالذ النف�س�نية، فيقع فيه التن�ف�ص غ�لًب�، وقل اأن ي�سلمه اأحد ل�س�حبه 
اأن ل يقوم فيهم  اإذا غلب عليه«)5( وطبيعي يف الأمم الإ�سالمية بنوع خ��ص  اإل 
الذي مل يكتف  الدين  الإ�سالم هو  ف�إن  اأي�ًس�.  والقهر  الغلب  اإل بحكم  ملك، 
بتعليم اأتب�عه فكرة الإخ�ء وامل�س�واة، وتلقينهم مذهب اأن الن��ص �سوا�سية ك�أ�سن�ن 
املوؤمنني  واأن  الدين،  يف  اإخوانكم  ميينكم  ملك  هم  الذين  عبيدكم  واأن  امل�سط، 

)1( املقدمة، �ص 132.
ده: يعينه وين�سره. )م(. )2( يع�سِّ
)3( مقدمة ابن خلدون، �ص 38.

)4( ملذوذ: لذيذ ومرغوب فيه. )م(.
)5(  مقدمة ابن خلدون، �ص 146.
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 � بع�سهم اأولي�ء بع�ص. مل يكتف الإ�سالم بتعليم اأتب�عه ذلك املذهب تعليًم� نظريًّ
�، واأدبهم به ت�أديًب�، ومرنهم عليه متريًن�،  جمرًدا، ولكنه اأخذ امل�سلمني به اأخًذا عمليًّ
و�سرع لهم الأحك�م ق�ئمة على الأخوة وامل�س�واة، واأجرى عليهم الواقع�ت، واأراهم 
احل�دث�ت، ف�أح�سوا ب�لأخوة اإح�س��ًس�، ومل�سوا امل�س�واة مل�ًس�. ومل يرتكهم ر�سولهم 
الدين  قلوبهم على ذلك  م� طبع  بعد  اإل من  الأمني �سلوات اهلل عليه و�سالمه 
واأ�سربه� ذلك املذهب، ومل تقم دولتهم اإل حني ك�ن ين�دي اأحدهم خليفته فوق 

املنرب، لو وجدن� فيك اعوج�ًج� لقومن�ه ب�سيوفن�.

وي�سلكون  راأًي�،  ب�حلرية  يدينون  الذين  امل�سلمني  اأولئك  يف  الطبيعي  من 
مذاهبه� عماًل. وي�أنفون اخل�سوع اإل هلل رب الع�ملني، وين�جون ربهم بذلك العتق�د 
يف كل يوم �سبع ع�سرة مرة على الأقل، يف خم�سة اأوق�تهم لل�سالة. من الطبيعي 
يف اأولئك الأب�ة الأحرار اأن ي�أنفوا اخل�سوع لرجل منهم اأو من غريهم ذلك اخل�سوع 
الذي يط�لب به امللوك رعيتهم، اإل خ�سوًع� للقوة، ونزوًل على حكم ال�سيف الق�هر. 

فذلك م� ذكرن� من اأن اخلالفة يف الإ�سالم مل ترتكز اإل على اأ�س��ص القوة 
الرهيبة، واأن تلك القوة ك�نت، اإل يف الن�در، قوة م�دية م�سلحة.

م�  هو  ال�سر  يكون  وقد  ذلك.  كله يف  ال�سر  نعرف  اأن  كثرًيا  يعنين�  ل  اإنه 
واإمن� الذي يعنين� يف هذا  اأخرى غري م� ذكرن�،  اأ�سب�ب  ة)1(  ثمَّ ذكرن�، ورمب� ك�نت 

ة: ا�سم ُي�س�ر به اإىل املك�ن البعيد، مبعنى هن�ك. )م(. )1( ثمَّ
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اأن ارتك�ز اخلالفة على القوة حقيقة واقعة، ل ريب فيه�.  اأن نقرر لك  املق�م هو 
و�سي�ن عندن� بعد ذلك اأن يكون هذا الواقع املح�سو�ص ج�رًي� على نوامي�ص العقل 

اأم ل، وموافًق� لأحك�م الدين اأم ل.

ل معنى لقي�م اخلالفة على القوة والقهر اإل اإر�س�دهم�)1( ملن يخرج على 
مق�م اخلالفة، اأو يعتدي عليه، واإعداد ال�سيف ملن مي�ص ب�سوء ذلك العر�ص، ويعمل 

على زلزلة قوائمه.
واأنت ت�ستطيع اأن تدرك مثاًل لذلك يف ق�سة البيعة ليزيد، حني ق�م اأحد)2( 
الدع�ة اإىل تلك البيعة خطيًب� يف احلفل، ف�أوجز البي�ن يف ب�سع كلم�ت مل تدع 
ا ول هزًل- ق�ل: »اأمري املوؤمنني هذا« واأ�س�ر اإىل مع�وية  - لذي اإربة)3( يف القول جدًّ

»ف�إن هلك فهذا« واأ�س�ر اإىل يزيد »فمن اأبى)4( فهذا« واأ�س�ر اإىل �سيفه.

)1(   اإر�س�دهم� : اإعدادهم�. )م(.
)2(  يف اجلزء الث�ين من العقد الفريد لبن عبد ربه �ص 307 اأن مع�وية بن اأبي �سفي�ن، مل� اأرد اأخذ البيعة ليزيد، 
اأن يفدوا عليه، فوفد عليه من كل م�سر قوم، فجل�ص يف  اإىل �س�ئر الأم�س�ر  كتب يف �سنة خم�ص وخم�سني 
اأ�سح�به، واإذن للوفود، فدخلوا عليه، وقد تقدم اإىل اأ�سح�به اأن يقولوا يف يزيد، فتكلم جم�عة منهم، ثم ق�م 
يزيد ابن املقفع فق�ل » اأمري املوؤمنني هذا « اإىل اآخر اجلملة املذكورة فوق، فق�ل مع�وية: »اجل�ص ف�إنك �سيد 

اخلطب�ء« اهـ ملخ�ًس�.
)3( اإربة: رغبة. )م(.

)4( اأبى: رف�ص. )م(.
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اخلالفة مقام عزيز وغرية �صاحبه عليه �صديدة 

كل �سيء يوؤخذ بحد ال�سيف ويحمى بحده يكون عزيًزا على النف�ص، ل 
يهون الت�س�مح فيه، ول التن�زل عن �سيء منه. ون�هيك مبق�م ال�سي�دة وال�سلط�ن 
فهو عزيز على النف�ص، حتى ولو ج�ء من غري عمل ال�سيف، ف�إذا ج�ء من طريق 
وك�نت  تف�نًي�،  اأ�سد  عنه  الدف�ع  ويف  تعلًق�،  اأ�سد  به  النف�ص  ك�نت  والغلب  القوة 
غريته� عليه اأكرث من الغرية على امل�ل واحلرم، وولعه� به فوق الولع بكل م� يف 

الدني� من خريات ونعم.

اخلالفة وال�صتبداد والظلم

والظلم،  ال�ستبداد  اإىل  املرء  يدفع  �سيء  الدني�  احلي�ة  هذه  يف  ك�ن  واإذا 
اأ�سهى م�  اأنه  وي�سهل عليه العدوان والبغي، فذلك هو مق�م اخلليفة، وقد راأيت 
تتعلق به النفو�ص، واأهم م� تغ�ر عليه. واإذا اجتمع احلب الب�لغ والغرية ال�سديدة، 

ف)1(، ول حكم اإل ال�سيف. واأمدتهم� القوة الغ�لبة، فال �سيء اإل الَع�سنْ

ونظري�ت  ع�مة،  قواعد  اإليك  ن�سوقه  الذي  احلديث  ذلك  كل  عنك  دع 
جمردة، ودونك وق�ئع الت�ريخ ث�بتة يف لوح حمفوظ.

ف: العنف والقوة. )م(. )1( الَع�سنْ
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بن  يزيد  دفعت  القوة،  ووفرة  عليه�،  والغرية  اخلالفة  حب  غري  اأفهل 
مع�وية اإىل ا�ستب�حة ذلك الدم الزكي ال�سريف، دم احل�سني ابن ف�طمة بنت 
؟! وهل غري تلك العوامل �سلطت يزيد بن مع�وية على ع��سمة  ر�سول اهلل 
ا�ستحل عبد  ؟! وهل  الر�سول  مدينة  ينتهك حرمته�، وهي  الأوىل،  اخلالفة 
� يف اخلالفة وغرية عليه�،  امللك بن مروان بيت اهلل احلرام ووطئ)1( حم�ه، اإل حبًّ

مع توافر القوة له.

وهل بغري تلك الأ�سب�ب �س�ر اأبو العب��ص عبد اهلل بن حممد بن علي بن 
عبد اهلل بن العب��ص، �سف�ًح�، وم� ك�نت اإل دم�ء امل�سلمني، وم� ك�ن بنو اأمية اإل 

من قومه.

بنو  وفعل  بع�ص،  على  بع�سهم  وبغى  اأي�ًس�،  العب��ص  بنو  تن�حر  كذلك 
�سبكتكني مثل ذلك، وح�رب ال�س�لح جنم الدين الأيوبي اأخ�ه الع�دل اأب� بكر بن 
الك�مل. فخلعه و�سجنه. وامتالأت دولت� املم�ليك واجلراك�سة بخلع امللوك وقتلهم. 
كل ذلك مل يكن اإل اأثًرا من اآث�ر حب اخلالفة والغرية عليه�، ومن وراء احلب 

والغرية قوة ق�هرة. وكذلك القول يف دولة بني عثم�ن)2(.

)1( وطئ: دا�ص. )م(.
)2(  راجع يف هذا البحث اأي�ًس� كت�ب اخلالفة لل�سري اأرنلد.
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ال�صغط امللوكي على النه�صة العلمية وال�صيا�صية

قد  ي�سون عر�سه من كل �سيء  اأن  امللك على  املُلنْك حتمل  الغرية على   
� اأن  يزلزل اأرك�نه، اأو ينق�ص من حرمته، اأو يقلل من قد�سيته، لذلك ك�ن طبيعيًّ
ي�ستحيل امللك وح�ًس� �سف�ًح�، و�سيط�نً� م�رًدا، اإذا ظفرت يداه مبن يح�ول اخلروج 
ا  عدوًّ يكون  اأن  امللك  يف  كذلك  لطبيعي  واإنه  كر�سيه.  وتقوي�ص)1(  ط�عته،  عن 
� يتخيل اأنه قد مي�ص قواعد ملكه اأو يريح من تلق�ئه  لدوًدا لكل بحث ولو ك�ن علميًّ

ريح اخلطر، ولو ك�ن بعيًدا.

مبع�هد  امللوك  وا�ستبداد  العلم،  حرية  على  امللوكي  ال�سغط  ن�س�أ  هن�  من 
التعليم، كلم� وجدوا اإىل ذلك �سبياًل، ول �سك اأن علم ال�سي��سة هو من اأخطر 
اآخره،  اإىل  واأنظمته  وخ�س�ئ�سه  احلكم  اأنواع  من  يك�سف  مب�  امللك،  على  العلوم 

لذلك ك�ن حتًم� على امللوك اأن يع�دوه واأن ي�سدوا �سبيله على الن��ص.

ال�سي��سة،  فروع  الإ�سالمية يف  النه�سة  ق�سور  م� يالحظ من  ت�أويل  ذلك 
وخلو حركة امل�سلمني العلمية من مب�حثه�، ونكو�ص)2( العلم�ء عن التعر�ص له�، 

على النحو الذي يليق بذك�ئهم، وعلى النحو الذي تعر�سوا به لبقية العلوم.

م. )م(. )1( تقوي�ص: َهدنْ
)2( نكو�ص: رجوع، وامتن�ع. )م(.
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ل تقبل دعوى الإجماع

ال�سي��سية  العلمية  احلركة  قد عرفت، من �سعف  م�  والأمر  نعجب،  ل�سن� 
عند امل�سلمني، ول من انحط�ط �س�أن ال�سي��سة عندهم، ولكن العجب هو اأن ل 
ميوت بينهم ذلك العلم، واأن ل يق�سى عليه الق�س�ء كله. العجب العجيب هو اأن 
يت�سرب من خالل ذلك ال�سغط اخل�نق، والقوة املرت�سدة، والب�أ�ص املحيط، بع�ص 
مب�حث ال�سي��سة اإىل جم�ل�ص العلم، واأن يعرف لبع�ص قليل من العلم�ء، راأي يف 

م�س�ألة �سي��سية على غري م� يهوى اخللف�ء.

لو و�سعن� هذا الكت�ب كله يف بي�ن ال�سغط امللوكي الإ�سالمي على كل 
علم �سي��سي. وكل حركة �سي��سية، اأو نزعة �سي��سية، ل�س�ق هذا الكت�ب واأ�سع�فه 
عن ا�ستيع�ب القول يف ذلك، ثم لعجزن� عن بي�نه على وجه ك�مل، فح�سبن� الآن 

تلك الإ�س�رة املجملة، وع�سى اأن مير بك قريًب� بع�ص م� يت�سل بهذا البحث.

على  اأجمعت  قد  الأمة  »اإنَّ  قولهم:  عند  كن�  اإىل حيث  الآن  بك  ونعود 
ن�سب الإم�م، فك�ن ذلك اإجم�ًع� دالًّ على وجوبه«.

لو ثبت عندن� اأن الأمة يف كل ع�سر �سكتت على بيعة الإم�مة، فك�ن ذلك 
�، بل لو ثبت اأن الأمة بجملته� وتف�سيله� قد ا�سرتكت ب�لفعل يف  اإجم�ًع� �سكوتيًّ
كل ع�سر يف بيعة الإم�مة واعرتفت به�. فك�ن ذلك اإجم�ًع� �سريًح�، لو نقل اإلين� 
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 ،� �، ولرف�سن� اأن ن�ستخل�ص منه حكًم� �سرعيًّ ذلك لأنكرن� اأن يكون اإجم�ًع� حقيقيًّ
واأن نتخذه حجة يف الدين.

وقد عرفت من ق�سة)1( يزيد كيف ك�نت توؤخذ البيعة، ويغت�سب الإقرار. 
وانتظر قلياًل فلدين� مزيد.

اأبوه  تذكرن� ق�سة يزيد بن مع�وية بق�سة في�سل بن ح�سني بن علي، ك�ن 
ح�سني بن علي اأحد اأمراء العرب، الذين انح�زوا يف احلرب العظمى اإىل ج�نب 
احللف�ء، خروًج� على الرتك، وعلى �سلط�ن الرتك خليفة امل�سلمني، فق�م اأولده يف 
بالد العرب ويف جوانبه� ين�سرون جيو�ص اخللف�ء ن�سًرا مبيًن�، ويخذلون اأعداءهم 
لنْفى)2( من  ب�لزُّ الأولد،  اأولئك  اأحد  في�سل،  وامت�ز  والأمل�ن وغريهم،  الرتك  من 
على  ملًك�  فعينوه  واإخال�سه يف خدمتهم،  م�س�عدتهم،  بالئه يف  الإجنليز حل�سن 
ال�س�م. ومل يكد ي�ستقر به� حتى ه�جمت ملكه جيو�ص الفرن�سيني، فوىل في�سل 
حمله  هن�ك  ومن  اإجنلرتا،  اإىل  و�سل  حتى  وغريهم�،  وعر�سه  مملكته  ت�رًك�  ه�ربً�، 
احلل  اأهل  اأن  الإجنليز  زعم  وقد  ملًك�  عليه�  ون�سبوه  العراق،  بالد  اإىل  الإجنليز 
اإل  اللهم  ب�لإجم�ع،  ملًك� عليهم  ليكون  في�ساًل  انتخبوا  العراق  اأمة  والعقد من 
اأن يكون قد خ�لف يف ذلك نفر قليل ل يعتد بهم، ك�أولئك الذين دع�هم ابن 

خلدون من قبل �سواذ.

)1(  �ص  41.
)2( الزلفى: املنزلة. وزلف اإليه: تقرب. )م(.
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رك)1( م� كذب الإجنليز، ف�إنهم قد عملوا انتخ�بً�، له كل مظ�هر النتخ�ب  ولَعمنْ
فك�ن  العراق،  الزع�مة يف  اأهل  من  الكثريين  راأي  يومئذ  واأخذوا  الق�نوين  احلر 

راأيهم اأن ينتخبوا في�ساًل ملًك� عليهم.

ولكن مم� ل �سك عندك فيه اأن »هذا« الذي اأخذ به خطيب مع�وية البيعة 
ليزيد، هو عينه »هذا« الذي اأخذ به الإجنليز اإجم�ع العراقيني لإم�مة في�سل. اأفهل 

ت�سمي ذلك اإجم�ًع�!

لو ثبت الإجم�ع الذي زعموا مل� ك�ن اإجم�ًع� يعتد به، فكيف وقد ق�لت 
اأ�ساًل)2( وكذلك ق�ل الأ�سم من املعتزلة، وق�ل  اخلوارج ل يجب ن�سب الإم�م 
نق�ًس� لدعوى  املق�م  اإليه. وح�سبن� يف هذا  الإ�س�رة  �سبقت)3(  اأي�ًس�، كم�  غريهم 
الإجم�ع اأن يثبت عندن� خالف الأ�سم واخلوارج وغريهم، واإن ق�ل ابن خلدون 

اإنهم �سواذ.

اآخر اأدلتهم على اخلالفة
 عرفت اأن الكت�ب الكرمي قد تنزه عن ذكر اخلالفة والإ�س�رة اإليه�، وكذلك 
ال�سنة النبوية قد اأهملته�، واإن الإجم�ع مل ينعقد عليه�، اأفهل بقي لهم من دليل 

يف الدين غري الكت�ب اأو ال�سنة اأو الإجم�ع.

)1(   لعمرك: اأ�سلوب ق�سم. معن�ه: حلي�تك.  )م(.
)2(   املواقف، �ص 463.

)3(   �ص23.
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نعم بقي لهم دليل اآخر ل نعرف غريه، هو اآخر م� يلج�أون اإليه، وهو اأهون 
اأدلتهم واأ�سعفه�.

ق�لوا اإنَّ اخلالفة تتوقف عليه� اإق�مة ال�سع�ئر الدينية و�سالح الرعية)1( اإلخ.

ل بد للنا�ض من نوع من احلكم

اأمة  يف  الأمر  ل�ستق�مة  بد  ل  اأنه  ال�سي��سة  علم�ء  ارت�س�ه  الذي  املعروف 
متمدينة، �سواء اأك�نت ذات دين اأم ل دين له�، و�سواء اأك�نت م�سلمة اأم م�سيحية 
ومهم�  معتقده�،  ك�ن  مهم�  منظمة  لأمة  بد  -ل  الأدي�ن  خمتلطة  اأم  يهودية  اأم 
ك�ن جن�سه� ولونه� ول�س�نه�، من حكومة تب��سر �سئونه�، وتقوم ب�سبط الأمر فيه�، 
قد تختلف اأ�سك�ل احلكومة واأو�س�فه� بني د�ستورية وا�ستبدادية، وبني جمهورية 
نوع من احلكومة  ال�سي��سة يف تف�سيل  يتن�زع علم�ء  وبول�سيفية وغري ذلك. قد 
على نوع اآخر. ولكن� ل نعرف لأحد منهم ول من غريهم نزاًع� يف اأن اأمة من الأمم 
ل بد له� من نوع م� من اأنواع احلكم. ولهم على ذلك اأدلة لي�ص من غر�سن� هن� اأن 
نعر�ص له�. فلي�ص ذلك مبو�سعه�، على اأنن� ل ن�سك يف اأن ذلك الراأي يف جملته 
ر�سي  بكر-  اأب�  ولعل  �َسَراة)2( لهم،  ل  فو�سى  ي�سلحون  ل  الن��ص  واأن  �سحيح، 
اهلل تع�ىل عنه- اإمن� ك�ن ي�سري اإىل ذلك الراأي حينم� ق�ل يف خطبته التي �سبقت 

)1(  �سبق نقل هذا الدليل، �ص 24.
)2(  �َسَراة: مفرده� �َسِرّي، وهو ال�سريف. )م(.



4949  اخلالفة من الوجهة الجتماعية

الإ�س�رة اإليه�: »ل بد لهذا الدين ممن يقوم به«، ولعل الكت�ب الكرمي ينحو ذلك 
املذهب اأحي�نً�. 

نثۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   الزخرف:  �سورة  تع�ىل يف  ق�ل 
ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ    ۉ   ۅ  

وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئمث)1( [32]. 

وق�ل تع�ىل يف �سورة امل�ئدة: نثڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  
ڍ   ڇ    ڇ      چ.ڇ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
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  
ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۇ.ۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  
ی    ی.  ىئ   ىئ   ىئ     ېئ   ېئېئ   ۈئ     ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  
ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب.    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀ   ڀ    پڀ   پ  

ڤ مث [47- 51]. اإلخ.

ر يف العمل، ُم�ستخَدًم� فيه. �: م�سخَّ )1(  �ُسخريًّ
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الدين يعرتف بحكومة

 ميكن حينئذ اأن يق�ل بحق اإن امل�سلمني، اإذا اعتربن�هم جم�عة منف�سلني 
وحدهم، ك�نوا كغريهم من اأمم الع�مل كله، حمت�جني اإىل حكومة ت�سبط اأمورهم، 

وترعى �سئونهم.

اإن يكن الفقه�ء اأرادوا ب�لإم�مة واخلالفة ذلك الذي يريده علم�ء ال�سي��سة 
ب�حلكومة ك�ن �سحيًح� م� يقولون، من اأن اإق�مة ال�سع�ئر الدينية، و�س�لح الرعية، 
يتوقف�ن على اخلالفة، مبعنى احلكومة، يف اأي �سورة ك�نت احلكومة، ومن اأي نوع. 
مطلقة اأو مقيدة، فردية اأو جمهورية، ا�ستبدادية اأو د�ستورية اأو �سورية، دميقراطية 
اأو ا�سرتاكية اأو بل�سفية. ل ينتج لهم الدليل اأبعد من ذلك. اأم� اإن اأرادوا ب�خلالفة 
ذلك النوع اخل��ص من احلكم الذي يعرفون فدليلهم اأق�سر من دعواهم، وحجتهم 

غري ن�ه�سة.

احلكومة غري اخلالفة

الواقع املح�سو�ص الذي يوؤيده العقل، وي�سهد به الت�ريخ قدميً� وحديًث�، اأن 
احلكومة  من  النوع  ذلك  على  تتوقف  ل  الكرمي  دينه  ومظ�هر  تع�ىل  اهلل  �سع�ئر 
الذي ي�سميه الفقه�ء خالفة. ول على اأولئك الذين يلقبهم الن��ص خلف�ء. والواقع 
اأن �سالح امل�سلمني يف دني�هم ل يتوقف على �سيء من ذلك. فلي�ص بن�  اأي�ًس� 
من ح�جة اإىل تلك اخلالفة لأمور دينن� ول لأمور دني�ن�. ولو �سئن� لقلن� اأكرث من 
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)1(   �سبق ذلك �ص 15.
)2( تتالف�ه: تتداركه وتتقيه. )م(.

)3(   ت�ريخ اخللف�ء، ترجم من اللغة الفرن�س�وية بقلم نخلة بك �س�لح �سفوات، �ص 64 وم� بعده�.

ذلك. ف�إمن� ك�نت اخلالفة ومل تزل نكبة على الإ�سالم وعلى امل�سلمني، وينبوع �سر 
وف�س�د، ورمب� ب�سطن� لك ذلك بعد، اأم� الآن فح�سبن� اأن نك�سف لك عن الواقع 

املح�سو�ص لتوؤمن ب�أن دينن� غني عن تلك اخلالفة الفقهية، ودني�ن� كذلك.

ل حاجة بالدين ول بالدنيا اإىل اخلالفة

علمت مم� نقلن�)1( لك عن ابن خلدون »اأنه قد ذهب ر�سم اخلالفة واأثره� 
بذه�ب ع�سبية العرب، وفن�ء جيلهم، وتال�سي اأحوالهم، وبقي الأمر ملًك� بحًت�،... 
ولي�ص للخليفة منه �سيء«، اأفهل علمت اأن �سيًئ� من ذلك قد �سدع اأرك�ن الدين، 
واأ�س�ع م�سلحة امل�سلمني، على وجه ك�ن ميكن للخالفة اأن تتالف�ه)2( لو وجدت.

منذ منت�سف القرن الث�لث الهجري اأخذت اخلالفة الإ�سالمية تنق�ص من 
اأطرافه�، حتى مل تعد تتج�وز م� بني لبتي دائرة �سيقة حول بغداد »و�س�رت)3(

خرا�س�ن وم� وراء النهر لبن �س�م�ن وذريته من بعده. وبالد البحرين للقرامطة، 
من  لفرع  وعم�ن  والبحرين  بويه،  لبني  وف�ر�ص  واأ�سفه�ن  طب�طب�،  لبن  واليمن 
ع�ئلة القرامطة، قد اأ�س�ص فيه� دولة م�ستقلة... والأهواز ووا�سط ملعز الدولة، وحلب 
ل�سيف الدولة، وم�سر لأحمد بن طولون، ومن بعده للملوك الذين تغلبوا عليه� 
وامتلكوه� وا�ستقلوا ب�أحك�مه�، ك�لإخ�سيديني والف�طميني والأيوبيني واملم�ليك 
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وغريهم«. ح�سل ذلك فم� ك�ن الدين اأي�مئذ يف بغداد مقر اخلالفة خرًيا منه يف 
غريه� من البالد التي ان�سلخت عن اخلالفة ول ك�نت �سع�ئره اأظهر، ول ك�ن �س�أنه 

اأكرب، ول ك�نت الدني� يف بغداد اأح�سن، ول �س�أن الرعية اأ�سلح.

انقرا�ض اخلالفة يف الإ�صالم
هوت اخلالفة عن بغداد، يف منت�سف القرن ال�س�بع الهجري، حني ه�جمه� 
الترت، وقتلوا اخلليفة العب��سي امل�ستع�سم ب�هلل، وقتلوا معه اأهله واأك�بر دولته »وبقي)1( 

الإ�سالم ثالث �سنني بدون خليفة«.

اخلالفة ال�صمية يف م�صر

الداهية  ذلك  اأخذ  م�  ولأمر  بيرب�ص  للظ�هر  يومئذ  م�سر  يف  امللك  وك�ن 
فلول  من  اأنه  زعموا  برجل،  احلظ  اأعرثه  حتى  العب��سيني،  م�س�رع  بني  ينب�ص 
اخلالفة العب��سية، ومن اأنق��ص بيته�، وكذلك اأراده الظ�هر اأن يكون، ف�أن�س�أ منه بيًت� 
للخالفة يف م�سر، ي�أخذ الظ�هر بجميع مف�تيحه واأغالقه، واتخذ هي�كل �سم�هم 
وحده  يديه  ويف  جلاللتهم،  يدينوا  اأن  على  امل�سلمني  وحمل  امل�سلمني،  خلف�ء 
اأزمة تلك الهي�كل، وت�سريف حرك�تهم و�سكن�تهم، واأطراف األ�سنتهم، ثم ك�نت 
تلك �سنة امللوك اجلراك�سة يف م�سر بعد امللك الظ�هر، اإىل اأن اأخذ اخلالفة امللوك 

العثم�نيون �سنة 923هـ.

)1(  ت�ريخ اخللف�ء، �ص 77.
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هل ك�ن يف �سيء من م�سلحة امل�سلمني لدينهم اأو دني�هم تلك التم�ثيل 
الأ�سن�م  تلك  بل  خلف�ء،  ويلقبونه�  م�سر  مللوك  يقيمه�  ك�ن  التي  ء)1(،  الَّ ال�سَّ
الوا�سعة  الإ�سالمية  البالد  تلك  ب�ل  م�  ثم  ي�سخرونه�،  واحليوان�ت  يحركونه�، 
وم�زال  وع��ست  �سلط�نه�،  واأنكرت  اخلالفة،  ِربنْقة)2(  عنه�  نزعت  التي  م�سر  غري 
الديني  الوثني جلاللهم  بعيًدا عن ظل اخللف�ء، وعن اخل�سوع  يعي�ص كثري منه� 
املزعوم؛ اأراأيت �سع�ئر الدين فيه� دون غريه� اأهملت، و�سوؤون الرعية عطلت - اأم 
الأر�ص  رحمة  وهل جفتهم  اخلالفة،  عنه� كوكب  �سقط  مل�  دني�هم  اأظلمت  هل 

وال�سم�ء، مل� ب�ن عنهم اخللف�ء، كال. 

        بانوا)3( فما بكت الدنيا مل�صرعهم    ول تعطلت الأعياد واجلمع

النتيجة

 مع�ذ اهلل ل يريد اهلل جل �س�أنه لهذا الدين، الذي كفل له البق�ء، اأن يجعل 
عزه وذله َمُنوطني)4( بنوع من احلكومة، ول ب�سنف من الأمراء. ول يريد اهلل جل 
�س�أنه لعب�ده امل�سلمني اأن يكون �سالحهم وف�س�دهم رهن اخلالفة، ول حتت رحمة 

اخللف�ء.

)1( ال�سالء: التي ل ف�ئدة فيه�. )م(.
)2(  الربنْقة: حبل اأو حلقة لربط الدواب. واملراد هن�: اللتزام ب�خلالفة، والرتب�ط به�. )م(.

)3( ب�نوا: بعدوا. واملراد هن�: م�توا. )م(.
)4( منوط: معلَّق. واملراد هن�. مرتبط به، ومتوقف عليه. )م(.
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هلل جل �س�أنه اأحفظ لدينه، واأرحم بعب�ده.

اأو  اخلالفة  دعوه�  التي  تلك  ب�أن  لك  مقنع  اأ�سلفن�  فيم�  يكون  اأن  ع�سى 
الإم�مة العظمى مل تكن �سيًئ� ق�م على اأ�س��ص من الدين القومي، اأو العقل ال�سليم، 

وب�أن م� زعموا اأن يكون بره�نً� له� هو اإذا نظرت وجدته غري بره�ن.

ويف  اخلالفة  يف  اخل��ص  راأين�  عن  الآن  ت�س�أل  اأن  علين�  حقك  من  ولعل 
من�سئه�. واأن علين� اأن ن�أخذ بك يف بي�ن ذلك. م�ستمدين من اهلل جل �س�أنه ح�سن 

املعونة والهدى والتوفيق.



الكتاب الثاني
احلكومة والإ�صالم





 ق�صــاوؤه

 لحظن� اإذ كن� نبحث عن ت�ريخ الق�س�ء زمن النبي ، اأن ح�ل الق�س�ء 
يك�د  ول  البحث،  معهم�  ي�سعب  واإبه�م  غمو�ص  من  يخلو  ل  الوقت  ذلك  يف 

يتي�سر معهم� الو�سول اإىل راأي ن��سج، يقره العلم، وتطيب به نف�ص الب�حث.

ل �سك يف اأن الق�س�ء مبعنى احلكم يف املن�زع�ت وف�سه�، ك�ن موجوًدا يف 
زمن النبي ، كم� ك�ن موجوًدا عند العرب وغريهم، قبل اأن يجيء الإ�سالم. 
وقد رفعت اإىل النبي   خ�سوم�ت فق�سى فيه�. وق�ل )1(: »اإنكم تخت�سمون 
ته)2( من بع�ص، فمن ق�سيت له بحق اأخيه �سيًئ�  اأَحلن بُحجَّ اإيل، ولعل بع�سكم 

بقوله، ف�إمن� اأقطع له قطعة من الن�ر، فال ي�أخذه�«.

ويف الت�ريخ ال�سحيح �سيء من ق�س�ئه  فيم� ك�ن يرفع اإليه، ولكن� اإذا 
اأردن� اأن ن�ستنبط �سيًئ� من نظ�مه  يف الق�س�ء جند اأن ا�ستنب�ط �سيء من ذلك 

)1( البخ�ري يف كت�ب ال�سه�دات، �ص 170، ج3.
)2( اأحلن بحجته: اأف�سح ل�س�نً� واأكرث ذك�ًء يف عر�ص حجته. واحلجة: الدليل والربه�ن. )م(.

نظام احلكم يف ع�سر النبوة

الباب الأول
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غري ي�سري، بل غري ممكن، لأن الذي نقل اإلين� من اأح�ديث الق�س�ء النبوي ل يبلغ 
اأن يعطيك �سورة بينة لذلك الق�س�ء ول مل� ك�ن له من نظ�م، اإِننْ ك�ن له نظ�م.

هل وىل  ق�صــاة؟

لحظن� اأن ح�ل الق�س�ء زمن النبي  غ�م�سة ومبهمة من كل ج�نب، 
حتى مل يكن من ال�سهل على الب�حث اأن يعرف هل وىل  اأحًدا غريه الق�س�ء 

اأم ل؟

هن�لك ثالثة من ال�سح�بة يعدهم جمهور العلم�ء ممن ويل الق�س�ء يف زمن 
. ر�سول اهلل

ق�ل بع�سهم)1(: »وقد قلد ر�سول اهلل  الق�س�ء لعمر بن اخلط�ب، وعلي 
ابن اأبي ط�لب، ومع�ذ بن جبل ر�سي اهلل عنهم« اهـ. وينبغي اأن ي�س�ف اإليهم 
اأبو مو�سى الأ�سعري، فقد ك�ن يف عمله، على م� يظهر، نظرًيا ملع�ذ بن جبل 

�سواء ب�سواء.

)1(   هو رف�عة بك رافع يف كت�به نه�ية الإيج�ز يف �سرية �س�كن احلج�ز، �ص429 نقاًل عن كت�ب تخريج الدللت ال�سمعية.
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ق�صــاء عمر

اأم� اأن عمر  تقلد الق�س�ء يف زمن النبي ، فرواية غريبة من اجلهة 
اأن  اأخذت بطريق ال�ستنت�ج)1(،  ففي �سنن الرتمذي،  اإمن�  اأنه�  الت�ريخية، ويظهر 
عثم�ن ق�ل لعبد اهلل بن عمر: »اذهب ف�ق�ص بني الن��ص«. ق�ل: »اأو تع�فيني ي� اأمري 
املوؤمنني؟«، ق�ل: »وم� تكره من ذلك وقد ك�ن اأبوك يق�سي«، ق�ل: »اإنَّ اأبي 
ك�ن يق�سي ف�إن اأ�سكل عليه)2( �سيء �س�أل ر�سول اهلل ، ف�إن اأ�سكل على 

ر�سول اهلل  �س�أل جربيل. واإين ل اأجد من اأ�س�أله. اإلخ«.

ق�صــاء علي

اإىل اليمن، وهو   ، ، فقد بعثه ر�سول اهلل  اأبي ط�لب  واأم� علي بن 
�س�ب، ليق�سي بينهم... وروى اأبو داود رحمه اهلل تع�ىل، عن علي بن اأبي ط�لب، 
ر�سي اهلل تع�ىل عنه، وق�ل: »بعثني ر�سول اهلل  اإىل اليمن ق��سًي�، واأن� حديث 
ف�إذا  ل�س�نك،  ويثبت  قلبك،  اإنَّ اهلل �سيهدي  وق�ل  ب�لق�س�ء،  ال�سن، ول علم يل 
�سمعت  كم�  الآخر،  من  ت�سمع  حتى  تق�سني  فال  اخل�سم�ن  يديك  بني  جل�ص 
من الأول، ف�إنه اأحرى اأن يتبني لك الق�س�ء. ق�ل فم� زلت ق��سًي�، وم� �سككت 
يف ق�س�ء بعد. كذا ذكره اأبو عمرو بن عبد الرب يف ال�ستيع�ب. وق�ل اأي�ًس�. ق�ل 

ر�سول اهلل  يف اأ�سح�به: »اأق�س�هم علي بن اأبي ط�لب« اهـ.

)1( نه�ية الإيج�ز، �ص 429.
)2( اأ�سكل عليه الأمر: التب�ص واختلط. )م(.
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، بعث  اأن ر�سول اهلل  والذي يف البخ�ري)1( مم� يت�سل بهذا املو�سوع، 
اإىل اليمن قبل حجة الوداع، مع جم�عة من ال�سح�بة، وبعث  خ�لًدا بن الوليد 
� بعد ذلك مك�نه ليقب�ص اخلم�ص، وقدم عليٌّ من اليمن ب�سع�يته اإىل مكة،  عليًّ

والنبي  به�. 

� كرم اهلل  ونقل علي بن بره�ن الدين احللبي)2( اأن ر�سول اهلل ، بعث عليًّ
وجهه، يف �سرية اإىل اليمن، ف�أ�سلمت همدان كله� يف يوم واحد، فكتب بذلك اإىل 
ر�سول اهلل ، فلم� راأى كت�به خر �س�جًدا، ثم جل�ص، فق�ل ال�سالم على همدان. 
ِرية)3( الأوىل. وال�سرية الث�نية بعث  وتت�بع اأهل اليمن اإىل الإ�سالم. وهذه هي ال�سَّ
� كرم اهلل وجهه اإىل بالد مذحج من اأر�ص اليمن يف ثلثم�ئة  فيه� ر�سول اهلل  عليًّ
  ف�ر�ص، فغزاهم... وجمع الغن�ئم... ثم رجع علي كرم اهلل وجهه، فوافى النبي

مبكة، قدمه� حلجة الوداع. اإلخ.

ق�صــاء معاذ واأبي مو�صي
»واأم� مع�ذ)4( بن جبل، فقد بعثه ر�سول اهلل  ق��سًي� اإىل اجَلَند من اليمن، 
يعلم الن��ص القراآن، و�سرائع الإ�سالم، ويق�سي بينهم، وجعل له قب�ص ال�سدق�ت 

)1 (   راجع اجلزء اخل�م�ص، �ص 163- 164 بعث علي بن اأبي ط�لب  وخ�لد بن الوليد  اإىل اليمن قبل 
حجة الوداع - �سحيح البخ�ري. 

)2(   راجع ال�سرية احللبية، ج3، �ص 227- 228.
)3(   ال�سرية: قطعة من اجلي�ص، م� بني خم�سة جنود اإىل ثالث مئة. وال�سرية من اخليل نحو اأربع مئة. )م(.

)4(   نه�ية الإيج�ز.
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من العم�ل، الذين ب�ليمن، وذلك ع�م فتح مكة، يف ال�سنة الث�منة من الهجرة. 
واجلند بفتح اجليم والنون مًع�، بلدة ب�ليمن«.

وق�ل البخ�ري)1( يف هذا املو�سوع بعث ر�سول اهلل  اأب� مو�سى ومع�ًذا بن 
جبل اإىل اليمن، ق�ل وبعث كل واحد منهم� على خمالف، واليمن خمالف�ن، ثم 

را«)2(. را ول تنفِّ را، وب�سِّ را ول تع�سِّ ق�ل: »ي�سِّ

ويف حديث اآخر للبخ�ري، اأنه ق�ل ملع�ذ بن جبل: »اإنك �ست�أتي قوًم� من 
اأهل الكت�ب، ف�إذا جئتهم ف�دعهم اإىل اأن ي�سهدوا اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا 
عليهم  فر�ص  قد  اهلل  اأنَّ  ف�أخربهم  بذلك،  اأط�عوا لك  هم  ف�إن  ق�ل:  اهلل،  ر�سول 
خم�ص �سلوات يف كل يوم وليلة، ف�إن هم اأط�عوا لك بذلك، ف�أخربهم اأنَّ اهلل قد 
اأط�عوا لك  اأغني�ئهم فرتد على فقرائهم، ف�إن هم  فر�ص عليهم �سدقة توؤخذ من 
بذلك ف�إي�ك وكرائم اأموالهم، واتق دعوة املظلوم ف�إنه لي�ص بينه وبني اهلل حج�ب.

ويقرب من هذا رواية ال�سيد اأحمد زيني دحالن يف ال�سرية النبوية)3( ق�ل: 
»بعث  اأب� مو�سى الأ�سعري ومع�ًذا بن جبل ر�سي اهلل عنهم� اإىل اليمن قبل 
حجة الوداع، يف ال�سنة الع��سرة، وقيل يف الت��سعة... وقيل ع�م الفتح �سنة ثم�ن، 

)1(  �سحيح البخ�ري، ج 5، �ص 161- 163.
ره من ال�سيء: اأفزعه ودفعه عنه. )م(.  ر فالن فالنً�:اأخربه بخرب مفرح. ونفَّ )2( ب�سَّ

)3(  املطبوعة على ه�م�ص ال�سرية احللبية، ج2، �ص 367- 368.
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وكل واحد منهم� على خمالف، وك�ن جهة مع�ذ العلي� �سوب)1( عدن، وك�ن من 
عمله اجَلَند)2(. وك�نت جهة اأبي مو�سى ال�سفلى. اهـ.

بن  احل�ر�ص  حديث  من  وغريهم،  والرتمذي  داود  واأبو  اأحمد  واأخرج)3( 
عمرو، ابن اأخي املغرية بن �سعبة، ق�ل حدثن� ن��ص من اأ�سح�ب مع�ذ عن مع�ذ، 
ق�ل: مل� بعثه النبي  اإىل اليمن، ق�ل: كيف تق�سي اإذا عر�ص لك ق�س�ء، ق�ل: 
اأق�سي بكت�ب اهلل، ق�ل ف�إن مل جتد يف كت�ب اهلل؟ ق�ل: فب�سنة ر�سول اهلل، ق�ل: 
ف�إن مل جتد يف �سنة ر�سول اهلل ول يف كت�ب اهلل؟ ق�ل: اأجتهد راأيي ول اآلو)4(. 
ق�ل: ف�سرب ر�سول اهلل  �سدره، وق�ل: احلمد هلل الذي وفق ر�سول ر�سول اهلل 

مل� ير�س�ه ر�سول اهلل. اهـ.

�صعوبة البحث عن نظام الق�صاء يف ع�صر النبوة

كيف  تريك  منه�،  منوذًج�  عليك  ق�س�سن�  التي  املختلفة،  الرواي�ت  تلك   
ي�سوغ لن� اأن ن�ستنتج م� قلن�ه لك قبل، من اأنه ل تتي�سر الإح�طة ب�سيء كثري من 

)1(   �سوب: ن�حية. )م(.
)2( اجلند: بلدة ب�ليمن.

اإر�س�د الفحول اإىل حتقيق احلق من علم الأ�سول « لل�سوك�ين، �ص 188. وق�ل املوؤلف  )3(  منقول من » كت�ب 
»حممد ابن علي بن حممد ال�سوك�ين املتوفى �سنة 1255هـ « عن هذا احلديث. اإن الكالم يف اإ�سن�ده يطول. 

وقد قيل اإنه مم� ُتُلقَي ب�لقبول.
ر ول اأُبطئ. )م(. )4( ل اآلو: ل اأق�سِّ
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اأحوال الق�س�ء يف زمن النبي ، وه� اأنت ذا قد راأيت كيف اختلفت الرواية 
عن ح�دثة واحدة بعينه�. فبعث علي اإىل اليمن يرويه اأحدهم اأنه تولية للق�س�ء، 
ويروي الآخر اأنه ك�ن لقب�ص اخلم�ص من الزك�ة، ومع�ذ بن جبل كذلك، ذهب 

اإىل اليمن ق��سًي� يف راأي، وغ�زًي� يف راأي، ومعلًم� يف راأي.

ونقل �س�حب ال�سرية النبوية)1( خالًف� يف اأن مع�ًذا ك�ن والًي� اأو ق��سًي� »فق�ل 
اأمرًيا على امل�ل. وحديث  اإنه ك�ن  اإنه ك�ن ق��سًي�، وق�ل الغ�س�ين:  ابن عبد الرب: 
ابن ميمون فيه الت�سريح ب�أنه ك�ن اأمرًيا على ال�سالة. وهذا يرجح اأنه ك�ن والًي�« اهـ.

خلو الع�صر النبوي من خمايل امللك

واإن البحث العميق فيم� ك�ن عليه الق�س�ء زمن النبي ، اإط�عة التفكري 
الأح�ديث  من  املو�سوع  بهذا  مت�ساًل  اإلين�  و�سل  مل�  التفهم  وح�سن  ذلك،  يف 
والأخب�ر، كل اأولئك يدفعن� اإىل البحث بوجه ع�م يف نظ�م احلكومة الإ�سالمية، 
اأي�م النبي ، ويف كيفية تدبري ذلك امللك الإ�سالمي، اإن �س�غ)2( لن� بحق اأن 

ن�سمي م� فتح اهلل لنبيه من البالد دولة وملًك�.

)1(  راجع ال�سرية النبوية لدحالن املطبوعة على ه�م�ص ال�سرية احللبية، �ص368، ج2.
)2( �س�غ: ج�ز. )م(.
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ذلك ب�أنن� وجدن� عند البحث يف نظ�م الق�س�ء يف ع�سر النبوة اأن غري الق�س�ء 
اأي�ًس� من اأعم�ل احلكوم�ت ووظ�ئفه� الأ�س��سية مل يكن يف اأي�م الر�س�لة موجوًدا 
اأن  اإىل  اأن يذهب  ب�حث من�سف  ي�ستطيع  فيه، حتى  لب�ص  على وجه وا�سح ل 
النبي  مل يعني يف البالد التي فتحه� اهلل له ولة مثاًل لإدارة �سوؤونه�، وتدبري 
اأحواله� و�سبط الأمر فيه�. وم� يروى من ذلك فكله عب�رة عن توليته اأمرًيا على 
اجلي�ص، اأو ع�ماًل على امل�ل، اأو اإم�ًم� لل�سالة، اأو معلًم� للقراآن، اأو داعًي� اإىل كلمة 
واإمن� ك�ن يح�سل لوقت حمدود،  رًدا)1(،  ُمطَّ الإ�سالم. ومل يكن �سيء من ذلك 
اأو ي�ستخلفهم على   على البعوث وال�سراي�،  كم� ترى فيمن ك�ن ي�ستعملهم 

املدينة اإذا خرج للغزو.

اإىل غريهم� من الأعم�ل، التي ل  اإذا نحن جت�وزن� عمل الق�س�ء والولية 
يكمل معنى الدولة اإل به�، ك�لعم�لت التي تت�سل ب�لأموال وم�س�رفه� )امل�لية( 
وحرا�سة الأنف�ص والأموال )البولي�ص( وغري ذلك مم� ل يقوم بدونه اأقل احلكوم�ت 
واأعرقه� يف الب�س�طة، فمن املوؤكد اأنن� ل جند فيم� و�سل اإلين� من ذلك عن زمن 
نظ�م  ك�ن  اإنه  نقول  اأن  ومطمئنون،  مقتنعون  ونحن  ميكنن�  وا�سًح�  �سيًئ�  الر�س�لة 

احلكومة النبوية.

)1( مطرد: متت�بع. واملراد هن�: متع�رف عليه. )م(.
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اإهمال عامة املوؤرخني البحث يف نظام احلكم النبوي

ومم� قد ي�ست�أن�ص به يف هذا املو�سوع، اأنن� لحظن� اأن ع�مة املوؤلفني، من رواة 
الأخب�ر يعنون يف الغ�لب، اإذا ترجموا خلليفة من اخللف�ء اأو ملك من امللوك، بذكر 
�، يدل على اأنهم عرفوا  عم�له من ولة وقواد وق�س�ة، اإلخ، ويفردون له بحًث� خ��سًّ
مت�ًم� قيمة ذلك البحث من اجلهة العلمية، ف�سرفوا من اجلهد فيه والعن�ية به م� 
راأيتهم يزجون)1(  اإن ع�جلوا ذلك البحث   ، النبي  ت�ريخ  ين��سبه، ولكنهم يف 
ن�سق ل  البحث على  فيه مبعرًثا غري مت�سق، ويخو�سون غم�ر)2( ذلك  احلديث 
مي�ثل طريقتهم يف بحث بقية الع�سور. م� راأين� موؤرًخ� �سذ عن ذلك، اللهم اإل م� 
�سننقله لك بعد عن رف�عة)3( بك رافع الطهط�وي، يف كت�ب نه�ية الإيج�ز يف �سرية 

�س�كن احلج�ز، نقاًل عن �س�حب كت�ب تخريج الدللت ال�سمعية.

هل كان   ملًكا؟

كلم� اأمعن� تفكرًيا يف ح�ل الق�س�ء زمن النبي ، ويف ح�ل غري الق�س�ء 
اأي�ًس�، من اأعم�ل احلكم، واأنواع الولية، وجدن� اإبه�ًم� يف البحث يتزايد، وخف�ء 
يف الأمر ي�ستد. ثم ل تزال حرية الفكر تنقلن� من لب�ص اإىل لب�ص، وتردن� من بحث 

ه: دفعه عن مو�سعه. واملراد هن�: يتحدثون يف غري املو�سع ال�سحيح للكالم. )م(. )1(   زّج فالن فالن�: طعنه، وزجَّ
)2(   ِغم�ر، وُغم�ر: ازدح�م وكرثة، واملراد ال�سدائد ال�سع�ب. )م(.

)3(    رف�عة بن بدوي بن علي بن حممد بن علي بن رافع، ويت�سل ن�سبه مبحمد الب�قر بن علي زين الع�بدين، تويف 
�سنة 1290هـ من كت�ب اكتف�ء القنوع.
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اإىل بحث، اإىل اأن ينتهي النظر بن� اإىل غ�ية ذلك املج�ل امل�ستبه احل�ئر. واإذا نحن 
اإزاء عوي�سة)1( اأخرى هي كربى تلكم املع�سالت)2(، وهي من�س�أ م� لقين� من حرية 

وا�سطراب هي الأ�سل وم� عداه� فروع، وهي الأم وم� عداه� تبع.

تلك م�سكلة اإذا وفق العقل حلله� فقد ه�نت من بعده� امل�س�كل، واجنلى)3( 
كل َلبنْ�ص واإبه�م)4(.

اأم�  اأخرى.  ونوؤخر  رجاًل،  نقدم  ونحن  امل�سكلة  هذه  اإىل  بك  لنقرتب  اإنن� 
اأولً: فالأنَّ حله� ع�سري، ومزالق الفكر فيه� كثرية. وم� مل يكن عون من اهلل تع�ىل 
املغ�مرة  ث�نًي�؛ فالأنَّ  واأم�  فيه�.  ال�سواب  اإىل وجه  الو�سول  اأمل يف  اأي عون فال 
يف بحث هذا املو�سوع قد تكون مث�ًرا لغ�رة ي�سب ن�ره� اأولئك الذين ل يعرفون 

الدين اإل �سورة ج�مدة، لي�ص للعقل اأن يحوم حوله�، ول للراأي اأن يتن�وله�.

)1( العوي�ص من الكالم: الذي ي�سعب فهمه. )م(.
)2( املع�سالت: امل�سكالت امل�ستع�سي�ت التي ل حل له�. )م(.

)3( اجنلى: زال. )م(.
)4( َلبنْ�ص: اختالط. واإبه�م: غمو�ص وخف�ء. )م(.
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اأي: و�سح  بلج احلق،  تب�عد م� بني ح�جبيه، فيكون وا�سح اجلبني. ويق�ل:  اإذا  الوجه: �سفة لالإن�س�ن  )1(  اأبلج 
وظهر. )م(.

ة: بي��ص يف جبهة احل�س�ن. واملراد هن�: وا�سح ل �سك فيه. )م(. )2( الُغرَّ

ع�سى  التوفيق،  ح�سن  �س�أنه  جل  منه  ونرجو  تع�ىل،  ب�هلل  ن�ستعني  ولكن� 
اأبلج  اأن نك�سف لك م� غم�ص، ونفتح عليك م� ا�ستغلق، ون�سل بك اإىل احلق 

ة)2(، اإن �س�ء اهلل. الوجه)1(، وا�سح الُغرَّ

اأن النبي - �سلى اهلل تع�ىل عليه و�سلم- ك�ن  اأن امل�س�ألة الآن هي  ف�علم 
�س�حب دولة �سي��سية ورئي�ص حكومة كم� ك�ن ر�سول دعوة دينية وزعيم وحدة 

دينية اأم ل.





ل حرج يف البحث عما اإذا كان  ملًكا اأم ل؟ 

ل يهولنك البحث يف اأن الر�سول  ك�ن ملًك� اأم ل؟ ول حت�سنب اأن ذلك 
البحث ذو خطر يف الدين قد يخ�سى �سره على اإمي�ن الب�حث، ف�لأمر اإن فطنت 
اإليه، اأهون من اأن يخرج موؤمًن� من حظرية الإمي�ن، بل واأهون من اأن يزحزح املتقي 

عن حظرية التقوى.

مبركز  ويرتبط  النبوة،  مبق�م  يت�سل  لأنه  خطرًيا  الأمر  لك  يبدو  قد  واإمن� 
الدين، ول  �سيًئ� من جوهر  ، ولكنه على ذلك ل مي�ص يف احلقيقة  الر�سول 
اأرك�ن الإ�سالم. ورمب� ك�ن ذلك البحث جديًدا يف الإ�سالم مل يتن�وله امل�سلمون 
ًع�)1(  من قبل على وجه �سريح ومل ي�ستقر للعلم�ء فيه راأي وا�سح، واإًذا فلي�ص ِبدنْ
  يف الدين، ول �سذوًذا عن مذاهب امل�سلمني، اأن يذهب ب�حث اإىل اأن النبي
ك�ن ر�سوًل وملًك�، ولي�ص بدًع� ول �سذوًذا اأن يخ�لف يف ذلك خم�لف، فذلك 
العلم�ء بحثه�، وا�ستقر لهم  التي تع�رف  الدينية  العق�ئد  بحث خ�رج عن دائرة 

ع: الأمر الذي ُيفعل لأول مرة ومل يفعله اأحد من قبل. )م(. )1( الِبدنْ

الر�سالة واحلكم

الباب الثاين
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ف�أقدم ول  الدين  العلمي منه يف ب�ب  البحث  اأدخل يف ب�ب  فيه� مذهب، وهو 
تخف، اإنك من الآمنني.

الر�صالة �صيء وامللك �صيء اآخر

اأنت تعلم اأن الر�س�لة غري امللك، واأنه لي�ص بينهم� �سيء من التالزم بوجه 
ول   � نبيًّ لي�ص  ملك  من  فكم  اآخر،  مق�م  وامللك  مق�م  الر�س�لة  واأن  الوجوه،  من 
ر�سوًل، وكم هلل جل �س�أنه من ر�سل مل يكونوا ملوًك�، بل اإن اأكرث من عرفن� من 

الر�سل اإمن� ك�نوا ر�ساًل فح�سب.

ولقد ك�ن عي�سى ابن مرمي  ر�سول الدعوة امل�سيحية، وزعيم امل�سيحيني، 
اأر�سل بني  اإىل الإذع�ن لقي�سر، ويوؤمن ب�سلط�نه. وهو الذي  وك�ن مع هذا يدعو 

اأتب�عه تلك الكلمة الب�لغة)1( »اأعطوا اإًذا، م� لقي�سر لقي�سر وم� هلل هلل«.

بن  الري�ن  دولة  يف  العم�ل،  من  ع�ماًل   ، يعقوب  بن  يو�سف  وك�ن 
الوليد، فرعون م�سر، ومن بعده ك�ن ع�ماًل لق�بو�ص بن م�سعب )2(.

ول نعرف يف ت�ريخ الر�سل من جمع اهلل له بني الر�س�لة وامللك اإل قلياًل.

)1(    اإجنيل متى من الإ�سح�ح الث�ين والع�سرين، اآية » 21 «. 
)2(    راجع ت�ريخ اأبي الفداء، ج1،  �ص18.
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فهل ك�ن حممد - �سلى اهلل تع�ىل عليه و�سلم- ممن جمع اهلل له بني الر�س�لة 
وامللك، اأم ك�ن ر�سوًل غري ملك؟

ا القول باأنه  كان ملًكا اأي�صً

ل نعرف لأحد من العلم�ء راأًي� �سريًح� يف ذلك البحث ول جنُد من تعر�ص 
للكالم فيه، بح�سب م� اأتيح لن�. ولكن� قد ن�ستطيع بطريق ال�ستنت�ج اأن نقول: اإن 
امل�سلم الع�مي يجنح غ�لًب� اإىل اعتق�د اأن النبي   ك�ن ملًك� ر�سوًل، واأنه اأ�س�ص 
ب�لإ�سالم دولة �سي��سية مدنية، ك�ن هو ملكه� و�سيده�. لعل ذلك هو الراأي الذي 
يتالءم مع ذوق امل�سلمني الع�م، ومع م� يتب�در من اأحوالهم يف اجلملة، ولعله اأي�ًس� 
الكالم يف  لهم  عر�ص  اإذا  تراهم،  ف�إنك  امل�سلمني،  من  العلم�ء  راأي جمهور  هو 
�سي��سية، ودولة  الإ�سالم وحدة  اعتب�ر  اإىل  مييلون  املو�سوع،  يت�سل بذلك  �سيء 

.  اأ�س�سه� النبي

وكالم ابن خلدون يف مقدمته ينحو ذلك املنحى، فقد جعل اخلالفة التي 
للملك،  �س�ملة  الدني�،  و�سي��سة  الدين  حفظ  يف  ال�سرع  �س�حب  عن  ني�بة  هي 

وامللك مندرًج� حتته� اإلخ )1(.

)1(    راجع املقدمة: ف�سل يف اخلطط الدينية اخلالفية، �ص206 وغريه. 
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 بع�ض العلماء ي�صرح بالتف�صيل نظام حكومة النبي

وقد نقل املرحوم رف�عة بك رافع عن كت�ب تخريج الدللت ال�سمعية م� 
ي�سبه اأن يكون �سريًح� يف ذلك الراأي، بل الواقع اأنه �سريح، ق�ل م� ملخ�سه)1(: 
يداه  اإل  الط�لب  اأدوات  من  لديه  ولي�ص  َقَدُمه،  املع�رف  يف  تر�سخ  مل  َمننْ  »اإنَّ 
وقلمه، يح�سب كثرًيا من الأعم�ل ال�سلط�نية مبتدًع� ل متبًع�، واأن الع�مل على 
خطة دنيوية، لي�ص ع�ماًل يف عم�لة �سنية، ويظن اأن عم�لته دنية. فلهذا جمعت م� 
علمته من تلك العم�لت يف كت�ٍب يو�سح ن�سره�، ويبني الأمر ملن جهل اأمره�، 
فذكرت يف كل عم�لة من وله عليه� الر�سول من ال�سح�بة، ليعلم ذلك من يليه� 
اأ�سح�ب  من  يتوله  ك�ن  �سرعي،  ا�ستعمله يف عمل  اأن  على  اهلل  في�سكر  الآن، 

ر�سول اهلل   من �سلح له، واأق�مه املوىل يف ذلك مق�مه« اهـ.

ثم خل�ص رف�عة بك الكالم يف الوظ�ئف والعم�لت البلدية، خ�سو�سية 
ال�سلطنة الإ�سالمية  التي هي عب�رة عن نظ�م  اأهلية داخلية وجه�دية  وعمومية، 
يف  ك�ن  م�  على  ال�سرعية،  والعم�لت  وال�سن�ئع،  احلرف  من  به�  يتعلق  وم� 
 ، وجمع يف ذلك بني الكالم على خدمه اخل��سة به ،  عهد ر�سول اهلل
واحلجــ�بة  ك�لوزارة  الأوليــة  الأعم�ل  من  العظمى  الإم�مة  اإىل  ي�س�ف  وم� 

)1(   نه�ية الإيج�ز يف �سرية �س�كن احلج�ز، �ص 350. طبع مبطبعة املع�رف امللكية حتت نظ�رة قلم الرو�سة واملطبوع�ت 
�سنة 1291هـ.
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الفقهية من  العم�لت  اإىل  ي�س�ف  وم�  والكت�بة  وال�سق�ية)2(  ن)1(  الُبدنْ ووليــة 
معلم القراآن ومعلم الكت�بة ومعلم الفقه، واملفتي واإم�م ال�سالة واملوؤذن...، ثم 
ذكر الرتاجمة وكت�بة اجلي�ص والعط�ء والديوان والزم�م، وبني اأن للديوان اأ�ساًل 
الع�مة  ك�لإم�رة  ب�لأحك�م،  املتعلقة  العم�لت  ذكر  ثم   ، اهلل  ر�سول  عهد  يف 
على النواحي، والق�س�ء وم� يتعلق به من اإ�سه�د ال�سهود وكت�بة ال�سروط والعقود 
واملن�دي،  املحت�سب  وذكر  للتحديد،  البن�ء  ون�ظر  والق�س�م  والنفق�ت،  واملواريث 
ومتويل حرا�سة املدينة، واجل��سو�ص لأهل املدينة، وال�سج�ن ومقيمي احلدود، ثم 
ذهب يعدد الأعم�ل احلكومية واحًدا بعد واحد، حتى مل يكد يدع �سيًئ�، وحتى 
ري، بل جميعهم. ق�ل رف�عة بك: اإن ذلك �سيء مل َيِف به غ�لب موؤلفي كتب ال�سِّ

 بع�ض ما ي�صبه اأن يكون من مظاهر الدولة زمن النبي

ل �سك يف اأن احلكومة النبوية ك�ن فيه� بع�ص م� ي�سبه اأن يكون من مظ�هر 
احلكومة ال�سي��سية واآث�ر ال�سلطنة وامللك.

اجلهـــاد

اأي�م  ظهرت  التي  امللكية،  ال�سوؤون  اأمثلة  من  مث�ًل  ب�لب�ل  يخطر  م�  اأول 
النبي  ، م�س�ألة اجله�د، فقد غزا   املخ�لفني لدينه من قومه العرب، وفتح 

ن: واحدته� بدنة وهي ن�قة اأو بقرة تنحر مبكة اهـ منه.  )1(   الُبدنْ
)2(  �سق�ية احل�ج.
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امتد  قد    اأنه  ون�س�ءهم. ول�سك يف  و�سبى رج�لهم  اأموالهم،  وغنم  بالدهم، 
الأر�ص،  اأقط�ر  بجي�سه يف  لالن�سي�ب  وا�ستعد  العرب،  وراء جزيرة  م�  اإىل  ب�سره 
ك�سرى  لدينه  النقي�د  اإىل  ويدعو  الغرب،  الروم�ن يف  دولة  ي�س�رع  وبداأ)1( فعاًل 

الفر�ص يف ال�سرق، وجن��سي احلب�سة ومقوق�ص م�سر .. اإلخ.

الدين، ول حلمل  اإىل  الدعوة  اأن اجله�د ل يكون ملجرد  اأول وهلة  وظ�هر 
وتو�سيع  ال�سلط�ن،  لتثبيت  اجله�د  يكون  واإمن�  ور�سوله،  ب�هلل  الإمي�ن  على  الن��ص 

امللك.

البي�ن،  اإل  اإىل اهلل تع�ىل، وقوام تلك الدعوة ل يكون  دعوة الدين دعوة 
دعوة  ين��سب�ن  فال  والإكراه  القوة  ف�أم�  والإقن�ع  الت�أثري  بو�س�ئل  القلوب  وحتريك 
الر�سل  ت�ريخ  عرفن� يف  وم�  العق�ئد.  وتطهري  القلوب،  هداية  منه�  الغر�ص  يكون 
رجاًل حمل الن��ص على الإمي�ن ب�هلل بحد ال�سيف، ول غزا قوًم� يف �سبيل الإقن�ع 
بدينه، وذلك هو نف�ص املبداأ الذي يقرره النبي  فيم� ك�ن يبلغ من كت�ب اهلل.

ق�ل تع�ىل: نثی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبمث [البقرة/ 256]، 
ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    نثہ   وق�ل: 
ې  ې     . نثۋ  ۅ    ۅ  ۉ  [النحل/125]، وق�ل:  ۓ  ۓمث 

)1(     اإ�س�رة اإىل غزوة موؤتة و�سرية اأ�س�مة بن زيد اإىل اأبنى.
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ېمث [الغ��سية/ 21- 22]، نثگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  
ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں  
ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭمث [اآل عمران/ 20]، نث  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ مث [يون�ص/ 99]. 

تلك مب�دئ �سريحة يف اأن ر�س�لة النبي  ، كر�س�لة اإخوانه من قبل، اإمن� 
   تعتمد على الإقن�ع والوعظ، وم� ك�ن له� اأن تعتمد على القوة والبط�ص، واإذا ك�ن
واإبالغ  الدين،  اإىل  الدعوة  �سبيل  والرهبة، فذلك ل يكون يف  القوة  اإىل  قد جل�أ 
ر�س�لته اإىل الع�ملني، وم� يكون لن� اأن نفهم اإل اأنه ك�ن يف �سبيل امللك، ولتكوين 
القهر والغلبة،  ال�سيف، وبحكم  اإل على  احلكومة الإ�سالمية. ول تقوم حكومة 

فذلك عندهم هو �سر اجله�د النبوي ومعن�ه.

الأعمال املالية

قلن� اإنَّ اجله�د ك�ن اآية من اآي�ت الدولة الإ�سالمية، ومث�ًل من اأمثلة ال�سوؤون 
امللكية، واإليك مثاًل اآخر:

حيث  من  امل�لية،  ب�ل�سئون  متعلق  كبري  عمل    النبي  زمن  يف  ك�ن   
»الزك�ة  العديدة،  جه�ته  من  امل�ل  جمع  حيث  ومن  وامل�سروف�ت،  الإيرادات 
   له  وك�ن  م�س�رفه،  بني  كله  ذلك  توزيع  حيث  ومن  اإلخ«  والغن�ئم  واجلزية 
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�سع�ة وُجَب�ة)1(، يتولون ذلك له، ول �سك اأن تدبري امل�ل عمل ملكي، بل هو اأهم 
مقوم�ت احلكوم�ت، على اأنه خ�رج عن وظيفة الر�س�لة من حيث هي، وبعيد عن 

عمل الر�سل ب�عتب�رهم ر�ساًل فح�سب.

اأمراء قيل اإن النبي  ا�صتعملهم على البالد

اأن  ب�إ�سن�ده،  الطربي  م� روى  الب�ب  الأمثلة يف هذا  اأقوى  يكون من  وقد 
زه)2( وا�ستعمل  النبي   وجه اإم�رة اليمن وفرقه� بني رج�له، واأفرد كل رجل بحيِّ
عمرو بن حزم على جنران، وخ�لد بن �سعيد بن الع��ص على م� بني جنران وِرَمع 
وزبيد، وع�مر بن �سهر على همدان، وعلى �سنع�ء ابن ب�ذام، وعلى عك والأ�سعرين 
َلى بن اأبي  الط�هر بن اأبي ه�لة، وعلى م�أرب اأب� مو�سى الأ�سعري، وعلى اجَلَند َيعنْ

اأمية، وك�ن مع�ذ معلًم� يتنقل يف عم�لة كل ع�مل ب�ليمن وح�سر موت )3( اإلخ.

هن�لك كثري غري م� ذكرن� قد وجد يف الع�سر النبوي، مم� ميكن اعتب�ره اأثًرا 
من اآث�ر الدولة، ومظهًرا من مظ�هر احلكومة، وخم�يل ال�سلطنة، فمن نظر اإىل ذلك 
من هذه اجلهة، �س�غ له القول ب�أن النبي   ك�ن ر�سول اهلل تع�ىل، وك�ن ملًك� 

� اأي�ًس�. �سي��سيًّ

)1( اجُلب�ة: الق�ئمون على جمع الأموال، ك�لذين يجمعون الزك�ة مثاًل. )م(.
)2( اأفرد كل رجل بحيزه: خ�ص كل رجل مبك�نه، وكلَّفه به. )م(.

)3( ت�ريخ الطربي ج 3، �ص214. )م(.
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هل كان تاأ�صي�ض النبي لدولة �صيا�صية جزًءا من ر�صالته؟

اإذا ترجح عند بع�ص الن�ظرين اعتب�ر تلك الأمثلة، واطم�أن اإىل احلكم 
ب�لتفكري.  اآخر جدير   ك�ن ر�سوًل وملًك�، ف�سوف يعرت�سه حينئذ بحث  ب�أنه 
فهل ك�ن ت�أ�سي�سه   للمملكة الإ�سالمية، وت�سرفه يف ذلك اجل�نب �سيًئ� خ�رًج� 

عن حدود ر�س�لته  ، اأم ك�ن جزًءا مم� بعثه اهلل له واأوحى به اإليه؟

عن  وخ�رج  الإ�سالم،  دعوة  عن  منف�سل  عمل  النبوية  اململكة  اأن  ف�أم� 
حدود الر�س�لة، فذلك راأي ل نعرف يف مذاهب امل�سلمني م� ي�س�كله، ول نذكر يف 
كالمهم م� يدل عليه، وهو على ذلك راأي �س�لح لأن ُيذهب اإليه، ول نرى القول 
به يكون كفًرا ول اإحل�ًدا، ورمب� ك�ن حمموًل على هذا املذهب م� يراه بع�ص الفرق 

الإ�سالمية من اإنك�ر اخلالفة يف الإ�سالم مرة واحدة.

ول يهولنك اأن ت�سمع اأن للنبي  عماًل كهذا خ�رًج� عن وظيفة الر�س�لة، 
له  عالقة  ل  الذي  الدنيوي  العمل  ذلك  قبيل  من  هو  �سيده  الذي  ملكه  واأن 
لغة  يف  م�ألوف  غري  به  الت�سدق  لأن  الأُُذن،  اأنكرته  اإن  قول  فذلك  ب�لر�س�لة، 
 ، امل�سلمني، فقواعد الإ�سالم، ومعنى الر�س�لة، وروح الت�سريع، وت�ريخ النبي
دع�مة  له  ي�سلح  م�  وجد  رمب�  بل  ي�ستفظعه.  ول  كهذا  راأًي�  ي�س�دم  ل  ذلك  كل 

و�سنًدا، ولكنه على كل ح�ل راأٌي نراه بعيًدا.
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الر�صالة والتنفيذ

فيه�،  وداخل  له�،  متمم  الر�س�لة  النبوية جزء من عمل  اململكة  اأن  واأم�   
فذلك هو الراأي الذي تتلق�ه نفو�ص امل�سلمني فيم� يظهر ب�لر�س�، وهو الذي ت�سري 
ميكن  الراأي ل  ذلك  اأن  البني  ومن  ومذاهبهم،  مب�دئهم  وتوؤيده  اأ�س�ليبهم،  اإليه 
تعقله اإل اإذا ثبت اأن من عمل الر�س�لة اأن يقوم الر�سول، بعد تبليغ الدعوة الإلهية 

بتنفيذه� على وجه عملي، اأي اأن الر�سول يكون مبلًغ� ومنفًذا مًع�.

ابن خلدون يرى اأن الإ�صالم �صرع تبليغي وتنفيذي

غري اأن الذين بحثوا يف معنى الر�س�لة، ووقفن� على مب�حثهم، اأغفلوا دائًم� 
اأن يعتربوا التنفيذ جزًءا من حقيقة الر�س�لة، اإل ابن خلدون، فقد ج�ء يف كالمه 
م� ي�سري اإىل اأن الإ�سالم دون غريه من امللل الأخرى قد اخت�ص ب�أنه جمع بني 
الدعوة الدينية وتنفيذه� ب�لفعل، وذلك املعنى ظ�هر يف عدة موا�سع من مقدمته 
الت�ريخية، وقد بينه بنوع من البي�ن يف الف�سل الذي �سرح فيه ا�سم الب�ب� والبطرك 

يف امللة الن�سرانية، وا�سم الكوهن عند اليهود، فق�ل:

»اعلم اأن امللة ل بد له� من ق�ئم عند غيبة النبي، يحملهم على اأحك�مه� 
والنوع  التك�ليف.  من  به  ج�ء  فيم�  للنبي  فيهم  ك�خلليفة  ويكون  و�سرائعه�، 
الإن�س�ين اأي�ًس�، مب� تقدم من �سرورة ال�سي��سة فيهم لالجتم�ع الب�سري، ل بد لهم 
من �سخ�ص يحملهم على م�س�حلهم، َوَيَزُعهم عن مف��سدهم ب�لقهر، وهو امل�سمى 
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ب�مللك، وامللة الإ�سالمية مل� ك�ن اجله�د فيه� م�سروًع�، لعموم الدعوة، وحمل الك�فة 
على دين الإ�سالم طوًع� اأو كرًه�، احتدت فيه� اخلالفة وامللك، لتوجه ال�سوكة من 
الق�ئمني به� اإليهم� مًع�، واأم� م� �سوى امللة الإ�سالمية فلم تكن دعوتهم ع�مة، ول 
اجله�د عندهم م�سروًع�، اإل يف املدافعة فقط، ف�س�ر الق�ئم ب�أمر الدين فيه� ل يعنيه 
�سيء من �سي��سة امللك، لأنهم غري مكلفني ب�لتغلب على الأمم الأخرى. واإمن� هم 

مطلوبون ب�إق�مة دينهم يف خ��سة اأنف�سهم .. اإلخ«.

ال�سلطة  واإن  وتطبيقي،  تبليغي  �سرعي  الإ�سالم  اإن  يقول:  ترى  كم�  فهو 
الدينية اجتمعت فيه وال�سلطة ال�سي��سية، دون �س�ئر الأدي�ن.

اعرتا�ض على ذلك الراأي

ل نرى لذلك القول دع�مة، ول جند له �سنًدا، وهو على ذلك ين�يف معنى 
الر�س�لة، ول يتالءم مع م� تق�سي به طبيعة الدعوة الدينية كم� عرفت، وليكن ذلك 
القول �سحيًح�، فقد بقي م�سكل اآخر عليهم اأن يجدوا له جوابً�، واأن يلتم�سوا منه 

خمرًج�، ذلك هو امل�سكل الذي بداأن� عنده هذا املبحث فدفعن� اإىل بحث اآخر.

ت�أ�سي�سه�،  �سرع يف  اأو  �سي��سية،  دولة  اأ�س�ص  قد     اهلل  ر�سول  ك�ن  اإذا 
مل  ومل�ذا  احلكم؟!  ودع�ئم  الدولة  اأرك�ن  من  كثري  من  اإذن  دولته  خلت  فلم�ذا 
نظ�م  يف  رعيته  اإىل  يتحدث  مل  ومل�ذا  والولة؟!  الق�س�ة  تعيني  يف  نظ�مه  يعرف 
امللك ويف قواعد ال�سورى؟! ومل�ذا ترك العلم�ء يف حرية وا�سطراب من اأمر النظ�م 
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احلكومي يف زمنه؟! ومل�ذا ومل�ذا؟! نريد اأن نعرف من�س�أ ذلك الذي يبدو للن�ظر ك�أنه 
 ، اأي�م النبي  اأو م� �سئت ف�سمه، يف بن�ء احلكومة  اأو نق�ص،  اأو ا�سطراب  اإبه�م 

وكيف ك�ن ذلك؟ وم� �سره؟

لعل اأولئك الذين ي�سرون على اعتق�دهم اأن حممًدا   ق�م بدعوة اإىل 
اأن�س�أه�  التي  الدولة  اأن  على  وي�سرون  جديدة،  دولة  ت�أ�سي�ص  واإىل  جديد،  دين 
النبي   ك�نت تو�سع اأ�س�سه�، وتدار �سوؤونه�، وتنظم اأموره�، بوحي اهلل تع�ىل 
 ،  اأحكم احل�كمني، ثم ي�سطرهم ذلك اإىل اعتق�د اأن نظ�م الدولة زمن النبي
بلغ غ�ية الكم�ل التي تعجز عنه� عقول الب�سر، وترتد دونه� اأفك�رهم، لعل اأولئك 
اإذا �سئلوا عن �سر هذا الذي يبدو نق�ًس� يف اأنظمة احلكم، واإبه�ًم� يف قواعده، قد 

يلتم�سون للجواب اإحدى تلك اخلطط التي �سن�أخذ الآن يف بي�نه�.

القول باأن احلكم النبوي جمع كل دقائق احلكومة

فقد  بك-  رف�عة  -ويوافقه  ال�سمعية  الدلئل  تخريج  كت�ب  �س�حب  اأم�   
وجد له من ذلك امل�أزق خمل�ًس� �سهاًل، فزعم اأن احلكومة ك�نت ت�ستمل يف زمن 
النبي   على كل م� يلزم للدولة من عم�ل واأعم�ل، واأنظمة م�سبوطة، وقواعد 

حمدودة، و�سنن مف�سلة تف�سياًل، ل جم�ل بعده جلديد، ول زي�دة مل�ستزيد.

وع�سى اأن ل يكون بك ح�جة اإىل اإع�دة هذا القول عليك بعد م� �سبق.
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احتمال جهلنا بنظام احلكومة النبوية

الت�أييد، على طريقة  بنوع من  املذهب  يوؤيد ذلك  اأن  يريد  ق�ئل  يقول  قد 
اأخرى: اإنه ل �سيء مينعن� من اأن نعتقد اأن نظ�م الدولة زمن النبي  ك�ن متيًن� 
وحمكًم�، وك�ن م�ستماًل على جميع اأوجه الكم�ل، التي تلزم لدولة يدبره� ر�سول 
من اهلل، يوؤيده الوحي، وتوؤازره)1( مالئكة اهلل، غري اأنن� مل ن�سل اإىل علم التف��سيل 
احلقيقية، ودق�ئق م� ك�نت عليه احلكومة النبوية، من نظ�م ب�لغ، واإحك�م �س�بغ؛ 
لأن الرواة قد تركوا نقل ذلك اإلين�، اأو اأنهم نقلوه، ولكن غ�ب علمه عن�، اأو ل�سبب 

اآخر نث  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یمث [الإ�سراء/ 85]. 

مناق�صة ذلك الوجه

تلك خطة ل ينبغي اأن يرف�سه� لأول وهلة عقل العلم�ء. ف�إنه ل حرج على 
نفو�سن� اأن يخ�لطه� ال�سك يف اأنن� جنهل كثرًيا من �سوؤون الت�ريخ النبوي، بل الواقع 

اأنن� جنهل منه ومن غريه اأكرث مم� نعرف.

عنهم،  احلق�ئق حمجوب  من  كثرًيا  ب�أن  دائًم�  يوؤمنوا  اأن  العلم  اأهل  على 
ذلك  ففي  منه�،  اجلديد  وا�ستنب�ط  مغيبه�،  اأبًدا يف ك�سف  يداأبوا)2(  اأن  وعليهم 
حي�ة العلم ومن�وؤه، غري اأن احتم�ل جهلن� ببع�ص احلق�ئق ل ينبغي اأن مينعن� من 

)1(   توؤازره: تقويه وتدعمه. )م(.
)2( داأب يف العمل وغريه: جدَّ فيه. )م(.
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ونقيم  الأحك�م،  عليه�  نبني  علمية،  حق�ئق  واعتب�ره�  منه�،  علمن�  مب�  الوثوق 
املذاهب، ونبني له� الأ�سب�ب، ون�ستخل�ص منه� النت�ئج، حتى يظهر لن� م� يخ�لفه� 

.� ويثبت ثبوًت� علميًّ

قد  النبوية  احلكومة  نظ�م  يكون  اأن  حقيقة  املحتمل  من  اإنه  نقول  لذلك 
خفي علين� خربه، وقد تك�سف لن� الأي�م اأنه ك�ن املثل الأعلى يف احلكم، ولكن 
ذلك الحتم�ل ل مينعن� اأن نعود -ومل� ينك�سف لن� ب�لفعل م� يخ�لف معلومن�- 
فن�س�أل من جديد عن من�س�أ ذلك الذي عرفن� اإىل الآن من الإبه�م وال�سطراب 

يف نظ�م احلكومة النبوية، وعن �سره ومعن�ه.

احتمال اأن تكون الب�صاطة الفطرية هي نظام احلكم النبوي

هن�لك خطة اأخرى للجواب عن ذلك ال�سوؤال.
واأ�س��ص  الدولة،  واأنظمة  احلكومة،  اأرك�ن  اليوم  ن�سميه  مم�  كثرًيا  اأن  ذلك 
الواقع  واأو�س�ع م�سنوعة، ولي�ست هي يف  اإمن� هي ا�سطالح�ت ع�ر�سة،  احلكم، 
�سرورية لنظ�م دولة نريد اأن تكون دولة الب�س�طة، وحكومة الفطرة، التي ترف�ص 

كل تكلف)1(، وكل م� ل ح�جة ب�لفطرة الب�سيطة اإليه.

)1( التكلف: املب�لغة. )م(.     
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اإىل معنى  الت�أمل  النبوية يرجع عند  الدولة  وكل م� متكن مالحظته على 
واحد، ذلك هو خلوه� من تلك املظ�هر التي �س�رت اليوم عند علم�ء ال�سي��سة 
من اأرك�ن احلكومة املدنية، وهي يف حقيقة الأمر غري واجبة، ول يكون الإخالل 
فذلك  والختالل،  الفو�سى  مظ�هر  من  مظهًرا  ول  احلكم،  يف  نق�ًس�  حتًم�  به� 

ت�أويل م� يالحظ على الدولة النبوية مم� قد يعد ا�سطرابً�.

ب�صاطة هذا الديـن

ك�ن حممد   يحب الب�س�طة، ويكره التكلف. وعلى الب�س�طة اخل�ل�سة 
التي ل �س�ئبة فيه� ق�مت حي�ته اخل��سة والع�مة، ك�ن يدعو اإىل الب�س�طة يف القول 
والعمل، كم� يف حديثه مع جرير بن عبد اهلل البجلي )1( »ي� جرير اإذا قلت ف�أوجز، 

واإذا بلغت ح�جتك فال تتكلف«. 

ك�ن يع��سر الن��ص من غري تكلف، ويجري معهم على منهج الب�س�طة، وقد 
»روي)2( اأنه   ك�ن مي�زح اأ�سح�به... وعن ابن عب��ص ر�سي اهلل عنهم�: ك�نت 
يف النبي   دع�بة« وك�ن يقول لأ�سح�به)3(: »اإين اأكره اأن اأمتيز عليكم، ف�إن اهلل 
يكره من عبده اأن يراه متميًزا بني اأ�سح�به«، وروي اأنه  )4( »م� ُخرّي بني اأمرين 

)1( الك�مل للمربد، ج1، �ص4 املطبعة العلمية.
)2(  ال�سرية احللبية، ج3، �ص362.

)3(  ال�سرية النبوية على ه�م�ص ال�سرية احللبية، ج3، �ص360.
)4(  منه �ص 272.



84 84
الإ�صالم واأ�صول احلكم

اإل اخت�ر اأي�سرهم� م� مل يكن اإثـًم�«. ويف حديثه لأبي مو�سى الأ�سعري ومع�ذ، 
و�سبقت روايته، ي�سرا ول تع�سرا وب�سرا ول تنفرا«.

ك�ن   يكره الري�ء والتكلف، ويقول يف حجة الوداع)1(: »اللهم اجعله 
� مربوًرا، ل ري�ء فيه ول �سمعة« وق�ل اهلل تع�ىل خم�طًب� له: نثٺ  ٺ  ٺ    حجًّ
ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹمث [�ص/ 86]. وك�ن فيم� يبلغ عن �سريعة اهلل تع�ىل 
ي�أمر الن��ص ب�لقواعد الب�سيطة، وينه�هم عن التكلف، وين�ديهم: »اإذا اأمرتكم ب�أمر 

نث  ھ  ھ    ف�أوغل فيه)2( برفق«  »اإن هذا الدين متني  ف�أتوا منه م� ا�ستطعتم« و 
ھ   ھ  ے   ے  ۓمث [احلج/ 78]. 

الأمية  املب�دئ  اإىل  اإل  يرجع  حكًم�  ال�سرائع  من  به  ج�ء  فيم�  جتد  ول 
اأن يح�سبوا درج ال�سم�ص، ول مط�لع  اأوق�ت ال�سالة  ال�س�ذجة. فلم يكلفهم يف 
النجوم، بل جعل من�ط ذلك م� يح�ص به كل اإن�س�ن من حركة ال�سم�ص امل�س�هدة 
يف ال�سم�ء، وجعل ال�سوم واحلج ومن��سك العب�دة مت�سلة بحركة القمر، وحركة 
القمر حم�سو�سة ل حتت�ج اإىل ح�س�ب ول ر�سد، ومل يكلفن� يف ال�سوم اأن نح�سب 
لهالل رم�س�ن، بل جعل ذلك منوًط� بروؤية الهالل روؤية ب�سيطة ل تكلف فيه�، وج�ء 
يف ذلك احلديث)3( »نحن اأمة اأمية .. اإلخ« وحديث)4( »�سوموا لروؤيته .. اإلخ«، ومل 

)1(  ال�سرية احللبية، ج3، �ص 284.
َغل يف الأمر: ب�لغ وتعمق واأمعن فيه. )م(. )2( اأَونْ

)3(  فتح الب�ري، ج4، �ص 89 املطبعة اخلريية، برواية اأن�، بدل نحن.
)4(  �سرح الع�سقالين للبخ�ري، ج4، �ص 88 املطبعة اخلريية.
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يكلفن� ح�س�ب اليوم ب�ل�س�ع�ت والدق�ئق، بل ربطه كذلك ب�ل�سيء املح�سو�ص، 
الذي ل خف�ء فيه نثڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  

ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌمث [البقرة/ 187]. 

حي�ته  من  �سيء  يخرج يف  ك�ن  فم�  الأميني،  اإىل  ور�سوًل   � اأميًّ    ك�ن 
اخل��سة والع�مة ول يف �سريعته عن اأ�سول الأمية، ول عن مقت�سي�ت ال�سذاجة 
والفطرة ال�سليمة التي فطر اهلل الن��ص عليه�، فلعل ذلك الذي راأين� يف نظ�م احلكم 
اأي�م النبي   هو النظ�م الذي تق�سي به الب�س�طة الفطرية. ول ريب يف اأن كثرًيا 
بن�  ط�ل  وزخ�رف  وتكلف�ت،  اأو�س�ع  اإمن� هي  احل��سر  الوقت  احلكم يف  نظم  من 
عهده� ف�ألفن�ه�، حتى تخيلن�ه� من اأرك�ن احلكم واأ�سول النظ�م، وهي اإذا ت�أملت 

لي�ست من ذلك يف �سيء.

اإن هذا الذي يبدو لن� اإبه�ًم� اأو ا�سطرابً� اأو نق�ًس� يف نظ�م احلكومة النبوية 
مل يكن اإل الب�س�طة بعينه�، والفطرة التي ل عيب فيه�.

مناق�صة ذلك الراأي

لو كن� نريد اأن نخت�ر لن� طريًق� من بني تلك الطرق التي ق�س�سن� عليك، 
لك�ن ذلك الراأي اأدنى اإىل اختي�رن�، ف�إنه ب�لدين اأ�سبه. لكن� ل ن�ستطيع اأن نتخذه 

لن� راأًي�، لأنك اإن ت�أملت وجدته غري وجيه ول �سحيح.
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فيه�  واإن  وتكلف�ت،  اأو�س�ع  احلديثة  احلكوم�ت  اأنظمة  من  كثرًيا  اإنَّ  حق 
اإليه طبع �سليم، ول تر�س�ه فطرة �سحيحة، ولكن من الأكيد الذي  م� ل يدعو 
� اأي�ًس� اأن يف كثري مم� ا�ستحدث يف اأنظمة احلكم م� لي�ص متكلًف� ول  ل يقبل �سكًّ
م�سنوًع�، ول هو مم� ين�يف الذوق الفطري الب�سيط، وهو مع ذلك �سروري ون�فع، 

ول ينبغي حلكومة ذات مدنية وعمران اأن تهمل الأخذ به.

وهل من �سالمة الفطرة وب�س�طة الطبع مثاًل اأن ل يكون لدولة من الدول 
ميزانية تقيد اإيراده� وم�سروف�ته�، اأو اأن ل يكون له� دواوين ت�سبط خمتلف �سوؤونه� 
الداخلية واخل�رجية، اإىل غري ذلك -واإنه لكثري- مم� مل يوجد منه �سيء يف اأي�م 

. النبوة، ول اأ�س�ر اإليه النبي

اإنه ليكون تع�سًف� غري مقبول اأن يعلل ذلك الذي يبدو من نق�ص املظ�هر 
احلكومية زمن النبي   ب�أن من�س�أه �سالمة الفطرة، وجم�نبة)1( التكلف.

فنلتم�ص وجًه� اآخر حلل ذلك الإ�سك�ل.

به والبعد عنه. )م(. )1(  جم�نبة ال�سيء: جتنُّ



كان  ر�صوًل غري ملك

راأيت اإذن اأن هن�لك عقب�ت ل ي�سهل اأن يتخط�ه� اأولئك الذين يريدون 
اأنه   ك�ن يجمع اإىل �سفة الر�س�لة  اأن النبي  اأن يذهب بهم الراأي اإىل اعتق�د 
يقوموا  اأن  اأنهم كلم� ح�ولوا  راأيت  �سي��سية.  لدولة  وموؤ�س�ًس�   ،� �سي��سيًّ ملًك�  ك�ن 
اأرادوا اخلال�ص من ذلك امل�سكل ع�د ذلك  من عرثة)1( لقيتهم عرثات، وكلم� 

امل�سكل عليهم َجَذًع�)2(.

منهًج�  اأن جتده  وع�سى  واحد،  اإل مذهب  �سبق  الذي  بعد  اأم�مك  يبق  مل 
وا�سًح�، ل تخ�سى فيه عرثات، ول تلقى عقب�ت، ول ت�سل بك �سع�به، ول يغمرك)3( 
ترابه، م�أمون الغوائل)4(، خ�لًي� من امل�س�كل. ذلك هو القول ب�أن حممًدا  م� ك�ن 
لدولة،  نزعة ملك، ول دعوة  ت�سوبه�  للدين، ل  دينية خ�ل�سة  ر�سوًل لدعوة  اإل 

)1(  العرثة: الزلة وال�سقوط. )م(.
)2( ع�د الأمر جذًع�: جديًدا كم� بداأ. )م(.

)3( يغمرك: يغطيك. )م(.
)4( الغوائل: الدواهي. مفرده�: الغ�ئلة، وهي الداهية. )م(.

ر�سالة ل حكم، ودين ل دولة

الباب الثالث
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واأنه مل يكن للنبي  ملك ول حكومة، واأنه  مل يقم بت�أ�سي�ص مملكة ب�ملعنى 
الذي يفهم �سي��سة من هذه الكلمة ومرادف�ته� م� ك�ن اإل ر�سوًل ك�إخوانه اخل�لني 

من الر�سل، وم� ك�ن ملًك� ول موؤ�س�ص دولة، ول داعًي� اإىل ملك.

� كبرًيا من  اأن له حظًّ بيد  امل�سلم،  ا�ستكرهه �سمع  قول غري معروف، ورمب� 
النظر وقوة الدليل.

زعامة الر�صالة وزعامة امللك

وقبل اأن ن�أخذ بك يف بي�ن ذلك، يجب اأن نحذرك من خط�أ قد يتعر�ص 
له الن�ظر اإذا هو مل يح�سن النظر، ومل يكن من اأمره على حذر، ذلك اأن الر�س�لة 
لذاته� ت�ستلزم للر�سول نوًع� من الزع�مة يف قومه، وال�سلط�ن عليهم، ولكن ذلك 
زع�مة  بني  تخلط  فال  رعيتهم.  على  و�سلط�نهم  امللوك  زع�مة  من  �سيء  لي�ص يف 

الر�س�لة وزع�مة امللك. ولحظ اأن بينهم� خالًف� يو�سك اأن يكون تب�يًن�.
وقد راأيت اأن زع�مة مو�سى وعي�سى يف اأتب�عهم� مل تكن زع�مة ملوكية، ول 

ك�نت كذلك زع�مة اأكرث املر�سلني.

كمال الر�صل

الكم�ل  من  نوًع�  ل�س�حبه�  ت�ستلزم  ال�س�دقة  الدينية  الدعوة  طبيعة  اإن   
ول  نق�ص،  وم�س�عره  تركيب ج�سمه ول يف حوا�سه  يكون يف  فال  اأوًل،  احل�سي 
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�سيء يدعو اإىل النفور. ول بد له -لأنه زعيم- من هيبة متالأ النفو�ص من خ�سيته، 
وج�ذبية تعطف الرج�ل والن�س�ء اإىل حمبته. ثم ل بد له اأي�ًس� من الكم�ل الروحي، 

لذلك، ومل� يفي�ص عليه، �سرورة ات�س�له ب�ملالأ الأعلى.

قومه،  بني  الجتم�عي  التميز  كثرًيا من  �سيًئ�  ل�س�حبه�  ت�ستلزم  والر�س�لة 
� اإل يف عز من قومه، ومنعة من ع�سريته. كم� ورد)1(: اأنه ل يبعث اهلل نبيًّ

والر�س�لة ت�ستلزم ل�س�حبه� نوًع� من القوة التي تعده لأن يكون ن�فذ القول، 
جم�ب الدعوة، ف�إن اهلل جل �س�أنه ل يتخذ الر�س�لة عبًث�، ول يبعث ب�حلق ر�سوًل 
اإل وقد اأراد لدعوته اأن تتم، واأن تر�سخ اأ�سوله� يف لوح الع�مل املحفوظ، واأن متتزج 

ہ   ہ   ہ      ۀ   ۀ   ڻ   َنثڻ   امتزاًج�  الع�مل  هذا  بحق�ئق 
ہمث [الن�س�ء/ 64]. 

ر�سوًل  يبعث  ول  لت�سيع،  احلق  دعوة  اهلل  ير�سل  ل  هلل)2(،  وح��ص 
ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   نثڀ    � خمزيًّ لريتد  عنده  من 
ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹ .     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڭ   نثڭ    .[11  -10 [الأنع�م/  ڄمث  ڦ    ڦ   ڦ  
ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ     . ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ  

)1(   رواه ال�سيخ�ن بلفظ: كذلك الر�سل تبعث يف اأح�س�ب قومه�... من حديث طويل، راجع تي�سري الو�سول اإىل 
ج�مع الأ�سول، ج3، �ص320.

)2( ح��َص هلل: براءة، ومع�ًذا. )م(.
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ې         ېمث [الأنفــ�ل/ 7 - 8]. نثے   ے  ۓ  ۓ  ڭ.      
ڭ  ڭ  ۇ  .  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ َمث [ال�س�ف�ت/ 171- 173]. نثٿ  
ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  .  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ مث [غ�فر/ 51- 52]. 

احل�كم  بني  يكون  مم�  اأو�سع  �سلط�نً�  ل�س�حبه  يقت�سي  الر�س�لة  مق�م  اإن 
واملحكومني، بل واأو�سع مم� يكون بني الأب واأبن�ئه. 

قد يتن�ول الر�سول من �سي��سة الأمة مثل م� يتن�ول امللوك، ولكن للر�سول 
التي يف  ب�لأرواح  يت�سل  اأن  اأي�ًس�  وظيفته  من  فيه�.  له  �سريك  ل  وظيفة  وحده 
الأج�س�د، وينزع احلجب ليطلع على القلوب التي يف ال�سدور. له بل عليه اأن ي�سق 
عن قلوب اأتب�عه، لي�سل اإىل جم�مع احلب وال�سغينة)1(، ومن�بت احل�سنة وال�سيئة. 
له  الأخالق.  وم�ستودع  الني�ت،  ومن�بع  الو�س�و�ص،  ومك�من  اخلواطر،  وجم�ري 
عمل ظ�هري يف �سي��سة الع�مة، وله اأي�ًس� عمل خفي يف تدبري ال�سلة التي جتمع 
بني ال�سريك وال�سريك، واحلليف واحلليف، واملوىل وعبده، والوالد وولده، ويف 
الظ�هر  رع�ية  له  وحليلته)2(.  احلليل  اإل  عليه�  يطلع  التي ل  الروابط  تلك  تدبري 
�سي��سة  له  وال�سم�وية.  الأر�سية  والروح، وعالق�تن�  اجل�سم  اأمور  وتدبري  والب�طن، 

الدني� والآخرة.

)1(  ال�سغينة: احلقد. )م(.
)2( احلليل واحلليلة: الرجل وزوجته. )م(.
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الر�س�لة تقت�سي ل�س�حبه�، وهي كم� ترى، وفوق م� ترى، حق الت�س�ل 
بكل نف�ص ات�س�ل رع�ية وتدبري، وحق الت�سريف لكل قلب ت�سريًف� غري حمدود.

كماله    اخلا�ض به

 قد اخت�ست ر�س�لته بكثري مم� مل يكن  النبي  اأن  اأي�ًس�  ذلك ولحظ 
لغريه من املر�سلني. فقد ج�ء  بدعوة اخت�ره اهلل تع�ىل لأن يدعو اإليه� الن��ص 
الدين،  يكمل  عليه� حتى  يقوم  واأن  ك�ملة،  يبلغه�  اأن  له  وقدر  اأجمعني،  كلهم 
الر�س�لة توجب  النعمة، وحتى ل تكون فتنة، ويكون الدين كله هلل. تلك  وتتم 
ل�س�حبه� من الكم�ل اأق�سى م� ت�سمو اإليه الطبيعة الب�سرية، ومن القوة النف�سية 
منتهى م� قدر اهلل لر�سله امل�سطفني الأخي�ر، ومن ت�أييد اهلل م� يتن��سب مع تلك 

الدعوة الكبرية الع�مة.

فذلك قوله تع�ىل: نث ی  ی  جئ  حئ  مئمث [الن�س�ء/ 113]. 
وقوله تع�ىل: نثمئ  ىئمث [الطور/ 48]. ويف احلديث )1(: »واهلل ل يخزيك 

اهلل اأبدا«)2(، »اأن� اأكرم ولد اآدم على ربي ول فخر«.

�، واأمره  من اأجل ذلك ك�ن �سلط�ن النبي  مبقت�سى ر�س�لته �سلط�نً� ع�مًّ
وقد  اإل  احلكم  يد  اإليه  متتد  مم�  �سيء،  فال  �س�ماًل،  وحكمه  مط�ًع�،  امل�سلمني  يف 

)1(   من حديث ع�ئ�سة ر�سي اهلل عنه� يف بدء الوحي. اأخرجه ال�سيخ�ن.
)2(  من حديث لأن�ص رواه الرتمذي.
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�سمله �سلط�ن النبي ، ول نوع مم� يت�سور من الري��سة وال�سلط�ن اإل وهو داخل 
حتت ولية النبي  على املوؤمنني.

واإذا ك�ن العقل يجوز اأن تتف�وت درج�ت ال�سلط�ن الذي يكون الر�سول 
له  ب�أن يكون  ال�سالم  الر�سل عليهم  اأحق    اأن حممًدا  راأيت  اأمته، فقد  على 
على اأمته اأق�سى م� ميكن من ال�سلط�ن ونفوذ القول. قوة النبوة، و�سلط�ن الر�س�لة، 
ونفوذ الدعوة ال�س�دقة قدر اهلل تع�ىل اأن تعلو على دعوة الب�طل، واأن متكث)1( يف 

الأر�ص.

ذلك �سلط�ن تر�سله ال�سم�ء من عند اهلل تع�ىل على من تنزل عليه مالئكة 
ال�سم�ء بوحي اهلل تع�ىل. تلك قوة قد�سية يخت�ص به� عب�د اهلل املر�سلون، لي�ست يف 

�سيء من معنى امللوكية، ول ت�س�بهه� قوة امللوك، ول يدانيه� �سلط�ن ال�سالطني.

اإنه�  تلك زع�مة الدعوة ال�س�دقة اإىل اهلل واإبالغ ر�س�لته. ل زع�مة امللك. 
ر�س�لة ودين وحكم النبوة ل حكم ال�سالطني.

اأمر  عليك  يلتب�ص  واأن  احلكمني،  بني  تخلط  اأن  من  فنحذرك  ث�نًي�  ونعود 
الوليتني، ولية الر�سول من حيث هو ر�سول، وولية امللوك والأمراء.

)1(   متكث: تبقى. )م(.
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وخ�سوعه  القلب.  اإمي�ن  من�سوؤه�  روحية،  ولية  قومه  على  الر�سول  وولية 
تعتمد  م�دية،  ولية  احل�كم  وولية  اجل�سم،  خ�سوع  يتبعه   � ت�مًّ �س�دًق�  خ�سوًع� 
اإخ�س�ع اجل�سم من غري اأن يكون له� ب�لقلوب ات�س�ل. تلك ولية هداية اإىل اهلل 
واإر�س�د اإليه، وهذه ولية تدبري مل�س�لح احلي�ة وعم�رة الأر�ص. تلك للدين، وهذه 
للدني�. تلك هلل، وهذه للن��ص. تلك زع�مة دينية، وهذه زع�مة �سي��سية، وي� بعد م� 

بني ال�سي��سة والدين.

حتديد املراد بكلمات ُملك وحكومة .. اإلخ

  نريد بعد ذلك اأن نلفتك اإىل �سيء اآخر ف�إن ثمة كلم�ت ت�ستعمل اأحي�نً� 
ذلك  عن  وين�س�أ  املتغ�يرات،  ا�ستعم�ل  اأحي�نً�  وت�ستعمل  املرتادف�ت،  ا�ستعم�ل 
فمن  احلكم.  يف  وا�سطراب  النظر،  يف  واختالف  م�س�حة)1(  الأحوال  بع�ص  يف 
ذلك كلم�ت: ملك، و�سلط�ن، وح�كم، واأمري، وخليفة، ودولة، ومملكة، وحكومة، 

وخالفة، اإلخ.

ن�س�أل،  اأن  نريد  ف�إنن�  اأم ل،   ملًك�  النبي  اإذا �س�ألن� هل ك�ن  ونحن هن� 
اأو  فعاًل،  اأ�س�ص  اإنه  يق�ل  اأن  به� ي�سح  الر�س�لة.   �سفة غري �سفة  له  هل ك�ن 
اإن  ا�ستعم�لن� هن�، ول حرج  ف�ملَِلك يف  اأم ل؟  �سي��سية  ت�أ�سي�ص وحدة  �سرع يف 
ه، معن�ه احل�كم على اأمة ذات  �سميته خليفة اأو �سلط�نً� اأو اأمرًيا، اأو م� �سئت َف�َسمِّ

)1(   م�س�حة: جم�دلة. )م(.
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وحدة �سي��سية ومدنية، ونريد ب�حلكومة والدولة وال�سلطنة واململكة م� يريد علم�ء 
ال�سي��سة بكلم�ت Kingdom اأو state اأو government اأو م� اأ�سبه ذلك.

نحن ل ن�سك يف اأن الإ�سالم وحدة دينية، وامل�سلمني من حيث هم، جم�عة 
واحدة، والنبي  دع� اإىل تلك الوحدة، واأمته� ب�لفعل قبل وف�ته، واأنه  ك�ن 
على راأ�ص هذه الوحدة الدينية، اإم�مه� الأوحد، ومدبره� الفذ)1(، و�سيده� الذي 
ل يراجع له اأمر، ول يخ�لف له قول. ويف �سبيل هذه الوحدة الإ�سالمية 
ن��سل  بل�س�نه و�سن�نه، وج�ءه ن�سر اهلل والفتح، واأيدته مالئكة اهلل وقوته، 
حتى بلغ ر�س�لته، واأدى اأم�نته. وك�ن له  من ال�سلط�ن على اأمته م� مل يكن 
[الأحزاب/6].  مث  ۈنْ ۈ   ۆ   ۆ   نثۇ   بعده  ول  قبله  مللك 

نثٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹمث [الأحزاب/ 36].

  من ك�ن يريد اأن ي�سمي تلك الوحدة الدينية دولة، ويدعو �سلط�ن النبي
اأو  اأو خليفة  َمِلًك�    والنبي  اأو خالفة،  ُملًك�  املطلق،  النبوي  ال�سلط�ن  ذلك 
�سلط�نً� .. اإلخ، فهو يف ِحل)2( من اأن يفعل، ف�إن هي اإل اأ�سم�ء، ل ينبغي الوقوف 

عنده�، واإمن� املهم كم� قلن� هو املعنى، وقد حددن�ه لك حتديًدا.

)1( الفذ: املتفرد يف مك�نته. )م(.
: املب�ح. واملراد: يب�ح له اأن يفعل ذلك. )م(. )2( احِللُّ



9595 ر�صالة ل حكم، ودين ل دولة

اأم   يف قومه زع�مة ر�س�لة،  النبي  اأن نعرف هل ك�نت زع�مة  املهم هو 
  النبي  اأحي�نً� يف �سرية  نراه�  زع�مة ملك؟ وهل ك�نت مظ�هر الولية التي 
مظ�هر دولة �سي��سية؟ اأم مظ�هر ري��سة دينية؟ وهل ك�نت تلك الوحدة التي ق�م 
على راأ�سه� النبي  وحدة حكومة ودولة، اأم وحدة دينية �سرفة ل �سي��سية؟ 

واأخرًيا هل ك�ن  ر�سوًل فقط اأم ملًك� ور�سوًل؟

القراآن ينفي اأنه  كان حاكًما

 ظواهر القراآن املجيد توؤيد القول ب�أن النبي  مل يكن له �س�أن يف امللك 
ال�سي��سي، واآي�ته مت�س�فرة على اأن عمله ال�سم�وي مل يتج�وز حدود البالغ املجرد 

من كل مع�ين ال�سلط�ن.

ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   نثٱ  

وئ     ەئ   ەئ   ىائ   ى   ې   ې   ې   نث  [الن�س�ء/80]،  ڀمث 
ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۈئ  ۈئمث [الأنع�م/ 66- 67]، نث ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
ک گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ.  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ٹ   ٹ   نثٹ    ،[107 [الأنع�م/106-  ھمث  ہ   ہ   ہ   ۀ  ۀ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ َمث [ يون�ص/ 99]. نثڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ 
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ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  ڇ   ڇ   چ   چ     چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڌمث [يون�ص/ 108]،نثں  ڻ  ڻ  ڻمث [الإ�سراء/ 54]، 
نثوئ   وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئمث  [الفرق�ن/ 43]،  

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ  پ    ڀڀ  ڀ  
ڳ    نثڳ    ،[41 [الزمر/  ٿمث  ٿ    ٿ   ٿ   ٺ  ٺ   ٺ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڻ  ڻ  ُڻمث [ال�سورى/ 48]، نثڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉمث ق/ 45]، 

نث ۋ  ۅ    ۅ  ۉ.   ې  ې   ې.ى  ى  ائ  ائ.ەئ  
وئ  وئ   َۇئمث [الغ��سية/ 21- 24]. 

القراآن كم� ترى مينع �سريًح� اأن يكون النبي ، حفيًظ� على الن��ص، ول 
الن��ص حتى يكونوا  اإكراه  واأن يكون له حق  )1( ول م�سيطًرا،  وكياًل، ول جب�ًرا 
امللك  لوازم  من  لأن  مبلك،  فلي�ص  م�سيطًرا  ول  حفيًظ�  يكن  مل  ومن  موؤمنني: 

ال�سيطرة الع�مة واجلربوت، �سلط�نً� غري حمدود.

ومن مل يكن وكياًل على الأمة فلي�ص مبلك اأي�ًس�.

)1(  يخيل اإيل اأنني قراأت يف كت�ب. مل اأ�ستطع الآن اأن اأتذكره. اأن اجلب�ر ا�سم امللك عند بع�ص العرب. وعليه قوله 
تع�ىل: نثۆ  ۆ  ۈ  ۈمث ولكن الذي وجدته فيم� بني يدي من كتب اللغة اأن امللك ي�سمى جرًبا. 
وق�لوا طلع اجلب�ر. وهو اجلوزاء. لأنه� على �سورة ملك متوج على كر�سي. وق�لوا هو كذا ذراًع� بذراع اجلب�ر. اأي 

بذراع امللك. واهلل اأعلم.
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ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى  نثې   تع�ىل:  وق�ل 
ۇئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ مث [الأحزاب/ 40]. 

القراآن �سريح يف اأن حممًدا  مل يكن له من احلق على اأمته غري حق 
 � الر�س�لة. ولو ك�ن  ملًك� لك�ن له على اأمته حق امللك اأي�ًس�. واأن للملك حقًّ

غري حق الر�س�لة، وف�ساًل غري ف�سله�، واأثًرا غري اأثره� نثٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ  ٺ   ٺ     ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ  
ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦمث [الأعراف/ 188]،  نثې  
ې  ې  ې  ى  ى     ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ 

[هود/ 12]،  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  ٌجئمث 

نث  ڄ     ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃمث [الرعد/ 7]. نث يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  
يب  جت  حت    خت    مت يت  جث   مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  
حخ    مخ  جسمث [الكهف/ 110]، نثڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   
چ   نث  [�ص/ 70]،  نث گ  گ  گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳمث  [احلج/ 49]،  ڄمث 

چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ            ڇ  ڍ   ڍ     ڌمث [ف�سلت/ 6]. 

القراآن كم� راأيت �سريح يف اأن حممًدا ، مل يكن اإل ر�سوًل قد خلت 
من قبله الر�سل، ثم هو بعد ذلك �سريح يف اأنه -عليه ال�سالة وال�سالم- مل 
يكن من عمله �سيء غري اإبالغ ر�س�لة اهلل تع�ىل اإىل الن��ص، واأنه مل يكلف �سيًئ� 
غري ذلك البالغ، ولي�ص عليه اأن ي�أخذ الن��ص مب� ج�ءهم به، ول اأن يحملهم 
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نثک   [امل�ئدة/92]،  ڌمث  ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   نث   عليه 
ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  َڱمث [امل�ئدة/ 99]، نثڱ  
ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہمث [الأعراف/ 184]، نثپ  
پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  مث [يون�ص/ 2]، نث ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې   ې  ې  ى   ى   ائ  ائمث [الرعد/ 40]، نثڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄمث [النحل/ 35]، نثجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   
خب  مب  ىب جت  حت  خت  متمث [النحل/ 64]، 

نثڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ُڑمث [النحل/ 82]، نثپ  پ  

پ  پ  ڀمث [الإ�سراء/ 105]،نث  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   
ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿمث [مرمي/ 97]، نث ڄ.ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ    نث   ،[3 -1 [طه/  مث  چ.چ  ڇ   ڇ      ڇ 
[الفرق�ن/ 56]،  نثٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻمث  [النور/ 54]،  ڤمث 

نث ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  
چ    چ   چ.ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑ   ڑ  ک مث [النمل/ 91- 92]، نثڌ  ڎ       ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ڀ    ڀ    نث   ،[18 [العنكبوت/  ُگمث  ک         ک    ک     ک   ڑ   ژ 
ٹ   ٹ      ٿ   ٿ       ٺ.ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  



9999 ر�صالة ل حكم، ودين ل دولة

نثۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   [الأحزاب/ 45 - 46]،  ٹمث 
ۇئ    وئ   نث    ،[28 [�سب�أ/  ۓمث  ے   ے        ھ   ھ   ھ  
ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  یمثٍ  [�سب�أ/ 46]، نثڄ   ڄ  ڄ    
ڃ.ڃ  ڃ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌمث [ف�طر/ 23- 24]. 

نثچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇمث [ي�ص/ 17]، نثڤ  ڤ     ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄمث [�ص/ 65]، نثڈ  ڈ  ژ            ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک   
نثۈ   [الأحق�ف/ 9]،  مث  گ  گ   گ ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ 

ڄ   ڄ   نثڦ    ،[8 [الفتح/  ۋمث  ۋ   ٴۇ   ۈ   
ڄ ڃ   ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چمث [التغ�بن/ 12]، نثحج  

مج  جح         مح  جخ  حخ    مخ  جس     حسمث [امللك/ 26]. 

ڱ      ڳ   ڳ       ڳ   ڳ   گ    گ    . گ   ک   ک    ک      ک   ڑ   ڑ     نثژ  

ڱ .   ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ .   ھ  ھ   ھ  ھ  
ےمث  [اجلن/20- 23].

ال�صنة كذلك

 اإذا نحن جت�وزن� كت�ب اهلل تع�ىل اإىل �سنة النبي -عليه ال�سالة وال�سالم، 
وجدن� الأمر فيه� اأ�سرح، واحلجة اأقطع.
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روي �س�حب ال�سرية)1( النبوية اأن رجاًل ج�ء اإىل النبي  حل�جة يذكره�، 
ف�إين  ن عليك  هوِّ  : له  فق�ل  ومه�بة،  �سديدة)2(  دة  ِرعنْ ف�أخذته  يديه  فق�م بني 
اأن� ابن امراأة من قري�ص ت�أكل القديد مبكة. وقد ج�ء  ل�ست مبلك ول جب�ر، واإمن� 
� عبًدا،  � ملًك�، اأو نبيًّ يف احلديث اأنه مل� خري على ل�س�ن اإ�سرافيل بني اأن يكون نبيًّ
نظر  اإىل جربيل ، ك�مل�ست�سري له، فنظر جربيل اإىل الأر�ص ي�سري اإىل 

� عبًدا. اهـ. التوا�سع، ويف رواية ف�أ�س�ر اإليه جربيل اأن توا�سع، فقلت نبيًّ

فذلك �سريح اأي�ًس� يف اأنه  مل يكن ملًك�، ومل يطلب امللك، ول توجهت 
نف�سه  اإليه. 

� مل� يريدون اأن يعتقدوا  التم�ص بني دفتي امل�سحف الكرمي اأثًرا ظ�هًرا اأو خفيًّ
من �سفة �سي��سية للدين الإ�سالمي، ثم التم�ص ذلك الأثر مبلغ جهدك)3( بني 
َكَثب)4(  وعلى  يديك،  متن�ول  ال�س�فية  الدين  من�بع  تلك    النبي  اأح�ديث 
�، واإن  منك، ف�لتم�ص منه� دلياًل اأو �سبه دليل، ف�إنك لن جتد عليه� بره�نً�، اإل ظنًّ

الظن ل يغني من احلق �سيًئ�. 

)1(  ال�سرية النبوية لأحمد بن زيني دحالن املتوفى �سنة 1304هـ من كت�ب اكتف�ء القنوع.
)2( الرعدة: ا�سطراب اجل�سم من الفزع اأو احلمى اأو غريهم�. )م(.

)3( مبلغ جهدك: اأق�سى جهدك. )م(.
)4( َكَثب: ُقرنْب. )م(.
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ا طبيعة الإ�صالم تاأبى ذلك اأي�صً

 الإ�سالم دعوة دينية اإىل اهلل تع�ىل، ومذهب من مذاهب الإ�سالح لهذا 
النوع الب�سري وهدايته اإىل م� يدنيه من اهلل جل �س�أنه، ويفتح له �سبيل ال�سع�دة 
الأبدية التي اأعده� اهلل لعب�ده ال�س�حلني. هو وحدة دينية اأراد اهلل جل �س�أنه اأن 

يربط به� الب�سر اأجمعني، واأن يحيط به� اأقط�ر الأر�ص كله�. 

يعت�سموا  اأن  واأ�سوده،  اأحمره  الع�مل،  لهذا  ط�هرة  قد�سية  دعوة  تلك 
بحبل اهلل الواحد، واأن يكونوا اأمة واحدة، يعبدون اإلًه� واحًدا، ويكونون يف عب�دته 
اإخوانً�. تلك دعوة اإىل املثل الأعلى ل�سالم هذا الع�مل، واأخذه اإىل م� يليق به من 
الكم�ل، واإىل م� اأعد له من ال�سع�دة، تلك رحمة ال�سم�ء ب�لأر�ص، وف�سل اهلل 

على الع�ملني. 

الب�سر  طبيعة  ويف  معقولة،  دعوة  الدين  يف  الت�آخي  اإىل  كله  الع�مل  دعوة 
ا�ستعداد لتحقيقه�. 

بلى. ولقد وعد اهلل جل �س�أنه لهذه الدعوة اأن تتم نثگ  گ  ڳ  ڳ  
ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   نثڤ   [اإبراهيم/47]،  ڳمث 
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  
ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گمث [النور/ 55]، نثۇئ  
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ی   ی   ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  
نثڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ     [الفتح/ 28]،  مث  ی 
ڑ      ژ   ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ    ڌ       .ڌ   ڍ  ڇ   ڇ   ڇ    چڇ  
ڑ    ک.  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ      ڱ    

ڱ  ڱمث [ال�سف/ 7 - 9]. 

معقول اأن يوؤخذ الع�مل كله بدين واحد، واأن تنتظم الب�سرية كله� وحدة 
دينية، ف�أم� اأخذ الع�مل كله بحكومة واحدة، وجمعه حتت وحدة �سي��سية م�سرتكة، 

فذلك مم� يو�سك اأن يكون خ�رًج� عن الطبيعة الب�سرية، ول تتعلق به اإرادة اهلل. 

اهلل  خلَّى)1(  التي  الدنيوية،  الأغرا�ص  من  غر�ص  هو  اإمن�  ذلك  اأن  على 
�سبح�نه وتع�ىل بينه� وبني عقولن�. وترك الن��ص اأحراًرا يف تدبريه� على م� تهديهم 
ذلك  يف  هلل  حكمة  ونزع�تهم،  واأهواوؤهم،  وم�س�حلهم،  وعلومهم،  عقولهم،  اإليه 

ب�لغة ليبقى الن��ص خمتلفني، نث ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  ڀ  
ڀ . ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿمث [هود/ 118 - 119]. 

وليبقى بني الن��ص ذلك التدافع الذي اأراده اهلل ليتم العمران نث ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

)1(  خلَّى: َب�َعد. )م(.
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ۈ  ٴۇ  ۋمث [البقرة/ 251]. وحتى يبلغ الكت�ب اأجله، ويتم 
اأمر اهلل ذلك من الأغرا�ص الدنيوية التي اأنكر النبي  اأن يكون له فيه� حكم 

اأو تدبري، فق�ل : »اأنتم اأعلم ب�سئون دني�كم«. 

من  فيه�  م�  وجميع  لآخره�،  اأوله�  من  والدني�  الدني�،  اأغرا�ص  من  ذلك 
اأغرا�ص وغ�ي�ت، اأهون عند اهلل تع�ىل من اأن يقيم على تدبريه� غري م� ركب فين� 
من عقول، وحب�ن� من عواطف و�سهوات، وعلمن� من اأ�سم�ء وم�سمي�ت، هي اأهون 
عند اهلل تع�ىل من اأن يبعث له� ر�سوًل، واأهون عند ر�سل اهلل تع�ىل من اأن ي�سغلوا 

به� وين�سبوا لتدبريه�. 

تاأويل بع�ض ما ي�صبه اأن يكون مظهًرا من مظاهر الدولة

ك�أنه  لك  فيبدو   ، النبي  �سرية  يف  اأحي�نً�  ترى  الذي  هذا  يريبنك  ل 
عمل حكومي، ومظهر للملك والدولة، ف�إنك اإذا ت�أملت مل جتده كذلك، بل هو 
مل يكن اإل و�سيلة من الو�س�ئل التي ك�ن عليه  اأن يلج�أ اإليه�، تثبيًت� للدين، 
وت�أييًدا للدعوة ولي�ص عجيًب� اأن يكون اجله�د و�سيلة من تلكم الو�س�ئل. هو و�سيلة 
عنيفة وق��سية، ولكن م� يدريك، فلعل ال�سر �سروري للخري يف بع�ص الأحي�ن، 
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ورمب� وجب التخريب ليتم العمران. 

»ق�لوا ك�ن ل يخلو من َغَلب)1(»ب�لتحريك«، قلن� تلك �سنة اهلل يف اخللق، 
ل تزال امل�س�رعة بني احلق والب�طل، والر�سد والغي، ق�ئمة يف هذا الع�مل اإىل اأن 

يق�سي اهلل بق�س�ئه فيه. 

ُغلَّته�)3(  وينقع من  ليحيي ميته�،   ،)2( اأر�ص جدبة  اإىل  ربيًع�  �س�ق اهلل  اإذا 
وينمي اخل�سب فيه�، اأفينق�ص من قدره اأن اأتى يف طريقه على َعَقبة)4( فعاله�، اأو 

بيت رفيع العم�د فهوى به«)5(. 
       قالوا غزوت! ور�صل اهلل ما بعثت       لقتل نف�ض ول جاءت ل�صفك دم)6(

       جهل وت�صليل اأحالم و�صف�صفة )7(   فتحت بال�صيف بعد الفتح بالقلم

)1(  الَغَلب: القهر.  )م(.
)2( اأر�ص جدبة: ي�ب�سة من قلة امل�ء. )م(.

)3( ينقعه� من غلته�:  يرويه� من عط�سه�. )م(.
)4( العقبة: املك�ن املرتفع من الأر�ص. )م(.

)5( ر�س�لة التوحيد لل�سيخ حممد عبده، �ص 122 - 123. )م(.
)6( �سفك الدم: القتل، واإراقة الدم. )م(.

)7( الأحالم: العقول. وال�سف�سفة: الرديء احلقري من كل �سيء وعمل. )م(.
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       ما اأتى لك عفًوا كل ذي ح�صب      تكفل ال�صيف باجلهال والعمم
      وال�صر اإن تلقه باخلري �صقت به       ذرًعا)1( واإِْن تلقه بال�صر ينح�صم)2(

       علمتهم كل �صيء يجهلون به       حتى القتال وما فيه من الذمم )3(

خامتة البحث

  ترى من هذا اأنه لي�ص القراآن هو وحده الذي مينعن� من اعتق�د اأن النبي
ك�ن يدعو مع ر�س�لته الدينية اإىل دولة �سي��سية. ولي�ست ال�سنة هي وحده� التي 
معنى  به  يق�سي  وم�  العقل  حكم  وال�سنة  الكت�ب  مع  ولكن  ذلك،  من  متنعن� 
غري  الر�س�لة  ولية  املوؤمنني  على    حممد  ولية  ك�نت  اإمن�  وطبيعته�  الر�س�لة 

م�سوبة ب�سيء من احلكم. 

هيه�ت هيه�ت)4(، مل يكن ثمة حكومة، ول دولة، ول �سيء من نزع�ت 

)1( �سقت به ذرًع�: مل تطقه. )م(.
)2( ينح�سم: ينقطع وينتهي. )م(.

)3( لأحمد بك �سوقي.
)4( هيه�ت: َبُعد وقوع ذلك. )م(.
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ال�سي��سة، ول اأغرا�ص امللوك والأمراء. 

الع�سر  خلو  من  قباًل،  عنه  ت�س�أل  كنت  م�  اإىل  اهتديت  قد  الآن  لعلك 
النبوي من مظ�هر احلكم واأغرا�ص الدولة، وعرفت كيف مل يكن هن�لك ترتيب 
حكومي، ومل يكن ثمة ولة ول ق�س�ة ول ديوان .. اإلخ. ولعل ظالم تلك احلرية 

التي �س�دفتك قد ا�ستح�ل)1( نوًرا. و�س�رت الن�ر عليك برًدا و�سالًم�. 

ل و�س�ر. )م(. )1( ا�ستح�ل: حتوَّ



الكتاب الثالث

اخلالفة واحلكومة يف التاريخ





ا بالعرب لي�ض الإ�صالم ديًنا خا�صًّ

الإ�سالم كم� عرفت دعوة �س�مية، اأر�سله� اهلل خلري هذا الع�مل كله، �سرقيه 
وغربيه، عربيه واأعجميه، رج�له ون�س�ئه. اأغني�ئه وفقرائه، ع�مليه وجهالئه هو وحدة 
دينية، اأراد اهلل اأن يربط به� الب�سر، واأن ت�سمل اأقط�ر الأر�ص كله�، وم� ك�ن الإ�سالم 
�. وم� ك�ن الإ�سالم ليعرف ف�ساًل لأمة  دعوة عربية، ول وحدة عربية، ول ديًن� عربيًّ
على اأمة، ول للغة على لغة، ول لُقطر على قطر، ول لزمن على زمن، ول جليل 
 ،� على جيل، اإل ب�لتقوى. ذلك على رغم م� ترى، من اأن النبي  ك�ن عربيًّ

� مبيًن�. وك�ن يحب العرب ب�لطبع، ويثني عليهم، وك�ن كت�ب اهلل عربيًّ

العربية والدين

 ك�ن ل بد لدعوة الإ�سالم اأن تخرج اإىل هذا الوجود، واأن تربز حقيقة ث�بتة 
بني حق�ئق هذا الكون، واأن يحمله� عن ج�نب القد�ص الأعلى ر�سول يخت�ره اهلل 

تع�ىل، ليبلغه� اإىل الن��ص.

الوحدة الدينية والعرب

الباب الأول
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ولقد ر�سي اهلل جل �س�أنه، وتع�ىل حكمه، اأن يخت�ر ر�سوله لتلك الدعوة 
من بني القب�ئل العربية دون غريه�، واأن يخت�ره يف العرب من بني ولد اإ�سم�عيل، 
واأن يخت�ره من بني ولد اإ�سم�عيل يف كن�نة، واأن يخت�ره يف كن�نة من قري�ص، واأن 
يخت�ره يف قري�ص من بني ه��سم، واأن يخت�ر من بني ه��سم حممد بن عبد اهلل - 

�سلى اهلل تع�ىل عليه و�سلم.

هلل جل �س�أنه حكمة يف ذلك ب�لغة، قد نعرفه� وقد ل نعرفه� نث ۋ   ۋ ۅ  
ۅ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ.وئ  

ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئمث  [الق�س�ص/ 69-68].

كت�ب عربي، ور�سول عربي، فال من��ص)1( ب�لطبع من اأن تبداأ دعوة الإ�سالم 
بني العرب، قبل اأن ت�سل اإىل غريهم. ول من��ص ب�لطبع من اأن يكون العرب اأول 
الداعي  واأول من يهيب بهم ذلك  النذير،  الب�سري  اآذانهم دعوة ذلك  من ت�سق 
  اإىل اهلل، واأول من يح�ول اأن يجمعهم على الهدى وكذلك بداأ ر�سول اهلل
الدعوة بني ع�سريته الأقربني، ثم بني قومه العرب، وم� زال بهم، يوؤيده ن�سر اهلل، 
حتى اأتوا لدعوته خ��سعني، وك�نوا حتت زع�مة ذلك الر�سول الأمني، اأول داخل 

يف وحدة الدين.

)1( ل من��ص: ل ملج�أ ول مفر. )م(.
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احتاد العرب الديني مع اختالفهم ال�صيا�صي

خمتلفة  العرب  من  اأ�سن�ًف�  حتوي  ك�نت  تعرف،  كم�  العربية،  البالد 
ال�سعوب والقب�ئل، متب�ينة)1( اللهج�ت، متن�ئية)2( اجله�ت، وك�نت خمتلفة اأي�ًس� 
يف الوحدات ال�سي��سية، فمنه� م� ك�ن خ��سًع� للدولة الرومية ومنه� م� ك�ن ق�ئًم� 

. بذاته م�ستقالًّ

كل ذلك ي�ستتبع ب�ل�سرورة، تب�يًن� كبرًيا بني تلك الأمم العربية، يف من�هج 
احلي�ة  مرافق  من  كثري  ويف  والع�دات،  الآداب  ويف  الإدارة،  واأ�س�ليب  احلكم، 

القت�س�دية وامل�دية.

دعوة  حول   ، النبي  زمن  يف  كله�  اجتمعت  قد  املتن�فرة  الأمم  هذه 
واحدة  و�سيجة)3(  تربطهم  اإخوانً�،  اهلل  بنعمة  ف�أ�سبحوا  لوائه،  وحتت  الإ�سالم، 
من الدين، وي�سمهم �سي�ج)4( واحد، من زع�مة النبي ، ومن عطفه ورحمته، 

. و�س�روا اأمة واحدة، ذات زعيم واحد، هو النبي

)1( متب�ينة: خمتلفة. )م(.
)2( متن�ئية: بعيدة. )م(.

)3( الو�سيجة: الرحم امل�ستبكة املت�سلة. )م(.
)4( ال�سي�ج: ال�سور، واحل�ئط. )م(.
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تلك الوحدة العربية التي وجدت زمن النبي  مل تكن وحدة �سي��سية 
ب�أي وجه من الوجوه. ول ك�ن فيه� معنى من مع�ين الدولة واحلكومة، بل مل تعد 
اأبًدا اأن تكون وحدة دينية خ�ل�سة من �سوائب ال�سي��سة. وحدة الإمي�ن واملذهب 

الديني، ل وحدة الدولة ومذاهب امللك.

اأنظمة الإ�صالم دينية ل �صيا�صية 

يدلك على هذا �سرية النبي ، فم� عرفن� اأنه تعر�ص ل�سيء من �سي��سة 
تلك الأمم ال�ستيتة)1(، ول غري �سيًئ� من اأ�س�ليب احلكم عندهم، ول مم� ك�ن لكل 
قبيلة منهم من نظ�م اإداري اأو ق�س�ئي، ول ح�ول اأن مي�ص م� ك�ن بني تلك الأمم 
بع�سه� مع بع�ص، ول م� ك�ن بينه� وبني غريه�، من �سالت اجتم�عية اأو اقت�س�دية، 
ول �سمعن� اأنه عزل والًي�، ول عني ق��سًي�، ول نظم فيه� َع�َس�ًس�)2(، ول و�سع قواعد 
لتج�راتهم ول لزراع�تهم ول ل�سن�ع�تهم. بل ترك لهم  كل ال�سئون، وق�ل 
لهم اأنتم اأعلم به�، فك�نت كل اأمة وم� له�، من وحدة مدنية و�سي��سية، وم� فيه� 

من فو�سى اأو نظ�م، ل يربطهم اإل م� قلن�ه، من وحدة الإ�سالم وقواعده واآدابه.

ج�ء  التي  وال�سرائع،  والآداب  القواعد  تلك  اإن  يق�ل،  اأننْ  اأمكن  رمب� 
وك�ن  كثرية،  ك�نت  اأي�ًس�،  العربية  الأمم  ولغري  العربية  لالأمم   ، النبي  به� 

)1( ال�ستيتة: املتفرقة. )م(.
)2( الع�س�ص: الذين يطوفون ب�لليل لكت�س�ف املجرمني ومراقبتهم. )م(.
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اأنظمة  بع�ص  فيه�  فك�ن  الأمم،  يف  احلي�ة  مظ�هر  اأكرث  كبري  حدٍّ  اإىل  مي�ص  م�  فيه� 
للعقوب�ت، وللجي�ص، واجله�د، وللبيع واملداينة والرهن، ولآداب اجللو�ص وامل�سي 
واحلديث، وكثري غري ذلك. فمن جمع العرب على تلك القواعد الكثرية، ووحد 
الإ�سالم،  به  الذي ج�ء  الوا�سع  اإىل ذلك احلد  و�سرائعهم  واآدابهم  مرافقهم  بني 
فقد وحد اأنظمتهم املدنية وجعلهم ب�ل�سرورة وحدة �سي��سية، فقد ك�نوا اإذن دولة 

واحدة، وك�ن النبي  زعيمه� وح�كمه�.

النبي  به  واأخذ  الإ�سالم،  �سرعه  م�  كل  اأن  وجدت  ت�أملت،  اإذا  ولكنك 
امل�سلمني، من اأنظمة وقواعد واآداب مل يكن يف �سيء كثري ول قليل من اأ�س�ليب 
احلكم ال�سي��سي، ول من اأنظمة الدولة املدنية، وهو بعد اإذا جمعته مل يبلغ اأن 

يكون جزًءا ي�سرًيا مم� يلزم لدولة مدنية من اأ�سول �سي��سية وقوانني.

اإن كل م� ج�ء به الإ�سالم من عق�ئد ومع�مالت، واآداب وعقوب�ت ف�إمن� هو 
�سرع ديني خ�ل�ص هلل تع�ىل، ومل�سلحة الب�سر الدينية ل غري. و�سي�ن بعد ذلك اأن 
تت�سح لن� تلك امل�س�لح الدينية اأم تخفى علين�، و�سي�ن اأن يكون منه� للب�سر م�سلحة 

مدنية اأم ل، فذلك م� ل ينظر ال�سرع ال�سم�وي اإليه، ول ينظر اإليه الر�سول.

 صعف التباين ال�صيا�صي عند العرب اأيام النبي�

والعرب واإن جمعتهم �سريعة الإ�سالم مل يزالوا يومئذ على م� عرفت من 
تب�ين يف ال�سي��سة ويف غريه� من مظ�هر احلي�ة املدنية والجتم�عية والقت�س�دية، 
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وي�س�وي ذلك اأن تقول، اإنهم ك�نوا دوًل �ستى، على قدر م� ت�سمح به حي�ة العرب 
يومئذ من معنى الدولة واحلكومة.

 اأيام النبي

تلك ح�ل العرب يوم حلق  ب�لرفيق الأعلى. وحدة دينية ع�مة من 
يخفى  اأن  نخ�ف  قد  فيه  ريب  ل  احلق  ذلك  قلياًل.  اإل  التب�ين  ت�مة  دول  حتته� 
 ، اأمم العرب زمن النبي  اإنه ك�ن بني  اأمر ذلك التب�ين، الذي نقول  عليك 
اأن ي�سعوه� لذلك  املوؤرخون  التي يح�ول  واأن تخدعك تلك ال�سورة املن�سجمة 
الع�سر. ف�علم اأوًل: اأن يف فن الت�ريخ خط�أ كثرًيا، وكم يخطئ الت�ريخ وكم يكون 

�سالًل كبرًيا.

قد تال�ست  وتب�ينهم  العرب  تن�فر  اأن كثرًيا من  اأنه يف احلق  ث�نًي�:  واعلم 
اآث�ره، مب� ربط الإ�سالم بني قلوبهم، وم� جمعهم عليه من دين واحد، ومن اأنظمة 
واآداب م�سرتكة، واذكر ث�لًث�: م� اأ�سلفن� لك الإ�س�رة اإليه، من اأثر الزع�مة الدينية 
قد  العربية  الأمم  تب�ين  يكون  اأن  اإذن  عجب  فال   . للر�سول  ك�نت  التي 

وهت)1( اآث�ره، وخفيت مظ�هره، وخفت حدته، وذهبت �سدته. نث  ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑمث [ اآل عمران/ 103]. 

)1(  وهت: �سعفت. )م(.
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)1(  تنتق�ص: تنهدم. )م(.
)2(  اأبو الفداء، ج1، �ص152.

)3( اخلطرات: م� يخطر على القلب. واملراد هن�: م� يبثه الوحي. )م(.

ذلك  ك�ن  �ستى.  ودوًل  متب�ينة،  اأممً�  برحوا  م�  ذلك  على  العرب  ولكن 
� فقد ميكن اأن تخفف حدته، وتقلل اآث�ره، ولكن ل ميكن  �، وم� ك�ن طبيعيًّ طبيعيًّ

التخل�ص منه بوجه من الوجوه.

وا�سحة  جلية  تبدو  اأخذت  حتى  الأعلى  ب�لرفيق  يلحق    يكد  مل 
ب�سخ�سيته�  ت�سعر  منهم  اأمة  كل  وع�دت  العرب،  اأمم  بني  التب�ين  ذلك  اأ�سب�ب 
الوحدة  تلك  تنتق�ص)1(  اأن  واأو�سكت  غريه،  عن  امل�ستقل  ووجوده�  املتميزة، 
العربية، التي منت يف حي�ة الر�سول -عليه ال�سالة وال�سالم، وارتد اأكرث العرب، 

اإل اأهل املدينة ومكة والط�ئف، ف�إنه مل يدخله� ردة«)2(. 

 انتهاء الزعامة مبوت الر�صول

وك�نت  �سي��سية،  ل  اإ�سالمية  وحدة  عرفت  كم�  العرب  وحدة  ك�نت 
زع�مة الر�سول فيهم زع�مة دينية ل مدنية، وك�ن خ�سوعهم له خ�سوع عقيدة 
واإمي�ن، ل خ�سوع حكومة و�سلط�ن، وك�ن اجتم�عهم حوله اجتم�ًع� خ�ل�ًس� 
تع�ىل  واأوامر اهلل  ال�سم�ء،  فيه خطرات الوحي)3(، ونفح�ت  يتلقون  تع�ىل،  هلل 
ونواهيه نث  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئمث [اآل عمران/ 164]. 
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اله��سمي  املطلب  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  ملحمد  ك�نت  زع�مة  تلك 
نث ڀ  ڀ    القر�سي، لي�ست ل�سخ�سيته ول لن�سبه ولكن لأنه ر�سول اهلل 
ڀ  ٺمث [النجم/ 3]، بل عن اهلل تع�ىل وبوا�سطة مالئكته املكرمني. ف�إذا م� 
حلق  ب�ملالأ الأعلى مل يكن لأحد اأن يقوم من بعده ذلك املق�م الديني، 
لأنه ك�ن  نث  ۇئ  ۆئمث [الأحزاب/ 40]. وم� ك�نت ر�س�لة اهلل تع�ىل 

لتورث عن الر�سول، ول لتوؤخذ منه عط�ء ول توكياًل.

مل ي�صم النبي  خليفة من بعده

 وقد حلق  ب�لرفيق الأعلى من غري اأن ي�سمي اأحًدا يخلفه من بعده، ول 
اأن ي�سري اإىل من يقوم يف اأمته مق�مه.

دولة  اأو  اإ�سالمية،  دولة  ي�سمى  �سيء  اإىل  حي�ته  طول    ي�سر  مل  بل 
عربية.

وح��س� هلل)1(، م� حلق  ب�لرفيق الأعلى اإل بعد اأن اأدى عن اهلل تع�ىل ر�س�لته 
ك�ملة، وبني لأمته قواعد الدين كله، ل لب�ص فيه� ول اإبه�م، فكيف -اإذا ك�ن من 
عمله اأن ين�سئ دولة- يرتك اأمر تلك الدولة مبهًم� على امل�سلمني، لريجعوا �سريًع� 
من بعده حي�رى ي�سرب بع�سهم رق�ب بع�ص! وكيف ل يتعر�ص لأمر من يقوم 

)1(   ح��س� هلل: براءة ومع�ًذا. )م(.
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ب�لدولة من بعده. وذلك اأول م� ينبغي اأن يتعر�ص له بن�ة الدول قدميً� وحديًث�! 
كيف ل يرتك للم�سلمني م� يهديهم يف ذلك، وكيف يرتكهم عر�سة لتلك احلرية 
النبي  يتن�حرون، وج�سد  التي غ�سيتهم)1( وك�دوا يف غ�سقه�)2(  ال�سوداء  الق�ئمة 

بينهم مل� يتم جتهيزه ودفنه؟!

مذهب ال�صيعة يف ا�صتخالف علي

 � واعلم اأن ال�سـيعة جميًع� متفقون على اأن ر�سول اهلل  قد عني عليًّ
- ر�سي اهلل تع�ىل-  عنه للخالفة على امل�سلمني من بعده ول نريد اأن نقف بك 
عند من�ق�سة ذلك الراأي. ف�إن حظه من النظر العلمي قليل ل ينبغي اأن يلتفت 

اإليه.

مقت�سى  على  ويوؤولونه�  »ينقلونه�  التي  الن�سو�ص  اإن  خلدون:  ابن  ق�ل 
اأو  مذهبهم ل يعرفه� جه�بذة )3( ال�سنة ول نقلة ال�سريعة، بل اأكرثه� مو�سوع)4( 

مطعون يف طريقه اأو بعيد عن ت�أويالتهم الف��سدة«)5(.

)1( غ�سيتهم: غطتهم. )م(.
)2( الغ�سق: ظلمة الليل. )م(.

)3( جه�بذة: خرباء بغوام�ص الأمور. )م(.
)4( مو�سوع: خُمتلق مكذوب. )م(.

)5( مقدمة ابن خلدون، �ص 176. )م(.
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مذهب جماعة يف ا�صتخالف اأبي بكر

اإن ر�سول اهلل  اإىل راأي ط�ئفة ق�لت  وقد ذهب الإم�م ابن حزم الظ�هري 
�، لإجم�ع  � جليًّ ن�سًّ الن��ص  اأمور  اأبي بكر بعده على  ا�ستخالف  تع�ىل ن�ص على 
امله�جرين والأن�س�ر على اأن �سموه خليفة ر�سول اهلل ، ومعنى اخلليفة يف اللغة 
هو الذي ي�ستخلفه، ل الذي يخلفه دون اأن ي�ستخلفه هو، ل يجوز غري هذا البتة 

يف اللغة بال خالف اإلخ)1( وقد اأط�ل يف ذلك.

والذه�ب مع هذا الراأي تع�سف ل نرى له وجًه� �سحيًح�. ولقد راجعن� م� 
تي�سر لن� من كتب اللغة فم� وجدن� فيه� م� يع�سد)2( كالم الإم�م ابن حزم، ثم 
وجدن� اإجم�ع الرواة على اختالف ال�سح�بة يف بيعة اأبي بكر، وامتن�ع اأجلة منهم 
عنه�، وقول عمر بن اخلط�ب ر�سي اهلل تع�ىل عنه معتذًرا عم� ق�له)3( يوم قب�ص 
الر�سول : »اأيه� الن��ص اإين قد كنت قلت لكم ب�لأم�ص مق�لة م� ك�نت اإل عن 
راأيي، وم� وجدته� يف كت�ب اهلل، ول ك�نت عهًدا عهده اإيلَّ ر�سول اهلل ، ولكني 

ل يف امللل والأهواء والنحل، ج 4، �ص 107 وم� بعده�.  )1( الِف�سَ
)2(  يع�سد: يقوي. )م(.

)3(    مل� تويف ر�سول اهلل  ق�م عمر بن اخلط�ب فق�ل: » اإن رج�ًل من املن�فقني يزعمون اأن ر�سول اهلل تويف، واأن 
ر�سول اهلل واهلل م� م�ت، ولكنه ذهب اإىل ربه، كم� ذهب مو�سى بن عمران فغ�ب عن قومه اأربعني ليلة، ثم رجع 
بعد اأن قيل قد م�ت. واهلل لريجعن ر�سول اهلل فليقطعن اأيدي رج�ل واأرجلهم يزعمون اأن ر�سول اهلل م�ت. 

اهـ. ت�ريخ الطربي، ج3، �ص197.
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قد كنت اأرى اأن ر�سول اهلل �سيدبر اأمرن� حتى يكون اآخرن�. واإن اهلل قد اأبقى فيكم 
كت�به الذي هدى به ر�سول اهلل، ف�إن اعت�سمتم به هداكم اهلل مل� ك�ن هداه له، واإن 
اهلل قد جمع اأمركم على خريكم، �س�حب ر�سول اهلل، وث�ين اثنني اإذ هم� يف الغ�ر، 

فقوموا فب�يعوه«)1(.

وجدن� ذلك ووجدن� كثرًيا غريه، فعلمن� اأن الذه�ب اإىل اأن النبي  قد 
بني اأمر اخلالفة من بعده راأي غري وجيه، بل احلق اأنه  م� تعر�ص ل�سيء من 

اأمر احلكومة بعده، ول ج�ء للم�سلمني فيه� ب�سرع يرجعون اإليه.

وم� حلق  ب�لرفيق الأعلى اإل من بعد م� كمل الدين، ومتت النعمة 
ور�سخت يف حقيقة الوجود دعوة الإ�سالم، ويومئذ م�ت عليه ال�سالة وال�سالم، 
وانتهت ر�س�لته، وانقطعت تلك ال�سلة اخل��سة التي ك�نت بني ال�سم�ء والأر�ص 

. يف �سخ�سه الكرمي

)1(   ت�ريخ الطربي، ج3، �ص203.





الزعامة بعد النبي  اإمنا تكون زعامة �صيا�صية 

طريق  عن  ج�ءت  دينية،  زع�مة   - قلن�  كم�   - ك�نت   النبي زع�مة 
الر�س�لة ل غري. وقد انتهت الر�س�لة مبوته  ف�نتهت الزع�مة اأي�ًس�، وم� ك�ن لأحد 

اأن يخلفه يف زع�مته، كم� اأنه مل يكن لأحد اأن يخلفه يف ر�س�لته.

ف�إن ك�ن ولبد من زع�مة بني اأتب�ع النبي  بعد وف�ته، ف�إمن� تلك زع�مة 
. جديدة غري التي عرفن�ه� لر�سول اهلل

دينية،  زع�مة  النبي  بعد  توجد  ل  اأن  البداهة  درجة  اإىل  ومعقول  طبيعي 
واأم� الذي ميكن اأن يت�سور وجوده بعد ذلك ف�إمن� هو نوع من الزع�مة جديد. لي�ص 
اإذن نوع ل ديني واإذا ك�نت الزع�مة  مت�ساًل ب�لر�س�لة ول ق�ئًم� على الدين. هو 
ل دينية فهي لي�ست �سيًئ� اأقل ول اأكرث من الزع�مة املدنية اأو ال�سي��سية، زع�مة 

احلكومة وال�سلط�ن. ل زع�مة الدين وهذا الذي قد ك�ن.

الدولة العربيـــة

الباب الثاين
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اأثر ال�صالم يف العرب

ومل  �ستى،  من جه�ت  العربية  ال�سعوب  �س�أن  الإ�سالمية  الدعوة  رفعت   
يكن اإل ريثم�)1( اأه�ب بهم الداعي اإىل الإ�سالم، حتى ا�ستح�لوا)2( اأمة واحدة 
من خري الأمم يف زم�نهم، وا�ستعدوا مبثل م� ي�ستعد به �سعوب الب�سر لأن يكونوا 

�س�دة وم�ستعمرين.

عقيدة �س�فية من دن�ص)3( ال�سرك، واإمي�ن را�سخ يف اأعم�ق النف�ص، واأخالق 
هذبه� ر�سول اهلل، وذك�ء اأمنته الفطر ال�سليمة، ون�س�ط اأمدتهم به الطبيعة، ووحدة 
اإخوانً�.  اهلل  تب�ين، وجعلتهم يف دين  م�  تب�عد، ولءمت  م�  ق�ربت منهم  يف اهلل 

ذلك �س�أن العرب يوم م�ت ر�سول اهلل -عليه ال�سالة وال�سالم.

اأن يعود  النبوة  انحلت عنه زع�مة  اإذا  ن�ه�ص ك�لعرب يومئذ ل ميكن  �سعب 
را�سًي�، كم� ك�ن، اأممً� ج�هلية، و�سعوبً� همجية، وقب�ئل متع�دية، ووحدات م�ست�سعفة.

اإذا هي�أ اهلل لأمة اأ�سب�ب القوة والغلبة فالبد اأن تقوى ولبد اأن تغلب، ولبد 
اأن ت�أخذ حظه� من الوجود ك�ماًل غري منقو�ص، فالبد اإذن اأن تقوم دولة العرب، 

كم� ق�مت من قبله� دول وق�مت من بعده� دول.

)1(  ريثم�: مقدار. )م(.
لوا و�س�روا. )م(. )2( ا�ستح�لوا: حتوَّ

)3( الدن�ص: الَو�َسخ، والقذارة. )م(.
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ن�صاأة الدولة العربية

مل يكن خ�فًي� على العرب اأن اهلل تع�ىل قد هي�أ لهم اأ�سب�ب الدولة، ومهد لهم 
مقدم�ته�، بل رمب� ك�نوا قد اأح�سوا بذلك من قبل اأن يف�رقهم ر�سول اهلل ، ولكنهم 
الدولة  تلك  اأمر  يت�س�ورون يف  اأخذوا من غري �سك    اهلل  ر�سول  قب�ص  حني 
ال�سي��سية، التي مل يكن لهم من��ص من اأن يبنوه� على اأ�س��ص وحدتهم الدينية 

التي خلفه� فيهم النبي  »وم� ك�نت نبوة اإل تن��سخه� ملوك جربية«)1(.

ك�نوا يومئذ اإمن� يت�س�ورون يف اأمر مملكة تق�م، ودولة ُت�َس�د)2(، وحكومة تن�س�أ 
اإن�س�ء. ولذلك جرى على ل�س�نهم يومئذ ذكر الإم�رة والأمراء، والوزارة والوزراء، 
وم�  والنجدة.  والب�أ�ص  واملنعة،  والعدد  والرثوة،  والعز  وال�سيف،  القوة  وتذاكروا 
ك�ن كل ذلك اإل خو�ًس� يف امللك، وقي�ًم� ب�لدولة. وك�ن من اأثر ذلك م� ك�ن من 
البيعة  تن�ف�ص امله�جرين والأن�س�ر وكب�ر ال�سح�بة بع�سهم مع بع�ص، حتى متت 

لأبي بكر، فك�ن هو اأول ملك يف الإ�سالم.

واإذا اأنت راأيت كيف متت البيعة لأبي بكر، وا�ستق�م له الأمر، تبني لك اأنه� 
ك�نت بيعة �سي��سية ملكية، عليه� كل طوابع الدولة املحدثة، واأنه� اإمن� ق�مت كم� 

تقوم احلكوم�ت، على اأ�س��ص القوة وال�سيف.

)1(   اأي  اإلَّ جترب امللوك بعده�. ا هـ. اأ�س��ص البالغة.
)2( ُت�س�د: ُتبنى. )م(.
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ولكن  عربي،  وحكم  عربية  دولة  فهي  العرب،  اأن�س�أه�  دولة جديدة  تلك 
الإ�سالم كم� عرفت دين الب�سرية كله�، ل هو عربي ول هو اأعجمي.

ك�نت دولة عربية ق�مت على اأ�س��ص دعوة دينية. وك�ن �سع�ره� حم�ية تلك 
اأمر تلك  اأثر كبري يف  الواقع ذات  اأجل، ولعله� ك�نت يف  الدعوة والقي�م عليه�. 
الدعوة. وك�ن له� عمل غري منكور يف حتول الإ�سالم وتطوره. ولكنه� على ذلك ل 
تخرج عن اأن تكون دولة عربية، اأيدت �سلط�ن العرب. وروجت م�س�لح العرب. 
ومكنت لهم يف اأقط�ر الأر�ص، ف��ستعمروه� ا�ستعم�ًرا. وا�ستغلوا خريه� ا�ستغالًل. 

�س�أن الأمم القوية التي تتمكن من الفتح وال�ستعم�ر.

اختالف العرب يف البيعة

اأمًرا مفهوًم� للم�سلمني حينم� ك�نوا يت�آمرون يف ال�سقيفة عمن  ك�ن ذلك 
يولونه اأمرهم. وحني ق�ل الأن�س�ر للمه�جرين »من� اأمري ومنكم اأمري« وحني يجيبهم 
ال�سديق : »من� الأمراء ومنكم الوزراء«)1( وحني ين�دي اأبو �سفي�ن: »واهلل اإين 
لأرى عج�جة)2( ل يطفئه� اإل الدم. ي� اآل عبد من�ف. فيم اأبو بكر من اأموركم؟ 

اأين امل�ست�سعف�ن! اأين الأذلن علي والعب��ص؟«.

)1(  ت�ريخ الطربي، ج3، �ص197.
)2( عج�جة: غوغ�ء ورع�ع من الن��ص. )م(.
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وق�ل: ي� اأب� ح�سن، اب�سط يدك حتى اأب�يعك ف�أبى عليٌّ عليه. فجعل يتمثل 
ب�سعر املتلم�ص: 

ْيم)1( يراد به        اإل الأذلن عري احلي والوتد   ولن يقيم على �صَ
  هذا على اخَل�ْصف)2( مربوط برمته       وذا ُي�صّج)3( فال يرثي له اأحد )4( 

وحني �سعد بن عب�دة  يرف�ص البيعة لأبي بكر وهو يقول: »واهلل حتى 
ب)6( �سن�ن رحمي، واأ�سربكم ب�سيفي م�  اأرميكم مب� يف كن�نتي)5( من نَبنْلي، واأُخ�سِّ
ملكته يدي. واأق�تلكم ب�أهل بيتي. ومن اأط�عني من قومي. فال اأفعل وامي احلق. 
لو اأن اجلن اجتمعت لكم مع الأن�ص م� ب�يعتكم حتى اأعر�ص على ربي واأعلم م� 
ح�س�بي. فك�ن �سعد ل ي�سلي ب�سالتهم ول يجمع معهم، ويحج ول يفي�ص معهم 

ب�إف��ستهم. فلم يزل كذلك حتى هلك اأبو بكر رحمه اهلل«)7(.

مدنية  اإق�مة حكومة  على  يقدمون  اإمن�  اأنهم  يومئذ  للم�سلمني  معروًف�  ك�ن 
دنيوية. لذلك ا�ستحلوا اخلروج عليه�، واخلالف له�. وهم يعلمون اأنهم اإمن� يختلفون 

)1(  �سيم: ظلم، واإذلل. )م(.
)2( اخل�سف: الإذلل، والظلم. )م(.

)3( ي�سج: ُيجرح يف وجهه اأو يف راأ�سه.  )م(.
)4( ت�ريخ الطربي، ج3، �ص 203 وم� بعده�. 

ه�م. )م(. )5( الكن�نة: كل م� يو�سع فيه ال�سِّ
ن، واأ�سبغ، واملراد هن�: لون الدم�ء. )م(. ب: اأَلوِّ )6( اأخ�سِّ

)7( ت�ريخ الطربي، ج3،  �ص210. 
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يف اأمر من اأمور الدني�. ل من اأمور الدين. واأنهم اإمن� يتن�زعون يف �س�أن �سي��سي. 
ل مي�ص دينهم. ول يزعزع اإمي�نهم.

وم� زعم اأبو بكر ول غريه من خ��سة القوم اأن اإم�رة امل�سلمني ك�نت مق�ًم� 
»ي�أيه�  بكر:  اأبو  يقول  ك�ن  واإمن�  الدين.  عليه� خروج على  اخلروج  اأن  ول   .� دينيًّ
  ر�سول اهلل  م� ك�ن  �ستكلفوين  لعلكم  اأدري.  واإين ل  اأن� مثلكم،  اإمن�  الن��ص 
اأن� متبع  يطيق. اإن اهلل ا�سطفى حممًدا على الع�ملني، وع�سمه من الآف�ت. واإمن� 

ول�ست مبتدًع�«)1(.

ولكن اأ�سب�بً� كثرية وجدت يومئذ قد األقت على اأبي بكر �سيًئ� من ال�سبغة 
 . ينوب فيه عن ر�سول اهلل ،� الدينية، وخيلت لبع�ص الن��ص اأنه يقوم مق�ًم� دينيًّ
. وكذلك وجد الزعم ب�أن الإم�رة على امل�سلمني مركز ديني، وني�بة عن ر�سول اهلل

امل�سلمني م�  الزعم بني  ن�س�أ عنه� ذلك  التي  اأهم تلك الأ�سب�ب  واإن من 
لقب به اأبو بكر من اأنه )خليفة ر�سول اهلل(.

)1(  ت�ريخ الطربي، ج3، �ص211.



ظهور لقب )خليفة ر�صول اهلل(

  بكر  الذي اخرتع لأبي  اأكيد ذلك  نعرف على وجه  اأن  ن�ستطع  مل 
لقب خليفة ر�سول اهلل، ولكن� عرفن� اأن اأب� بكر قد اأج�زه وارت�س�ه.

اأمراء  اإىل  وعهده  املرتدة،  العرب  قب�ئل  اإىل  كتبه  به  ا�ستهل  اأنه  ووجدن� 
اجلنود، ولعله� اأول م� كتب اأبو بكر، ولعله� اأول م� و�سل اإلين� حمتوًي� على ذلك 

اللقب )1(.

املعنى احلقيقي خلالفة اأبي بكر عن الر�صول

على  وحدتهم.  ومن�ط  للعرب  زعيًم�  ك�ن    اهلل  ر�سول  اأن  يف  ل�سك 
�ًع�  الوجه الذي �سرحن� من قبل. ف�إذا ق�م اأبو بكر من بعده ملًك� على العرب، جمَّ
لوحدتهم، على الوجه ال�سي��سي احل�دث، فقد �س�غ يف لغة العرب اأن يق�ل اإنه، 
بهذا العتب�ر، خليفة ر�سول اهلل، كم� ي�سوغ اأن ي�سمى خليفة ب�إطالق، مل� عرفت 

)1(   راجع ت�ريخ الطربي، ج3، �ص226، 227.

اخلالفة الإ�سالمية

الباب الثاين



128 128
الإ�صالم واأ�صول احلكم

معنى  ل  اهلل،  ر�سول  خليفة  املعنى،  بهذا  اأذن  ك�ن  بكر  ف�أبو  اخلالفة،  معنى  يف 
خلالفته غري ذلك.

�صبب اختيار هذا اللقب

ولهذا اللقب روعة، وفيه قوة، وعليه ج�ذبية، فال غرو اأن يخت�ره ال�سديق، 
وهو الن�ه�ص بدولة ح�دثة، ويريد اأن ي�سم اأطرافه� بني اأع��سري من الفنت، وزوابع 
كثري  وفيهم  بج�هلية،  العهد  حديثي  قوم  وبني  املتن�ق�سة،  الع��سفة  الأهواء  من 
من بق�ي� الع�سبية، و�سدة البداوة، و�سعوبة املرا�ص)1(. لكنهم ك�نوا حديثي عهد 
بر�سول اهلل ، واخل�سوع له، والنقي�د الت�م لكلمته، فهذا اللقب جدير ب�أن يكبح 

من جم�حهم، وُيلني بع�ص م� ا�ستع�سى من قي�دهم. ولعله قد فعل.

 خالفة حقيقية،  للر�سول  بكر  اأبي  اأن خالفة  منهم  نفر  ولقد ح�سب 
اأب� بكر خليفة حممد، وك�ن حممد خليفة اهلل، فذهبوا  اإن  بكل معن�ه�، فق�لوا 
خالفة  اأن  لو  ذلك  يف  خمطئني  يكونون  ك�نوا  وم�  اهلل،  خليفة  بكر  اأب�  يدعون 
ال�سديق للنبي  ك�نت على املعنى ك�نت على املعنى الذي فهموه ول يزال 
»ل�ست  اللقب، وق�ل:  لهذا  اأب� بكر غ�سب  الآن. ولكن  اإىل  يفهمه كثري غريهم 

خليفة اهلل، ولكني خليفة ر�سول اهلل«)2(. 

)1(  املرا�ص: اجَلَلد والقوة. )م(.
)2(  مقدمة ابن خلدون، �ص 181.
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ت�صميتهم اخلوارج على اأبي بكر باملرتدين

اأن ينق�دوا لإم�رة  اللقب جم�عة من العرب وامل�سلمني على  حمل ذلك 
مب�  امللوكي  مق�مه  يرعوا  واأن   ، اهلل  لر�سول  ك�نقي�دهم   ،� دينيًّ انقي�ًدا  بكر  اأبي 
يجب اأن يرعوا به كل م� مي�ص دينهم. لذلك ك�ن اخلروج على اأبي بكر يف راأيهم 
خروًج� على الدين، وارتداًدا عن الإ�سالم والراجح عندن� اأن ذلك هو من�س�أ قولهم 
اإن الذين رف�سوا اإط�عة اأبي بكر ك�نوا مرتدين، وت�سميتهم حروب اأبي بكر معهم 

حروب الردة. 

مل يكن اخلوارج كلهم مرتدين

ولعل جميعهم مل يكونوا يف الواقع مرتدين، كفروا ب�هلل ور�سوله، بل ك�ن 
فيهم من بقي على اإ�سالمه، ولكنه رف�ص اأن ين�سم اإىل وحدة اأبي بكر، ل�سبب م�، 
من غري اأن يرى يف ذلك حرًج� عليه، ول غ�س��سة يف دينه وم� ك�ن هوؤلء من غري 
�سك مرتدين، وم� ك�نت حم�ربتهم لتكون ب��سم الدين، ف�إن ك�ن ولبد من حربهم 

د)1( عن دولتهم.  ونْ ف�إمن� هي ال�سي��سة، والدف�ع عن وحدة العرب، والذَّ

البيعة من  له  اأن متت  اأبي بكر، بعد  بيعة  اأن بع�ص من رف�ص  وقد وجدن� 
امل�سلمني، كعلي بن اأبي ط�لب، و�سعد بن عب�دة، مل يع�ملوا مع�ملة املرتدين، ول 

قيل ذلك عنهم. 

)1(  الذود: الدف�ع. )م(.
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مانعــو الزكاة

ولعل بع�ص اأولئك الذين ح�ربهم اأبو بكر لأنهم رف�سوا اأن يوؤدوا اإليه الزك�ة، 
مل يكونوا يريدون بذلك اأن يرف�سوا الدين، واأن يكفروا به، ولكنهم ل غري رف�سوا 
� اأن  الإذع�ن حلكومة اأبي بكر، كم� رف�ص غريهم من ِجلَّة امل�سلمني، فك�ن بديهيًّ

مينعوا الزك�ة عنه، لأنهم ل يعرتفون به، ول يخ�سعون ل�سلط�نه وحكومته. 

كم� ن�سعر بظلمة الت�ريخ وظلمه، كلم� ح�ولن� اأن نبحث جيًدا فيم� رواه لن� 
الت�ريخ عن اأولئك الذين خرجوا على اأبي بكر، فلقبوا املرتدين، وعن حروبهم 

تلك التي لقبوه� حروب الردة. 

الت�ريخ،  ظلم�ت  بني  من  ينبعث  يزال  ل  احلقيقة  نور  من  َقَب�ًس�)1(  ولكن 
و�سيتجه العلم�ء يوًم� نحو ذلك القب�ص، وع�سى اأن يجدوا على تلك الن�ر هدى 
اأولئك الذين �سموهم  دونك)2( حوار خ�لد بن الوليد مع م�لك بن نويرة، اأحد 
مرتدين، وهو الذي اأمر خ�لد ف�سربت عنقه، ثم اأُخذت راأ�سه بعد ذلك فُجعلت 

ر.  اأُثنِْفية)3( لِقدنْ

)1(  القب�ص: الن�ر، وال�سعلة منه�. )م(.
)2( دونك: اأم�مك. )م(.

ف�إذا مل يجدوا  الن�ر للطبخ فوق حجرين متق�بلني، ومن خلفهم� حجر ث�لث،  )3(  تو�سع القدر عندم� توقد عليه� 
حجًرا ث�لًث� اأ�سندوا القدر اإىل اجلبل، والأثفية ب�سم الهمزة وك�سره� وك�سر الف�ء. احلجر تو�سع عليه القدر واجلمع 

اأث�يف واأث�ف. ورم�ه اهلل بث�لثة الأث�يف اأي ب�جلبل.
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يعلن م�لك يف �سراحة وا�سحة، اإىل خ�لد اأنه ل يزال على الإ�سالم، ولكنه 
ل يوؤدي الزك�ة اإىل �س�حب خ�لد )اأبي بكر(.

ك�ن ذلك اإذن نزاًع� غري ديني. ك�ن نزاًع� بني م�لك، امل�سلم الث�بت على 
من  اأئمته�  عربية  بدولة  الن�ه�ص  القر�سي،  بكر  اأبي  وبني  متيم،  من  ولكنه  دينه 

قري�ص. ك�ن نزاًع� يف ملوكية ملك، ل يف قواعد دين، ول يف اأ�سول اإمي�ن. 

لي�ص م�لك هو وحده الذي ي�سهد لنف�سه ب�لإ�سالم. بل ي�سهد له به اأي�ًس� 
عمر بن اخلط�ب، اإذ يقول لأبي بكر: »اإن خ�لًدا قتل م�سلًم� ف�قتله«، بل ي�سهد له 

ب�لإ�سالم اأي�ًس� اأبو بكر اإذ يجيب: »م� كنت اأقتله، ف�إنه ت�أول ف�أخط�أ«)1(. 

ودونك مث�ًل اآخر، قول �س�عر منهم)2(:

اأطعنا ر�صول اهلل ما كان بيننا          فيـالعبــاد اهلل ما لأبـي بكــر
اأيورثنا بكــًرا اإذا مات بعـده         وتلك َلَعْمِر اهلل)3( قا�صمة الظهر

 ف�أنت ل جتد يف هذا اإل رجاًل ث�ئًرا على اأبي بكر، منكًرا لوليته، راف�ًس� 
لط�عته، اآبًي� لبيعته ولكنه يف الوقت نف�سه يوؤمن بر�سول اهلل ، ول يعلن اإب�ءه 

ل�سيء من الإ�سالم. 

)1(  راجع ذلك احلديث يف اجلزء الأول من ت�ريخ اأبي الفداء �ص 157 ،  158. 
)2(  هو اخلطيل بن اأو�ص اأخو احل�سني بن اأو�ص. ت�ريخ الطربي، ج 3، �ص 223.

ر اهلل: َق�َسم بحي�ة اهلل. )م(. )3( َلَعمنْ
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اأنكر على  قد    اخلط�ب  بن  اأن عمر  اأي�ًس�،  الت�ريخ،  نقراأ يف  األ�سن�  ثم 
اأبي بكر قت�له املرتدين وق�ل: »كيف تق�تل الن��ص وقد ق�ل ر�سول اهلل ، اأمرت 
اأن اأق�تل الن��ص حتى يقولوا ل اإله اإل اهلل، فمن ق�له� ع�سم مني م�له ونف�سه اإل 

بحقه، وح�س�به على اهلل«)1(. 

اأثره)2(،  ذلك قليل مم� بقي يف الأخب�ر من �سدق ك�د يعفي الت�ريخ على 
ومن حق ك�د يذهب بخربه. وابحث فثم)3( مزيد. 

حروب �صيا�صية ل دينية

 ل�سن� نرتدد حلظة يف القطع ب�أن كثرًيا مم� و�سموه حرب املرتدين يف الأي�م 
واإمن� ك�ن حربً� �سي��سية �سرفة،  اأبي بكر مل يكن حربً� دينية،  الأوىل من خالفة 

ح�سبه� الع�مة ديًن�، وم� ك�نت كله� للدين. 

لي�ص من عملن� يف هذا املق�م اأن نبني لك تلك الأ�سب�ب احلقيقية، التي 
اأن ندعي ا�سطالعن�  ن�ستطيع  الردة، ول  الواقع مث�ًرا لكثري من حرب  ك�نت يف 
بهذا البحث، اإن نحن ح�ولن�ه. ولكن يخيل اإلين� اإنك قد تظفر ببع�ص الأ�سب�ب 
الأ�س��سية املهمة اإذا اأنت دققت النظر يف اأن�س�ب وقب�ئل الث�ئرين على اأبي بكر، 

)1(   البخ�ري، ج 2، �ص 105.
)2( اأعفى على اأثره: اأخف�ه، وحم�ه. )م(.

)3( فثم: فهن�ك. )م(.
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اإىل  اأنت فطنت  واإذا  ب�مللك،  الق�ئم  البيت  وعرفت �سلتهم من قري�ص، جد 
مع  وكنت  امللك،  على  املتغلبة  والع�سبي�ت  الن��سئة،  الدول  يف  تع�ىل  اهلل  �سنن 

ذلك ب�سرًيا بطب�ئع العرب واآدابهم، ثم رزقت التوفيق.

قد وجد حقيقة مرتدون

بعد  امل�سلمني،  من  جم�عة  ب�لفعل  ارتد  قد  ب�أنه  العتق�د  اإىل  منيل  نحن 
ر�سول اهلل . فذلك �سيء تك�د تق�سي به �سنن الطبيعة واأنظمته� التي عرفن�. 
واأ�سهل من ذلك اأن نعتقد ب�أنه قد ادعى النبوة، يف حي�ة حممد  وبعد وف�ته، 
متنبئون كذابون. وقد نرى يف م�س�هداتن� اأن دعوى النبوة لي�ست بعيدة من ذهن 
امل�سلل الغوي، اإذا هو لقي من الع�مة اجنذابً�، واأغوى منهم �سح�بً� واأحب�بً�، ول 
�سيء اأ�سهل عند الع�مة من الإمي�ن بنبوة ذلك امل�سلل الغوي، اإذا هو عرف كيف 
يغريهم ب�ل�سالل، وميدهم يف الغي)1(، لذلك نرجح اأنه قد وجد ب�لفعل، يف اأول 
عهد اأبي بكر، جم�عة ارتدوا عن الإ�سالم، بوف�ة النبي  كم� وجد من ادعى 

النبوة يف قب�ئل العرب. 

وقد ك�ن من اأول م� عمل اأبو بكر نهو�سه حلرب اأولئك املرتدين احلقيقيني، 
واملتنبئني الكذابني. حتى غلبهم وق�سى على ب�طلهم. 

)1( الغي: ال�سالل. )م(.
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ل نريد البحث فيم� اإذا ك�نت لأبي بكر �سفة دينية �سرفة جعلته م�سئوًل 
عن اأمر من يرتد عن الإ�سالم اأم ل، ول نريد البحث فيم� اإذا ك�نت ثمة اأ�سب�ب 

غري دينية حفزت لتلك احلرب عزمية اأبي بكر اأم ل. 

ومهم� يكن الأمر فال �سك اأن اأب� بكر قد بداأ عمله يف الدولة اجلديدة بحرب 
�، ملرتدين حقيقيني، ثم  اأولئك املرتدين. وهن� ن�س�أ لقب املرتدين. ن�س�أ لقًب� حقيقيًّ
ك�نوا خ�سوًم�  �سواًء  ذلك،  بعد  العرب  من  بكر  اأبو  ح�ربهم  من  لكل  لقًب�  بقي 
دينيني ومرتدين حقيقة، اأم ك�نوا خ�سوًم� �سي��سيني غري مرتدين. ومن اأجل ذلك 
اأبي بكر يف جملته� بط�بع الدين، ودخلت حتت ا�سم الإ�سالم  انطبعت حروب 
و�سع�ره، وك�ن الن�سم�م اإىل اأبي بكر دخوًل حتت لواء الإ�سالم، واخلروج عليه 

ردة وف�سوًق�. 

اأخالق اأبي بكر الدينية

رمب� ك�نت ثمة ظروف اأخرى خ��سة ب�أبي بكر، قد �س�عدت على خط�أ الع�مة، 
 .� و�سهلت عليهم اأن ي�سربوا اإم�رة اأبي بكر معنى دينيًّ

فقد ك�نت لل�سديق  منزلة رفيعة ممت�زة، عند ر�سول اهلل ، وذكر يف 
الدعوة الدينية ممت�ز وكذلك ك�نت منزلته عند امل�سلمني. 
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يف  قدمه،  على  ومي�سي  الر�سول،  حذو  يحذو  هذا  مع  ال�سديق  ك�ن  وقد 
خ��سة نف�سه، ويف ع�مة اأموره، ول �سك يف اأن ذلك ك�ن �س�أنه اأي�ًس� يف �سي��سية اأمر 
الدولة. فقد �س�ر به�، مبلغ جهده، يف طريق ديني، ونهج به�، على القدر املمكن. 
منهج ر�سول اهلل. فال غرو اأن اأف��ص اأبو بكر على مركزه يف الدولة اجلديدة، التي 

ك�ن هو اأول ملك عليه�، كل م� ميكن من مظ�هر الدين. 

�صيوع العتقاد باأن اخلالفة مقام ديني

تبني لك من هذا اأن ذلك اللقب )خليفة ر�سول اهلل( مع م� اأح�ط به من 
العتب�رات التي اأ�سرن� اإىل بع�سه� ومل ن�سر اإىل ب�قيه�، ك�ن �سبًب� من اأ�سب�ب اخلط�أ 
الذي ت�سرب اإىل ع�مة امل�سلمني، فخيل اإليهم اأن اخلالفة مركز ديني، واأن من ويل 

 . اأمر امل�سلمني فقد حل منهم يف املق�م الذي ك�ن يحله ر�سول اهلل

مق�م  اخلالفة  ب�أن  الزعم  الأول،  ال�سدر  منذ  امل�سلمني  بني  ف�س�  وكذلك 
. ديني، وني�بة عن �س�حب ال�سريعة

ترويج امللوك لذلك العتقاد

ك�ن من م�سلحة ال�سالطني اأن يروجوا ذلك اخلط�أ بني الن��ص، حتى يتخذوا 
من الدين دروًع� حتمي عرو�سهم، وتذود اخل�رجني عليهم، وم� زالوا يعملون على 
ذلك، من طرق �ستى - وم� اأكرث تلك الطرق لو تنبه له� الب�حثون - حتى اأفهموا 
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الن��ص اأن ط�عة الأئمة من ط�عة اهلل، وع�سي�نهم من ع�سي�ن اهلل، ثم م� ك�ن اخللف�ء 
بل  منه،  مم� غ�سب  ليغ�سبوا  بكر، ول  اأبو  ر�سي  مب�  لري�سوا  بذلك، ول  ليكتفوا 
جعلوا ال�سلط�ن خليفة اهلل يف اأر�سه، وظله املمدود على عب�ده. �سبح�ن اهلل وتع�ىل 

عم� ي�سركون. 

الدينية، و�س�رت جزًءا من  ب�ملب�حث  تل�سق  اأ�سبحت  قد  اإذا اخلالفة  ثم 
عق�ئد التوحيد، يدر�سه امل�سلم مع �سف�ت اهلل تع�ىل و�سف�ت ر�سله الكرام، ويلقنه 

كم� يلقن �سه�دة اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا ر�سول اهلل. 

وعموا  الهدى  عن  اأ�سلوهم  ب�مل�سلمني،  وا�ستبدادهم  امللوك  جن�ية  تلك 
عليهم وجوه احلق، وحجبوا عنهم م�س�لك النور ب��سم الدين، وب��سم الدين اأي�ًس� 
الدين  وب��سم  ال�سي��سة،  علوم  يف  النظر  عليهم  وحرموا  واأذلوهم،  بهم،  ا�ستبدوا 
خدعوهم و�سيقوا على عقولهم، ف�س�روا ل يرون لهم وراء ذلك الدين مرجًع�، 

حتى يف م�س�ئل الإدارة ال�سرفة، وال�سي��سة اخل�ل�سة. 

دوائر  يف  عليهم  وحجروا  الدين،  فهم  يف  اأي�ًس�  عليهم  �سيقوا  وقد  ذلك 
عينوه� لهم ثم حرموا عليهم كل اأبواب العلم التي مت�ص حظ�ئر اخلالفة. 

كل ذلك انتهى مبوت قوى البحث، ون�س�ط الفكر، وبني امل�سلمني، ف�أ�سيبوا 
ب�سلل، يف التفكري ال�سي��سي، والنظر يف كل م� يت�سل ب�س�أن اخلالفة واخللف�ء. 
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 واحلق اأن الدين الإ�سالمي بريء من تلك اخلالفة التي يتع�رفه� امل�سلمون، 
وبريء من كل م� هي�أوا حوله� من رغبة ورهبة، ومن عز وقوة. واخلالفة لي�ست يف 
�سيء من اخلطط الدينية، كال ول الق�س�ء ول غريهم� من وظ�ئف احلكم ومراكز 
الدولة. واإمن� تلك كله� خطط �سي��سية �سرفة، ل �س�أن للدين به�، فهو مل يعرفه� ومل 
ينكره�، ول اأمر به� ول نهى عنه�، واإمن� تركه� لن�، لرنجع فيه� اإىل اأحك�م العقل، 

وجت�رب الأمم، وقواعد ال�سي��سة. 

كم� اأن تدبري اجليو�ص الإ�سالمية، وعم�رة املدن والثغور، ونظ�م الدواوين ل 
�س�أن للدين به�، واإمن� يرجع الأمر فيه� اإىل العقل والتجريب، اأو اإىل قواعد احلروب، 

اأو هند�سة املب�ين واآراء الع�رفني. 

ل �سيء يف الدين مينع امل�سلمني اأن ي�س�بقوا الأمم الأخرى، يف علوم الجتم�ع 
وال�سي��سة كله�، واأن يهدموا ذلك النظ�م العتيق الذي ذلوا له وا�ستك�نوا اإليه، واأن 
يبنوا قواعد ملكهم، ونظ�م حكومتهم، على اأحدث م� اأنتجت العقول الب�سرية، 

واأمنت م� دلت جت�رب الأمم على اأنه خري اأ�سول احلكم. 

واحلمد هلل الذي هدان� لهذا، وم� كن� لنهتدي لول اأن هدان� اهلل، و�سلى اهلل 
على حممد واآله و�سحبه ومن واله. 



املراجع اليت وقفنا عليها

1(     املفردات يف غريب القراآن. 
2(     جوهرة التوحيد و�سروحه�. 

3(     ر�س�لة التوحيد لل�سيخ حممد عبده. 
4(     طوالع الأنوار و�سروحه�. 

5(      مق��سد الط�لبني. 
6(     العق�ئد الن�سفية و�سروحه�. 

7(      القول املفيد على الر�س�لة امل�سم�ة و�سيلة العبيد يف علم التوحيد 
لل�سيخ حممد بخيت. 

8(     املواقف و�سروحه�. 
9(      الر�س�لة ال�سم�سية يف علم املنطق و�سروحه�. 

10(   مقدمة ابن خلدون. 
11(   ت�ريخ اأبي الفداء. 

12(   الفوائد البهية يف تراجم احلنفية. 
13(   فوات الوفي�ت. 

14(   ت�ريخ الت�سريع الإ�سالمي ملحمد بك اخل�سري. 
15(   ت�ريخ اخللف�ء 



16(  نه�ية الإيج�ز يف �سرية �س�كن احلج�ز. 
17(  ال�سرية النبوية. 
18(  ال�سرية احللبية. 
19(  ت�ريخ الطربي. 

20(  اكتف�ء القنوع مب� هو مطبوع. 
21(  البدائع يف اأ�سول ال�سرائع. 

22(  الف�سل يف امللل والأهواء والنحل. 
23(  ك�سف الأ�سرار للبزدوي.

24(  اإر�س�د الفحول اإىل حتقيق احلق من علم الأ�سول. 
25(  تي�سري الو�سول اإىل ج�مع الأ�سول. 

26(  العقد الفريد لبن عبد ربه. 
27(  ديوان الفرزدق. 

28(  الأغ�ين. 
29(  الك�مل للمربد. 

30(  اخلالفة اأو الإم�مة العظمى لل�سيد حممد ر�سيد ر�س�. 
31(  اخلالفة و�سلطة الأمة تعريب عبد الغني �سنى بك. 
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                                                        The Khilafet, By: Professor Mohammad Barakatullah (maulavie) of Bhopal.India  )33

.The khalifate, By: Sir Thomas Arnold  )34
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الإ�صالم واأ�صول احلكم

والتوحيد   والأ�سول  والفقه  واحلديث  التف�سري  كتب  من  ذكر  م�  35(   غري 
اجلرائد  يف  منه�  كثري  ظهر  التي  واملق�لت  واخلطب  ال�سلط�نية  والأحك�م 

العربية والإجنليزية.

 نهاية المتن 
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